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A rany.
„Kincseiket kitárván, ajándékoat adának n ék i: aranyat, tömjént
és mirhát.“
• Máté. E. 11.

Máté evangélioma azzal végződik, hogy a
feltámadott Jézus elküldi tanítványait a világ
minden népéhez. Az evangéliom elején pedig
arról hallunk, hegy a keleti bölcsek eljönnek
a megszületett Jézushoz, elhozván imádatukat
és drága ajándékaikat. Az evangéliom elejének
és végének ebben a nagy horizontjában m eg
találjuk az ótestámentomi prófétákat ihlető Szent
lélek munkájának a megvalósulás fokozatán tö r
ténő) új megindulását. Utalást találunk Bibliánk
szövegében Fsa,iás próféta (>0-ik fejezetére és
a 72-ik zsoltárra. A keleti bölcsek jövetele, imá
data és ajándéka az ótestámentombeli ígéretek
beteljesedésére emlékeztette az evangélistát.
Akadnak ugyan teológusok, akik kétségbevon
ják, hogy akár tsaiásnak, akár a 72-ik zsoltár
írójának lelki szemei előtt a Jézus Krisztusnak,
a világ megváltójának alakja lebegett volna, ami
kor a népek hódolatáról jövendöltek egy hatal
mas zsidó király előtt. De kétségtelen az, hogy
a próféta és a zsoltáriró Izráel dicsőségét ab
ban is látták, hogy messze lakó, gazdag népek
fejedelmei Sionha viszik drágaságaikat, Izráel
királyához.
És ha a kapcsolatot az ótestámentomi pró
fécia és a keleti bölcsekről szóló újtestámentoini
történet között elismerjük, már pedig ezt el kell
ismernünk, akkor két pont egész világosan lép
előtérbe: először az, hogy távoli népek képvi
selői Jézushoz jönnek, másodszor az, hogy ezek
az idegenek ajándékokat hoznak magukkal. S
Máté evangéliomának végén ugyanez a két pont
emelkedik ki megfordított viszonyban: Jézus
képviselői mennek az idegen népekhez és ezek
visznek magukkal ajándékokat. Vagyis az evan
géliom a prófécia gondolatát Krisztus hatása
alatt új fordulattal adja a világnak úgy, hogy
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a nacionalista önzéstől és anyagiasságtól nem
i gészen ment prófécia, amely az idegen népek
től vár áldozatot, az újtestáincntomban olykép
pen valósul meg, hogy az új Izrael, a Krisztus
népe válik adósává a pogányoknak s kötelezhetik
el az evangéliom szolgálatára. Az ajándék, am e
lyet Krisztus népe az idegenek közé visz, szin
tén más természetű: nem arany, tömjén és mirha,
nem kincsü/ön. A Krisztus apostolai a szeretet
evangéliomát viszik a világba.
Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a
keleti bölcsek ajándék hozása nem emelkedik fel
az újtestánventom szellemének színvonalára s
hogy benne egy alacsonyabb fokozaton álló val
lásosságnak a kifejezését kell látnunk. Ebben a
felfogásban csak abban az esetben osztozhat
nánk, íia Jézus Krisztusban nem látnánk Mnást,
mint Istennek ajándékát a világ számára, amelyivei szemben a világnak csak az a feladata, hogy
a / ajándékot elfogadja. Holott a Jézus Krisz
tus a világ számára egy nagy követelményt, egy
nagy feladatot, egy nagy elkötelezettséget is
jelent. Azt, hogy a népek kötelesek Jézusnak
adni azt, amit legértékesebbnek tartanak, ami
nekik a legdrágább. Kincseinknek odaszentelése
ez a Krisztus szolgálatában. Az a gazdag ember,
aki arra való hivatkozással, hogy az Istent lélek
ben és igazságban keli imádnunk, a vagyonát
a vallásos életétől elkülönítve kezeli, Istent sem
lélek szerint, sem igazságban nem imádja.
A vagyonnak a keresztyénség követelményei
alóli emancipálására való törekvést különböző
jelszavak alatt megtaláljuk minden korszakban,
a mienkben is. A törekvés a mi korunkban két
jelszó mögé húzódik. Az egyik az állami szuve
renitásnak, a másik a gazdasági élet törvényei
nek jelszava. Az egyik esetben a vagyon az ál
lamérdekek által feljogosítottnak vélt önzés
mögé, a másik esetben az önzés érdekében auto
nóm területnek megtett gazdasági élettörvény
bástyái mögé húzódik. Látjuk, tapasztaljuk és
tudjuk, hogy ez a sanda felfogás sem az állam-
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inak, sem a gazdasági életnek nem igazi érdeke.
Állam és gazdasági élet egyaránt összeroskad
s csupán a gazdag egyesek járnak jól.
A keleti bölcsek története arra tanít, hogy
a vagyon semmi szín és ürügy alatt nem rázhatja
le magáról azt a felelősséget és kötelezettséget,
amellyel Krisztusnak, a világ Megváltójának és
országának, az igazság és békesség országának
tartózik. Akinek aranya és ezüstje van, nem
érheti be azzal a keresztyénséggel, amely csupán
lélekben imádja az Urat.
Nem következik ebből, hogy az igaz keresztyénség csak egy bizonyos állami, vagy gazda
sági berendezkedés mellett található és való
sítható meg. Diktatúra és demokrácia, abszolu
tizmus és alkotmányosság, szocializmus és ka
pitalizmus, kommunizmus és individualizmus
egyaránt vétkezhetnek a keresztyénség szelleme
ellen. Semmiféle «rendszer» nem biztosítja az
evangéliorn szelleméinek 'uralmát, mert minden
«rendszer» gépezet, amelynek működése az em
beri tényezőtől függ. És ezt az emberi tényezőt
semmiféle rendszer nem immunizálja az önzés
nek, uralomvágynak és pénzvágynak szkepszisze
ellen. A világnak nem új rendszerekre, hanem
újjászült emberekre van szüksége. Bölcs em
berekre, akik Isten előtt nem, csupán meghajolni,
hanem kincseiket kitárni és odaadni is készek.
Boldog nép az, amelynek vezetői olyanok, mint
voltak a napkeleti bölcsek!
*

Elnöki m egnyitó.
A MELE 1928. novem ber 15-én tartott közgyűlésén.

Utolsó együttlétünk óta több olyan esemény
történt a külvilágban, amelyek minket, lelkésze
ket nagyon érdekelhetnek, s szivünkben hol fel
emelő, hol fájó érzéseket kelthetnek.
Nézetem szerint helyes szociális érzékre
valló az a kezdeményezés, amelyet újabban az
állami életben a népjóléti miniszter tett, ki tudva
lévőén az ipari munkásság; aggkori ellátására
vonatkozóan tett megfelelő törvényes intézkedé
seket, amely intézkedések minket azért érdekel
hetnek, mivel azok egy szép keresztyén gondo
latot szolgálnak s alkalmasak lehetnek arra, hogy
egy régi méltánytalanságot eloszlassanak, s igy
esetleg kiszedjék a méregfogait annak a nyug
talanságnak is, amely az ipari munkásság köré
ben hosszú idő óta látható. Az egyház tudva
lévőén a maga buzditó szavával és karitativ
munkásságával mindig törekedett az emberi nyo
mor enyhítésére s a kirívóbb társadalmi visszás
ságok kiküszöbölésére, dohát korlátolt erőinél
fogva e téren nem érhetett el olyan eredménye

ket, aminőket szeretett volna elérni; helyénvaló
azért, hogy ebből a munkából az állam minél
nagyobb mértékben kivegye a maga részét. Min
den ugyanis, ami lecsapol valamit a nyomorú
ság mocsarából, derűsebbé teszi az életet s meg
semmisít egy csomót azokból a m'azmákból,
amelyek az erkölcsi életet is betegitik, amiért
is nekünk örülnünk kell minden ilyen törekvés
nek s azt minden erőnkkel támogatnunk. Célnál
e tekintetben igazán csak akkor leszünk, ha a
társadalom a legkisebb zugig át lesz szőve nép
jóléti intézményekkel s benne a törvény ereje
minden becsületesen munkálkodó ember részére
biztosítja mindazt, ami emberhez méltó megélhe
téséhez s lényének kifejtéséhez szükséges.
Egy másik nagyjelentőségű szociális gon
dolat realizálására is történtek legutóbb lépé
sek, tudniillik a háború kiküszöbölésére, amely
gondolat tudvalévőén az evangélium hirdetőinek
folyton visszatérő beszédtárgya volt mindig.
Hirtelen, szinte meglepetésszerűen toppant be
ez a gondolat abba a műterembe, ahol a népek
és nemzetek sorsát szövik. S nekünk szinte újjongtanunk kellene az örömtől, hogy ez igy tör
tént, ha nem; fojtaná el örömünket az a tudat,
hogy ezt a gondolatot nem a tiszta idealizmus,
nem a krisztusi szellem megérettsége, hanem
másvalami tolta előtérbe, minek folytán nem
valami nagy reményekkel nézünk egyelőre a
Kellog-féle paktum elé, jóllehet az alapgondo
latát gyönyörűnek találjuk. E hatalmas eszme
megvalósulásának, hiába, nincsenek meg a kellő
előfeltételei. Annyi igazságtalanságra, mint
amennyi ma a nemzetközi életből kisikolt, nem
lehet ilyen nagy, szilárd bázist igiénylő épületet
emelni. A Világbéke, nézetem szerint, csak a
krisztusi szellemi által jól megmunkált talajban
virágozlhatik ki s azért ez utóbbinak az erősíté
sére kell törekednie minden békességet óhajtó
embernek.
Ma az általános keresztyén igazságok propa
gálása mellett az a külön hivatás is vár a ma
gyar papságra, hogy híveik szivében állandóan
ébren tartsák a magyar nemzeten esett igazság
talanság tudatát s a mai helyzet megváltoztatá
sának a szükségérzetét. Megeső nkittatásunk oka
nemcsak külső nyomorúságainknak, hanem oka
az erkölcsi élet számtalan defektusainak is és
oka egyházunk nem egy hiányának is. A ma
gyar nemzet a mai határok között életképtelen.
A magyar anyák hiába szülnek fiakat, ha azok
nem tudnak elhelyezkedni a csonka hazában.
Éppen azért nekünk nem lehet ma a béke olaj
ágával járnunk s nem is lesz lehetséges mind
addig, amíg a rajtunk esett igazságtalanságok
ki nem reparáltatnak.
Szomorú aktualitása napjainknak az a felekezetközi dissonanda is, amelynek bántó hang
jai többször megütik a fülünket s amelyek bi
zony rongálják az egyház hitelét is. Mert a fe
lekezetek torzsalkodásából, egymással való újjhúzásából s kíméletlen egymásgáncsolásából

WIMUII/ ű

1929.

EVANOELIKUSOK LAPJA

több méreg árad a telkekbe, mint a hitetlenség
összes rugódozásaiból. Szerencsétlen hazánkra
nézve pedig végzetessé válhatik ez a betegség,
mert hiszen az csak nemrégen kelt fel egv másik
betegágy ból s minden erőit a felette lebegő átok
eloszlatására kellene koncentrálnia. Máris észre
vehetők a káros következményei ennek az áldat
lan eljárásnak: bizonyos hideg fuvallat férkőzött
be a különböző felekezetű polgárok közé, amely
ottan igen sok értékes virágot elfagyas/t, hä
tovább hai apózik.
Minket, evangélikus lelkészeket, senki nem
vádolhat azzal, hogy mi békebontók volnánk.
Mi eleitől fogva méltányolni tudtuk mindenki
nek az érzelmeit és soha senkit pokolra nem
szántunk csak azért, mert a mienkétől eltérő
módon imádta Istenét, mivelhogy az írásból tu d 
juk, hogy minden fajta ember kedves lehet az
Isten előtt, aki őneki szolgál. Mi elvi harcain
kat sohasem vívtuk olyaten kicsinyes módon,
hogy lekicsinylő vicceket faragjunk érdemes
egyházfőkre, mint ahogy az az ellentáborban
a mi püspökeinkkel m egtörtént. Mi nem mére
getünk egy egyházat sem ellenséges szemmel,
mert tudjuk, hogy' minden egyháznak m egvan
nak a maga szépségéi s meg az érdemei és
jótékony hatóerői. Mi csak azt perhorreszkáltuk és perhorreszkálni is fogjuk mindég, ha
egyesek ez országban túl akarják m agukat tenni
a hazai törvényeken s nem akarják respektálni
az azokban lefektetett felekezetközi egyenlőség
és viszonosság elvét s olyan felfogásokat törek
szenek becsempészni a m agyar közszellembe,
amelyek a magyar törvényekkel s az evangélium
szellemével ellenkeznek, a haza polgárai közé
oktalanul szakadékokat vájnak s őket egymás
ellen ingerük.
Az ilyen beteges törekvések bizonyhogy
nem szolgálják a béke ügyét aminthogy' nem
szolgálja az a minduntalan visszatérő s a tö r
ténelmi igazsággal homlokegyenest ellenkező s
egyházunkat lekicsinyelni törekvő beállítás sem,
mintha a protestantizmus nem tudna egyebet,
mint csak forradalmakat csinálni, holott éppen
a protestáns államokban folyik a legnyugodtabb
s a legkonszolidáltabb élet s viszont az ujabbi
forradalmak tűzfészkei, — akár Portugáliát,
akár O roszországot, akár Mexikót vegyük is —
nem protestáns államok s a háború után szin
tén kigyulladt lutheránus Németország legyőzte
önmagában a vörös forradalmat.
Én úgy látom a dolgot különben, hogy az
ellenséges érzelmű körökkel szóharcokat foly
tatni meddő dolog, mert hiszen azok aligha
fogják őket irántunk barátságosabb érzelmekre
hangolni. Egyházunknak benső, szellemi integ
ritását nekünk magunknak kell megvédeni, a
folytonos munka s a lelkeknek gondos pasztö
rizálása által. Kivülvaló eredmények elérése ér
dekéből azonban kívánatosnak tartanám , hogy
a református testvérekkel megalkossuk minél
előbb a protestáns frontot, egy <3yan országosan
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megszervezett protestáns párt alakjában, amely
aztan adandó alkalmakkor kivédje az ellenünk
irányuló támadásokat s jogos igényeinknek ér
vényt szerezzen; mert hát a zárt fahk közt való
csendes sopánkodással nem sokra megyünk.
Nekünk, evangélikus lelkészeknek, tisztában
kell lennünk azzal, hogy ránk nehéz napok vár
nak. Kifosztottságunk mellett a többfelöl jövő
aggresszivitás is folyton nehezíti a helyzetün
ket. Nagv átlagban anyagi helyzetünk is nyo
masztó. Egyházaink túl vannak terhelve. A
hazai lutheránus papság — kevés kivétellel —
a legszegényebb papi kar a világon. Hitoktató
lelkészeink nagy átlaga szinte megalázó dotá
cióért dolgo/ik, nem egyszer kilátás nélkül hely
zete javulására. Eltévesztett egyházi politikának
tartom, hogy egyes jobb jövedelmű papi álláso
kat is folyton aprózzák, úgyhogy’ egv tűrhető
ekzisztenciából aztán több koldust csinálnak.
Egyházi irodalmunk is végtelenül szegény a kor
szükségleteihez viszonyítva. Van ugyan egy
csomó egyházi lapunk, de bár csak kettő lenne
inkább, — egy hivatalos és egy népies — de
azok aztán nívós alakban ott lennének minden
ütt. Iskolai terheink folyton növekednek s ennek
ellenére még mindig késik a teljes tandij-kárpótlás, késik a lelkészek békebeli korpótléka is.
Mindezen dolgokban igen sok veszély rejlik.
Méltó dolgok azért ezek a megfontolásra.
Meg kell mondanom, hogy én ugyan a pro
testantizmust, mint eszmét, mint elvet nem fél
tem, de azért nyugodt nem vagyok. A protes
tantizmus felett ugyanis, még ha talán mi, papjai,
meg is feledkeznénk őrt állani, őrt állanak az
emberi keblekbe Isten keze által beoltott ösz
tönök és lelki dispo/iciók, amelyek halottaiból
is felébresztenék azt, mint ahogy annak idején
életre keltették a semmiből. A protestantizmus
vérzivatarckat birt ki s minden századdal szélesbül a területe, mint azé a haladásé, amely
nek ó a dajkája és vezérszelleme. De azért nem
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a pro
testantizmusban is leh?t károkat okozni, annak
területeit is elöntheti az árviz, vagy kiszáríthatja
a forró szél. A francia protestantizmus mai napig
sem heverte ki még a Szcnt-Bertalan-éjet. S
mert ezt tudom, azért azt mondom mindenkinek,
hogy résen legyen.
Paulik Ján o s.

J e g y z e te k .
Az Allgem. Ev. Luth. Kirchenzcitung de
cember 28-iki számában Dr. Löber a ném etor
szági áttérésekkel foglalkozik az evangélikus-róm. katholikus viszonylatban. Az evangé
likus és a római katholikus egyházi statisztikák
alapján kimutatja, hogy 1926-ban áttért a római
egyházból az evangélikusba 14.874, az evangé-
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likus egyházból la rómaiba 6957, a nyereség! az
áttérésekből az evangélikus egyház javára ilyen
formán 7917. Minthogy Németországban a róm.
katholikusok lélekszáma az evangélikusokénak
csak mintegy a fele, az arány még kedvezőbb,
amennyiben 100.000 róm. kath. közül evangiélikus lett 70, ellenben 100.000 evangélikus közül
csak 17 lett római katholikussá.
A vegyesházasságok nem jelentenek vesz
teséget az evangélikus egyháznak, ellenkezőleg,
határozott nyereséget. Ezt dr. Löber a katholikus egyház csökkenő befolyásának, másrészt az
evangélikus egyház kiváló gondozásának tulaj
donítja, amelyet a vegyes házasságokra fordít.
Dr. Löber rámutat azokra a lelkiismeretlen
és durva visszaélésekre, amelyeket a statiszti
kával a római katholikus irók elkövetnek. Ilyen
például az u. n. «relativ gyarapodás»; ime ennek
egy esete: egy tiszta evangélikus faluba 30 év
vel ezelőtt beköltözött egy fiatal róm. kath. há
zaspár; öt éven belül, egyik népszámlálástól a
másikig született két gyermekük; a két katholikusból lett négy; az eredmény: a római katholi
kusok abban a faluban 100 százalékkal "gyara
podtak! öz evangélikusok pedig csak 4 száza
lékkal! az evangélikusok száma öt év alatt ter
mészetesen nem tudott megkétszereződni; eb
ből az aránylagos szaporodásból messzemenő
következtetéseket vontak le a protestantizmus
pusztulására.
Dr. Löbe még több példát is hoz fel a róm.
kath. irók ferdítéseire és tendenciózus számcsoportositására s végiül azzal a kéréssel fordul ol
vasóihoz, hogy a római katholikus statisztikai
adatokkal szemben mindig erős kritikát gyako
roljanak.
Nyilvánvaló, hogy a római katholikus sta
tisztika Ineimcsak Németországiban jár ilyen görbe
utakon, s dr. Löber figyelmeztetése mindenütt,
mindenkinek szól.
*
Egy angol iró, Mathews B., «Az ifjúság
országa» című könyvében foglalkozik a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületekkel is. Megemlíti, hogy
a brit és amerikai ifjúságra nem vonzó a konti
nentális Európában elterjedt ifjúsági mozgalom.
«Az angol nyelvű ifjúság könnyen hajlik a neve
tésre, miikor azt látja, hogy nagy tömegek vo
nulnak valamely eszme szolgálatában egy lo
bogó alatt. A melodramatikus tömegmozgalmak
és az atmoszferikus és gyakorlatiatlan eszme
rajongás iránt bizalmatlan. Az angol-szász vi

lágnak a tömegmozgalmak iránti érzéketlensége
összefügg a sportszenvedéllyel. Páris, vagy
Madrid, vagy Berlin kávéházaiban és sörházai
ban, Prága vagy Budapest ka ve máiban az ifjak
nagy része politizál. Britanniában vagy Északan#rikában a kocsmákban és klubokban sportról
beszélnek.»
*
A külmisszió terén legbuzgóbban és legtevékenyebben működött a nesztoriánus egyház,
amely Nestorius konstantinápolyi metropolitáról neveztetett el. A nesztoriánus egyház az
ötödik században szakadt el Rómától és IKonstantinápclytól (a Krisztus személyéről szóló tan
miatt. Ez az egyház csodálatos eredményeket
ért el a külmisszióban. Ennek köszönhető, hogy
még a modern missziók munkája előtt évszáza
dokkal az evangéliom bejárta majdnem egész
Ázsiát. Japánban már a nyolcadik század előtt
hirdették a keresztyénséget. Kínában már a he
tedik században voltak keresztyén gyülekezetek,
a nyolcadik század közepén már a keresztyénség
volt az uralkodó vallás. Indiában már a hetedik
század elején iparkodtak megakadályozni a ke
resztyénség1 terjedését, s bebizonyítható, hogy
ott János evangéliuma már a legrégibb idők
óta ismeretes volt. Mohammed az arábiai nesz
toriánus egyház révén ismerte meg a keresz
tyénség tanait.
*

Egyik legelterjedtebb politikai napilap ha
talmas vezércikkben ujjongott, hogy a luganói
konferencia idején tört ki Délamerika két állama,
Bolivia és Paragluay között a háború. A lap
azon ujjongott, hogy a Népszövetségnek nem
sikerült a háborút megakadályozni. Lapjaink és
közvéleményünk egyik része t. i. mindig öröm
ünnepet ül, valahányszor kitűnni látszik, hogy
a népszövetség csak «sóhivatal». Az a népszö
vetség, amelytől másfelől annyi mindent várunk,
mi magyarok is a magunk javára. Délamerikában időközben egy kis fordulat következett be.
Bolivia és Paraguay vitás ügyük elintézését a
Pán-Amerikai Unió döntésére bízták. Ennek a
fordulatnak ja! kommentálását hiába kerestem
abban a tekintélyes politikai napilapunkban,
amely olyan bámulatos gyorsasággal tudott egy
hangzatos és, miként utólag! kisült, abszolút kül
politikai tájékozatlansággal megirt vezércikket
a magyar publikum elé vinni. A délamerikai há
ború bizonyos petroleumforrásokért indult volna
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meg; s a petroleum sokak szemében az ember
vérnél értékesebb nedű.
#
Bizonyos vallásos körökben nagy szerepet
játszanak a bibliamagyará/atra alapított jósla
tok. A jósaknak az a szerencséjük, hogy dátu
maikat és mondásaikat nem tartják nyilván.
Egyik vallásos lapban a következő jóslat volt
a tavalyi esztendőről:
világtörténelem leg
közelebbi nagy dátuma 1928. május 29-ike lesz.
Azon a napon valami történik, nem okvetlenül
háború, amivel egy 193b. szeptember 15 16-ig
tartó kataklizma veszi kezdetét.» Május 29-ikc
elmúlt, a jóslat nem vált be, de a vallásos jósok
tovább dolgoznak és gyártják híveik részére a
jóslataikat.

Az egyház és a társadalom.
Irta: n agym egyeri vitéz Hales Károly ny. altábor
nagy, a m. kir. honvédség protestáns katonai egyház
szervezetének fégondnoka.

így állítva be a tételt, azt gondolhatnók,
hogy mind a kettő különálló szerepet tölt be
az államban, holott egyik a másikra lévén utalva,
egymást kiegészítő közös munkának kellene jel
lemezni működésüket. Helyesen felfogva a kér
dést, talán még ezt sem állíthatjuk, mert az egy
ház az ó erkölcsi hivatásával és súlyával inkább
lelki alátámasztója lévén a nemzeti életnek, ezt
a benne élő egyedek belső tartalmával értékessé,
becsessé, lelkileg gazdaggá kell tennie. Más szó
val az egyház az ó hit és erkölcsi elveivel az
államhatalmat erkölcsileg még erősebbé, még
nagyobbá van hivatva tenni. Az egyháznak te
hát az államon belül csak nevelő befolyása le
het, melyet önkormányzati szervezeténél fogva
aként igyekszik gyakorolni, hogy hit és erkölcsi
elveivel az állam minden intézményét átitatja.
Ebből pedig az következik, hogy az egyháznak
nemcsak hivatalosan kell szoros kapcsolatban
lennie az állatni szervezetekkel, hanem a hivata
los vagy nem hivatalos különbségekre nem ta
golható lelki téren állandó érintkezésben kell
maradnia fenti szervezetek minden tagjával.
1 erinészetes, hogy ez a követelmény az egy
házon belül ismét külön szervezetekbe tömörü
lést tesz szükségessé éppen azon okból, hogy
egyrészt az egyház hit és erkölcsi elveinek szel
leme a hívekben állandóan ébrentartassék, sőt
fc-koztassék, másrészt pedig, hogy ennek a szel
lemnek alkalmazása a gyakorlati élet viszonyai
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hoz képest történhessen. Az egyháznak tehát
állandóan keresni kellene a kapcsolatot a gya
korlati élettel, hogy a / ebben értékesítendő be
folyását a templomban végzendő feladatain kívül
is biztosítsa. A valóság azonban az, hogy az
állam intézményeinek nagy többsége szigorúan
óvakodik az cgyhá/nak bárminő támogatását
igénybe venni, legfeljebb ennek e.-ak a külső
és ünnepies jelenlétére számit. Természetes,
hogy ilyen felfogás mellett elhidegiilnek egy
mástól űgvannyira, hogy kölcsönös érintkezésük
a formaságokon tűi nem terjed. Pedig ha ez a
kapcsolat a kettő között nincs meg, az egyház
lassanként elveszti befolyását híveire, miből folyóan lemarad az életben, tehát el is ayűl olyan
értelemben, hogy hit és erkölcsi elveit a fenn
forgó szükséglethez képest és a kívánatos szil
iemben alkalmazza. Hangsúlyozom, nem az elvek
aviilnak el, csupán az élet folyása iránti tájé
kozatlanság következtében azok alkalmazása vá
lik nehézkessé, sót helytelenné, vagy célszerűt
lenné. Ez azonban semmiképpen sem alkalmas
arra, hogy az egyház tekintélyét hívei előtt nö
velje, aminek viszont az egyház ügyei iránti
érdeklődés hiánya, vagyis az egyházi élet elsor
vadása a természetes következése.
Nálunk pedig az egy ház és a gyakorlati élet
közötti szoros kapcsolatnak ma kétszeres fon
tossága van, mert a világnézetek érvényesülésé
ért ellenségeink részéről az alattomosság jegyé
ben, a legfurfangosabb eszközökkel folytatott
liarcnak talán sehol sincs olyan veszedelmes jel
lege, mint éppen itt. Ebben az ádáz harcban,
mint érdekes példa különösen az ragadta meg
a figyelmemet, hogy az egyéni becsületnek egy
csodálatos fajtája alakult ki, olyan t. i. mely
megelégszik a külső formák betartásával a lé
nyeg, a belső tartalom különösebb értékelése
nélkül. Es ime ez a felfogás már általánossá
kezd válni, sót az erkölcsrombolásnak ez az
ártatlannak látszó, de éppen olyan veszedelmes
formája még az egyház körébe is beférközött.
De azért állandóan halljuk a két féle becsület
hangsúlyozásának lehetetlenségét, amit mi ka
tonák avval a véleménnyel hagyunk helybe,
hogy ez az elmélet kétségtelenül helyes, csupán
a becsület kérdésének az elbírálásában van némi
különbség. Most pedig tisztelettel kérdezem,
hogy ki helyezkedjék erre a szigorúbb etikai
felfogásra, ha az egyház nem?! Hiszen onnan
nemcsak jó példát várunk, hanem a lcbjobbat
az emberi magas jellemértékek gyakorlása és
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megbecsülése terén. Már pedig éppen ezt a
«legjobbat» nincs módunkban mindenkor tapasz
A református lelkészegyesület hivatalos lapja
talni, különösen a fegyelem, az; erélyes cselek-!
Iközli
a folyó évi első félévi statisztikát a vegyesvés és olykor bizony még — különösen a «fiatal!
Iházasságokról.
Megállapítja, hogy a református
óriásokénál — a szerénység tekintetében is, el-J
lenkezően bizonyos túltengést észlelhetünk] jegyház a f. év első felében 90 reverzálist nyert,
]vagyis ennyi a nyeresége azokban a családokolyan értelemben, mintha e fogyatékosságok
«Luther»-i lélek sajátosságaihoz tartoznának.! jdokban, ahol arra kötöttek egyezséget a házasTermészetes, hogy az ilyenféle magatartás nem-J jságra lépő felek, hogy összes gyermekeiket a
csak visszatetszést idéz elő a társadalomban, ha-* Vef. egyházban fogják nevelni. Majd rólunk is
nem bizonyos elhidegülést is szül az egyház ^megemlékezve ezeket irja: «az ev.-ok az első ne
ügyei iránt. Ezt pedig az egyházi férfiaknak an gyedben vesztettek 56-ot, a másodikban 63-at,
nál inkább figyelembe kell venniök, mennél ve- összesen 119-et! Igazán sajnálatos, hogy ez a
rejtékesebb létharcot vívnak hivei az egyházon testvéregyház nemcsak negyedről-negyedre, ha
kivül, mely harc idegerejüket ma szinte egy nem évről-évre ilyen nagy veszteségeket szen
maga felemészti.
* ved.»
Amennyire örülünk annak, hogy a testvér
Elvitázhatatlan tény, hogy evangélikus anya-i
iegyház
már nyereségeket ér él a reverzálisszentegyházunk és az evangélikus társadalomi
Iharcban,
annyira megdöbbentő, hogy evangéli
ma még nem alkotnak fegyelmezett, osztatlan
egészet. Igen sok. a különvélemény még akkor kus »egyházunk immár évtizedek óta állandóan
is, mikor az alkotó munka terén erővelteljesen csak veszteségeket tud felmutatni. Kétségtele
csak egy ilyen vélemény érvényesülhet, ha azt nül lehet itt mentő körülményekre is hivatkozni,
akarjuk, hogy annak valóban eredménye is le mint a nagy szórványterületre, amelyen szinte
gyen. Ennek pedig az az óriási hátránya, hogy lehetetlenség a hi veinket gondozni, a közismert
az «okosabb lenni akarás» elvén és önfegyelem szegénységünkre, mely megakadályoz az inten
hiijján a külön véleménnyel bírók rendszerint sér zív hitoktatásban, sőt lehet még a magasabb in
tődötten visszavonulnak, miáltal széthúzást idéz telligenciánkat is vádolni, mely türelmes és meg
nek elő, mert tapasztalásszerüen több időt vesz értő még a saját kárára is, el lehet mondani,
igénybe, míg önmagukat legyőzik. Óh a szemé hogy mások a tömegeikkel mennyire előnyösebb
lyeskedés nemcsak az idegeket teszi próbára, helyzetben vannak velünk szemben, milyen lelki
hanem minden hasznos alkotásnak is a legna ismereti kényszert tudnak alkalmazni a híveikre,
míg mi ezektől nemes liberalizmusunk folytán
gyobb kerékkötője.
Az egyházból tehát nagy és sok önfegyel teljesen idegenkedünk. Szóval magyarázatokat
mezettségnek és önmegtartóztatásnak kell hí tudunk találni, de ezekkel a bajokat megszüntetni
veibe kiáradnia. Ez különben már a hitélettel nem tudjuk.
A jövő előtt való felelősség is rákényszerit,
velejár. Hiszen a hit sem egyéb, mint szilárd
hogy
végül nagyon a szemébe nézzünk ennek a
önfegyelmezettség és önmegtartóztatás. Mennél
veszedelemnek.
Ha tovább is az eddigi tétovázó
nagyobb ez az egyesben, annál nagyobb annak
és
halogató
állásponton
leszünk, akkor azzal kell
a hite is, — tehát annál bensőségesebb a hit
számolnunk,
hogy
csak
múltúnk
lesz, de jövőnk
élete is. És most Luthernek önfegyelmezettsé
gére és önmegtartóztatására hivatkozom az nem. Jelenünknek számos problémája van, de
azok közül egy sem olyan jelentős, mint az egy
«Iglé»-vel szemben.
Az egy hiten lévők összetartozóságának te házvédelem kérdése. Valami nagyon elszomorító
hát az önfegyelmezettség és az önmegtartózta van abban, hogy mégis ezzel foglalkozik hivata
tás az alapja. Ezekre kell mindenek előtt az los egyházunk a legkevesebbet. Csak jellemzésül
egyháznak híveit, a társadalmat, az egyházi és hivatkozom arra, hogy egy számos fórumot ered
a világi vezetőség jó példája útján megtanítani. ménnyel megjárt egyházvédelmi szabályzat évek
Akkor majd nem fognak az egyház és a társa óta várja a végleges elintézést. Talán majd a
dalom egymástól szétágazó utakon járni, ellen zsinat oldja meg ezt is. Erre azonban soká kell
kezően egy utón haladásuk egymás erejét csak várnunk a jelek szerint. De elintézhető volna
ez a kérdés egyetemes érvényű szabályzattal is,
növelni fogja.
már amennyire az ilyen kérdés szabály rendeleti
leg megoldható. Van egy egyetemes szabályren-

A pusztulás útja.
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delelünk erre, mely azonban annyira idejétmúlt,
hogy szinte nevetséges ma elő is állani vele.
A róni. kath. egyház e téren való nagy nye
reségeit kétségtelenül szigorú rendelkezőéinek
köszöni; annyira ment itt, hogy valósággal sértő
elbánásban részesíti más egyházak templomát,
szertartásait, sőt megállapításában még az or
szágos törvénnyel sem törődik. A ref. egyház
szintén veszteségekkel számolt hosszú éveken
keresztül, végül is erőteljes intézkedéseket lép
tetett életbe. A folyó évben tanácskozó zsinat
juk törvényerőre emelte, sőt talán még szigorí
totta is a megalkotott szabályzatokat. Megálla
pítható, hogy éppen a szigorú intézkedések for
dították az érzékeny veszteséget nyereséggé.
Mi még mindég a régi, nemesen liberális,
«türelmes)' állásponton vagyunk. Mindnyájan he
lyeselnénk is ezt, csak ne bizonyulna gyengének,
sőt túlságosan gyengének. Szomorú bizonyság
erre, hogy éppen azokban a történelmi evang.
családokban, amelyek ennek a liberalizmusnak
a szószólói, olyan veszteségek érték evang. egy
házunkat, hogy szinte szégyenletes. Ha továbbra
is az eddigi utón haladunk, akkor sírásói leszünk
egyházunknak. Egyházi élet fegyelem nélkül
csak képzeletben lehet, de nem a valóságban.
Ez a fegyelem természetesen minden lelkész, fel
ügyelő, presbiter, egyháztag számára írja elő
parancsé ló lag, mit kíván tőle az evang. egyház.
Ma itt túlságos sok az egyéni szabadság. Min
denki másképpen értelmezi egyháza iránt való
kötelessége t ; soknak minősiti, ami kevés. Mondja
meg végül az evang. egyház, mit vár azoktól,
akik jó tagjai akarnak lenni. Ma még az is képes
jó evangélikusnak mondani magát, aki rever/álist
adott kárunkra. Vezetői székben ülnek, vagy
akarnak ülni olyanok is, akiknek nem kell a
templom, akik még az egyházi adót is súlyos
megterhelésnek ininósitik. Megtörténik az. is,
hogy' az egyházi életben tevékenykedőik tanú
ként szerepelnek olyan házasságoknál, ahol ev.
egyházunk veszteséget szenved. Nincsenek tisz
tában, mivel tartoznak egyházuknak. Az egyház
érdekeinek szem előtt tartása még nem türelmet
lenség, de annak elhanyagolása olyan hűtlen
ség, melyet bánni lehet, de jóvátenni alig.
Azt már valószínűleg azok is belátják, hogy
az 1868. évi Lili. törvényhez visszatérni kilátás
talan, akik eddig mindég ezt hangoztatták. A
reverzáliskötés törvényes, cseppet se biblia
ellenes s ez a jog minden egyház számára fenn
áll. Csak a gyengeségét bizonyítja, ha valamelyik
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ennek érvénye miatt panaszkodik. Bele kell vinni
az evangélikus köztudatba, hogy egyházunknak
életbevágóan fontos érdeke, hogy tiszta evang.
családjaink legyenek. Minden erősen evangéli
kusnak éreznie kell azt, hogy nem elég az egy
ház szempontjából, ha nem ad reverzálist egy
háza kárára, sőt neki kell vennie reverzálist ev.
egyháza javára. A vegyesvallásu házasságok, s
a gyermekek vegyes vallása nem előnyös egy
házunk számára.
Jól tudom, hogy ezzel sokan nem értenek
egyet, hiszen nálunk külön elismerés és dicséret
jár azoknak, akik nyíltan hangoztatják, hogy
egyházközségeik a reverzális jogával nem élnek.
Itt legfeljebb egyes túlbuzgók hozhatnak mégis
egyházunk javára kötött reverzálist. Hát ennek
az álláspontnak az ellenfél táborában nagyon
örülhetnek, s bizonyára hőn óhajtják, hogy le
gyünk továbbra is ilyen előzékenyek. Ebből
csak nekik lehet hasznuk. Itt az ideje, hogy a
valóság szemlélete alapján vegyék felülvizsgálat
alá nézetünket. Itt elvégre nem az egyéni állás
pont érvényesülése a fontos, hanem a szolgálni
vélt egyházi érdek.
Szükséges, hogy egyetemesen rendeztessék
ez az ügy. Eddig csak az egyes lelkészek egyéni
buzgóságának a megnyilatkozása volt. Ezért
hiányzik az eljárásból az egyöntetűség. Vannak
egyházközségeink, ahol teljes szigorúsággal gya
korolják az egyházi fegyelem egy-egv részletét,
inig máshol egyáltalán nem gyakorolnak fegyel
met. Az egész rever/ális-ügy, akár nyereség,
akár veszteség szempontjából nézzük, a határo
zott evangélikus öntudat és a fegyelem kérdése.
Ha ezt megállapítottuk, akkor megtalálhatjuk e
kérdésben a helyes irányt is, amelyet követnünk
kell szeretett egyházunk érdekében.
Egész gyülekezeteket tesz ki az a szám, ami
a veszteségünket mutatja. Egész nemzedékek
mentek át idegen egyházakba; történelmi evang.
családok lettek az uhkiaikban számunkra ide
genek, sőt ellenségek, akik újabb és újabb vesz
teségeink okozói. Állandó hanyatlásunkban nem
érvényesíthetjük történeti jogainkat, elveszítjük
közéleti súlyunkat, eltékozoljuk vérrel megszen
telt, drága örökségünket: az evangélikus világ
nézetet. Isten és a történelem előtt felelősek va
gyunk egyházunk ügyéért. Ez minden evangéli
kus embernek a lelkiismereti ügye legyen! Ak
kor megállítjuk a pusztulást.
Marcsek János»
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'Wien Ostb.
11*05 13 25 8 13 33 p p est kpu.
13 30 Szombathely
13 30 Sopron
13 45 Alsóörs
Alsóörs
11*30 15 30
13*15 15 38 e 15 44 Wien Ostb.
‘Bpest kpu
15 40 fGyőrszentiván
15 50 ^Szombathely
f 16
Hegyeshalom
fGyőrszentiván 16*10 16 26
‘Wien Ostb.
14*— 16 30 13 16 43 Bpest kpu.
Szombathely
13*20 16 3 3
Sopron
15*05 16 24
Bpest kpu.
12*10 17 02
17 16 Sopron
Hegyeshalom
16*30 17 42
12*30 18 05
Alsóörs
t8 10 Pápa
18 15 Felsőgalla
'Bpest kpu.
15*42 18 34
*Bpest kpu.
16*25 18 47 6 18 53 Wien Ostb.
§Sopron
17*— 18 40
18 55 SSopron
Celldömölk
17*23 19 03
‘Wien Ostb
16*50 19 06 6 19 12 Bpest kpu.
19 10 Hegyeshalom
19 12 Szombathely
19 22 V.-varsány
Hegyesh.
18*40 20 12
Alsóörs
16‘— 20 45
Bpest kpu.
17*20 2 1 18
21 28 Sopron
Sopron
19*30 2 2 18
"Bpest kpu.
20*551 óo 41
-O 4 1
"Eeztergom
18*80/
W ien Ostb.
19*40 28 42
Nyomatott a

5*40

5 10 Hegyeshalom
5 40 Sopron
5 40 fGyőrsztiván
fi

• 1.
Hegyeshalom
'Bpest kpu.

^ J elek magyarázata: * Gyorsvonat. “ Győr—Eszter
gom közt motorvonat, Komárom— Budapest között gyors
vonat.
§ Gyors m otorvonat.
f Csak munkanapon
közlekedik, f f Csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

ÉRKEZIK
a végállomásra

0 50 Bpest kpu.
16*30/
1 35 6t 2 35 Bpest kpu.
19*46/
2 l ‘2l 2
53 2 53 Szentgottliárd
23‘3Ü 2 16 5 2 21 Wien Ostb.
2 30 Wien Ostb.
23*45 2 45 15 3 — Bpest kpu.
3 25 Balatonfüred

1$29.

11*25
11*39
11*53
11*35
13*10
13*50
15*15
14*20
13*32
18*05
18*30
16*—
17*10
16*15
18*17
17*47
15*56
18*04
17*25

H Í R E K .

— Az allianc imahét programmja min
denfelé élénk visszhangot keltett. A budapesti
protestáns egyházak tartanak január 7-én dél
után 5 órakor egy közös imaórát is a Sütő
utcai polgári iskola dísztermében. Ez alkalommal
dr. Bernát István tart elnöki megnyitót, dr.
Raffay Sándor evangélikus püspök bibliamagya
rázatot, amelyet közös imádkozás követ. Az
imahét esti Óráiban az egyházak külön-külön
tartják meg összejövetelüket.
— A Keresztyén Diákszövetség január
2—8. tartja Liverpoolban, Angliában, minden
negyedik évben összeülő konferenciáját. A kon
ferencián közel 2500 diák vesz részt. A kon
ferencia főtémája «Isten célja a világ életében».
Európának minden országa, azonkívül Észak és
Délamerika, India és Afrika is képviselve lesznek.
— Pápa- A pápai egyházközség közgyűlése
a Mesterházy László lelkész elhalálozása foly
tán megüresedett állásra Dr. Sohlitt Gyula lajoskomáromi és Fádgyas Aladár komáromi lelké
szeket jelölte.
Felelős kiadó:

NÉMETH KAROLY.

Hirdetés.
2—3 éves, intelligens szülőktől származó
protestáns árva fiút vennék örökbe. Cím! a ki
adóhivatalban.
GYŐRI H ÍR LA P nyom davállalatü
Gyér, B aross-ot 36.
T elefon 23$.

19*25

20*08
19*28
20*57
20*57
20*25
21*40
20*17
22*05
20*55

23*26

Győri Hírlap nyomdai mfitntézet gyorziajtóján Gy«r, Qzuczor Gergély-u. 15. »zám. (V «gfiJ Bigati litv im ) — Telefon 239. — 8561
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NÉ ME T H KÁROLT M f t r t i

A n e v e lé s é s a v a llá s.
»Megtalálták ét a templomban, a
doktorok között ülve, amint éket
hallgatta és kérdezgette éket,“
Lak. 2, 4ö.

Az ifjúság* tanításának, nevelésének ügye ál
landóan foglalkoztatja a legkiválóbb elméket.
Vallási, műveltségi, politikai Is gazdasági szem
pontok érvényesülnek a nevelés elmé étib en és
gyakorlatában. Hol az egyik, hol a másik szem
pont lép előtérbe, s nem lehet mondani, hogy
bármelyiknek sikerült volna végérvényesen meg
szerezni az első helyet. Az oktatás anyagának
kiválasztásán kívül eltérések vannak a nevelési
és oktatási módszer, sót a nevelés célja tekinte
tében is.
A kultuszm niszter nagysz básu kultu^prognammja hazánkban a nemzeti életnek is homlok
terébe áll tja a nevelés- és oktatásügyet. Reánk,
evangél.kusokra nézve pedig aktuálssá teszi a
vallásos nevelés ügyét az egész világ evangéli
kusai között elterjedt vallástani kézikönyvnek,
Luther M á.ton Kiská.éjának négyszázévá jubi
leuma. Reméljük, hagy evangéLkus pedagógu
saink a jubileumi esztendőben a Kiskátét ér
deme szerint méltatni el nem m uhsztják. Itt
csak arra gondoljunk, hogy a tizenkétéves Jézus,
amikor a tanítókat a templomban hallgatta és
őket kérdezte, mennyire hasonló képet tár elibénk ahhoz, ahogyan Luther Márton a kátétan.tást a tankönyvének beosztása szerint elkép
zelte. A tanuló hallgat és kérdez.
Kétségtelen, hogy a Jézus korabeli zsidó
ságban a népoktatás főleg vallásoktatás volt. A
zsinagógákban tanították olyan tudósok, akik
nek tudománya első sorban a szentratok isme
retéből állott. S ebben a tekintetben nagyon el
tért a görögök és rómaiak nevelésétől. A keresztyénség területén hosszú fejlődés áll a mai
irányzatok mögött. Sokféleképen alakult az ok
tatás anyaga, am ig eljutottunk odáig, hogy a
modern állam a vallás tanítását a felekezetekre
bízza úgy az anyag, mint a módszer tekinteté
ben. Tudvalevő, hogy a pedagógusok között
akadnak olyanok is, akik a h .toktitást teljesen
el akarják hagyni az iskola tantárgyai sorából,
és nagy keresztyén államok tanterveiben nem
is szerepel a hitoktatás.

Matlalaaik kataaklat a ívsia r. vasiraaa.
ElWattH Ir: Eiftu tw« IP. 48 ML léién« 3 P.
21 QIL itívcéém 1 P. H ML En ukmK fill
M riatisl Irak a a g a tv a zis szartaL

* Ahogyan általában a nevelésügy terén nagy
táborok állanak egymással szemben, úgy külö
nösebben a vallásnak a neveléshez való viszo
nyát illetőleg is megosz’anak a felfogások. A
kérdés tisztázásához okvetlenül szükséges, hogy
egyfelől ismerjük a nevelés történetét, másfelől
a nevelés célját. A múltnak ismerete tanít m eg
bennünket arra, hogy miként igazodjunk el a
jelen problémáiban. Á nevelés célja állapítja meg
azt, hogy m;lyen része legyen a vallásnak a
nevelésben.
A nevelésnek, értve alatta az oktatást is,
amely a nevelésnek egyik eszköze, kétféle célja
van. Ismeretek közlése és jellemképzés. «Jézus
gyarapodék bölcseségben, az Isten és emberek
clótt való kedvességben.» A vallásnak a neve
lésben juttatott szerep már most attól függ,
hogy mekkora értéke van a vallásnak a jellemképzés és az ismeretszerzés tekintetében. Es
hogy a vallás szerepét ezen a két téren előnyös
nek, vágó' károsnak tartjuk-e.
Abban talán megegyeznek a vélemények,
hogy a vallásnak a jellemre, a jellem alakulá
sára igen nagy hatása van. Bizonyára nem ke
vés azoknak a száma, akik azt tartják, hogy
döntő hatása van. A keresztyénség körén belül
a hivő keresztyének kétségtelenül azt fogják
mondani, hogy a vallásnak a jelem re gyakorolt
hatása álűásos, pótolhatatlan; tehát a nevelés
ből semmi esetre ki nem higyható. Ámde még
azok közölt is, akik nem hivő keresztyének, akad
hatnak, sőt tényleg vannak sokan, akik úgy vé
lekednek, hogy' a vallásos hitnek a gyermeki
korban jó hatása van a jellem kialakulására, s
helyesnek találják, ha a gyermekek val ásos ne
velésben részesülnek. Később, ha értelmük ki
fejlődik s ismeretkörük k.tágul és elmélyül, majd
elhagyják azt, ami a keresztyénségben nem igaz,
s a modern tudom ányosság színvonalán tarihatatlan, ellenben a jellemükön megmarad az a
jótékony hatás, amelyet a vallásos nevelés gya
korolt rájuk. Persze a nemhivök között sokan,
talán többségben vannak azok, akik azt vélik,
hogy ez az érvelés a vallásos nevelés mellett
nem helytálló, m ert könnyen, sót valószínűleg)
bekövetkezhet.k, hogy a felnövekedett gyermek,
amikor rájön, hogy a hittanórákon olyasmiket
is tanítottak, am.k nem igazak, ezzel együtt el
fordul mindentől, amit a hittanórákon tanult, s
a konkollyal együtt kiveti jelleméből a búzát is.
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Ami másodszor az ismeretszerzé:t illeti, itt
a megítélésünk attól firgg, hogy elismerjük-e,
hogy Isten adott kijelentést önmagáról, vagy
pedig azt tartjuk, hogy a theologiában úgyne
vezett kijelentés csak emberi gondolatokat kö
zöl az istenségről. Ha az Isten adott önmagáról
kijelentést az embereknek, akkor ez a kijelentés
éppenúgy ismeretanyag, mi t akár a természettudományi ismeretek, és lelkiismeretes tanító ezt
a kijelentést, mint ismeretanyagot nem hagy
hatja figyelmen kívül. Továbbá, ha van isteni
kijelentés, akkor ez a kijelentés, amely a legfőbb
lényre, a teremtő és fenntartó, a megváltó és
megszentelő Istenre vonatkozik, joggal igényel
heti a maga számára az első és legfontosabb
helyet a nevelésben. Az egyház tanítása szerint
isten a természetben, a történelemben, a lelki
ismeretben, a Bibi ában és a Jézus Krisztusban
jelentette ki magát. Ha ez a tanítás igaz, akkor
a természeti és történelmi tudományok is nyil
vánvalóan úgy tanitandók, hogy ai Istennek önkijelentése kitűnjék. Vagyis az egész nevelésnek
ez alá az egységes szempont alá kell helyezked
nie. Máskülönben elleplezi azt, amit Isten önma
gáról, a teremtőről és gondviselőről, a termé
szetben és a történelemben kijelentett.
Hogy már most az Isten tényleg kijelen
tette-e magát, azt nem lehet eldönteni szónok
latokkal és frázisokkal. Sem az egyik irányban,
sem a másik irányban. Az isteni kijelentésnek
sincsen más bizonyitéka, mint minden más igaz
ságnak, t. i. a tapasztalati beigazolódás. Enélkül az egyháznak és a hívőknek állítása csak
állítás marad, amelynek a világ mind kevésbbé
hajlandó igazat adni. A «Roma locuta» nem ele
gendő, éppm a leglelkiismeretesebb emberek
előtt. S hála Isten, a pedagógusok között igen
nagy számmal akadnak lelkiismeretes emberek.
A vallásos nevelés kérdése tehát elvezet ben
nünket a keresztyénség gyökeréig, a kijelentés
hez és a kijelentés ténylegességének és igazságá
nak kérdéséhez. Amit a világnézetek harcának
szoktunk nevezni, az voltaképpen nem más, mint
a keresztyénség által hirdetett isteni kijelentés
ténylegessége és igazsága körül vivott harc. És
ebben a harcban a keresztyénségnek legerősebb
fegyvere nem a teológiai tudomány, hanem a
keresztyénségnek élete. Azoknak, akik az isteni
kijelentés ténylegességét és igazságát kétségbe
vonják, nem az a legerősebb argumentumuk,
hogy a kijelentés tartalma ellenkezik az u. n.
józan ésszel, vagy az u. n. tudományos gondol
kodással. Az a józan ész és az a tudományos
gondolkodás általában nem olyan igen józan és
nem olyan igen tudományos, mint hiresztelni
szeretik. A hitetlenek erős érve a keresztyén
ségnek sok tekintetben az általa hirdetett kije
lentést meghazudtoló gyűlölködő, kapzsi élete,
A keresztyénségnek sokszor gyáva, kétszínű, két
féle mértékkel mérő magatartása a bűn irányá
ban. A kijelentés objektive igaz lehetne ugyan
akkor is, ha annak képmutató hirdetői és vallói
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életükkel megcáfolják tanításukat, de a «józan
ész» és a «tudományos gondolkodás) nem dol
gozik rendszerint ilyen éles logikával s a keresz
tyénségnek oka volna meaku1pázni, mielőtt kö
vet dob azokra, akik az isteni kijelentés tény
legességét és igazságát kétségbevonják.
Az isteni kijelentés legtökéletesebb formája
az emberben található meg. Tehát a történe
lemben. A történelem körén belül a Biblia em
bereiben. És mindeneket felülmúld teljességben
és igazságban a Jézus Krisztusban. És pedig
ezért: az Isten nem tanokat jelent ki önmagáról.
Nem azt jelenti ki, hogy ő bölcs, kegyelmes,
türelmes stb. Hanem kijelenti önmagát: bölcseségét, kegyelmét, türelmét stb. A Biblia olyan
emberekről beszél, akik «Isten színe előtt jártak»,
és akik az Istennel élve közösségben, tapaszta
latból jöttek rá olyan igazságokra, amelyek az
embernek Istenhez és embertársaihoz v. ló viszo
nyát tökéletesebbé teszik. Ezek nem azért hirde
tik, hogy Isten kegyelmes, mert Isten a szá
jukba, tollúkra adta ezt a dogmát, hanem azért,
mert Isten kegyelmes voltát életükben megta
pasztalták, s bizonyára értelmetlenül állottak
volna a hitetlenségnek azzal az áliitásával szem
ben, hogy Isten kegyetlen. A Jézus Krisztusban,
Isten Fiában, történt kijelentés azért tökéletes,
mert őbenne maga Isten öltött testet. A Krisztus
ban történt kijelentés sem dogmákból ál', hanem
egy életből, a Jézus Krisztusnak életéből. A ki
jelentésben tehát a legfőbb érték nem a dogma,
amely azt az értelem számára szavakba foglalja
és formulázza, hanem a tapasztalat, amelyet a
későbbiek, a «követők» a tanítások szerint ér
telmeznek. A dogma értéke mindig azon fordul
meg, hogy a kijelentés tényét helyesen értelmezi-e (lásd például a Krisztus személye körül
folyt teológiai, dogmat.kai vitákat) és hogy a
dogma mögött van-e a keresztyénségnek állan
dóan olyan tapasztalata, amely a dogmáknak sze
mélyes hitéleti tartalmat ád. Személyes hitéleti
tapasztalatok nélkül semmiféle dogma nem bir
erővel, sem jellemképző, sem ismeretközlő erő
vel.
A tanító egyház pusztán a tanítással^ nem
tölti be hivatását, rendeltetését. Az egyháznak,
ha eredménnyel akar tanítani, élnie kell. Ebből
azonban következik még egy másik is. Ha az
egyház élő, és igy igazán tanító egyház, akkor
az életnek nincsen egyetlen olyan területe sémi,
amelyet kivonhatnánk a keresztyénségnek, az
evangéliomnak, a Jézus Krisztusnak hatása alól.
Sem a magunk életének, sem a köz életének
nincs ilyen területe. S akkor a keresztyénség,
az egyház, amely a hívőknek társasága, nem
nézheti ölhetett kezekkel és szegreakasztott el
vekkel a körülötte folyó életnek, akár művészi,
akár politikai, akár gazdasági életnek keresztyéntelenségét és hitetlenségét; s nem fordít
hatja tekintetét állandóan az ég felé esetleg csu
pán azért, hogy gyáván áment és igent mond
hasson mindarra a bűnre, ami a világban végbe
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megy, azzal a hivatkozással, hogy az égre sze
gezve tekintetét, nem látja meg, mi megy végbe
a földön. Az isteni kijelentés ugyanis nem a
menny számára adatott, a menny úgyis ismeri
öt, hanem a föld és a föld.ek és a földi élet
számára.

Az idegen vallása tanulók tandíjfizetése.
Fejtegetéseimben két kérdésre adok a vo
natkozó törvények és rendeletek idézésével fe
leletet és pedig: 1. Kell-c az idegen vallásu ta
nulók után fizetni tandijat? 2. Ki fizesse ezt?
A tények méltán vál hatnak k:, a tandíjfize
tést illetőleg, mindenkiben megütközést ott és
akkor, ahol és amikor kényszer-iskolizt tás, in
gyenes népaktatás, á!l ímsegélye/ett iskolák és
végül iskola megszűnt.tések vannak.
Népoktatási al ptörvényünk, az 1858. évi
XXXViII. t.-c. 1. §-a értelmében ugyanis a szü
lők, gyámok stfc. kötelesek gyermekeiket vagy
gy ámolt alkat (ha nevelésükről a háznál vagy
magánintézetben nem gondoskodik) nyilvános
iskolába járatni és ped.g a 6-ik év betöltésétől
a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig.
Az isko'áztatásról szóló 1921. évi XXX. t.-c.
I. §-a értelmében kilenc tanéven át kell a gyer
meknek járnia. Akire nézve pedig az oktatás
tartama meghosszabbittatott, azt még további
egy, esetleg két tanéven át kell nyilvános okta
tásban részesíteni.
Az előbbi törvény az életkorhoz kötötte az
iskoláztatást s ezzel megadta a módot és alkal
mat a törvény kijátszására; az utóbbi a tanulási
időt -vQBzi figyelembe s ezzel igyekszik az indolens szülőket serkenteni arra, nogv gyermekei
ket idejekorán adják az iskolába. E törvény ál
dásos hatása máris észrevehető, amennyiben
nemcsak 6 éves, de ezen aluli gyermekeket is
adnak a földmi vés szülők (tehát éppen azok,
kik eddig visszatartották gyermekekeiket) is
kolába.
A kényszeriskoláztatás mellett megvan az
ingyenesség. (Az ingyenes népoktatásról az 1908.
évi XLVI. t.-c. szól)
Ezek előrebocsátása után megfelelek az első
kérdésre: kcll-e tandijat fizetni az idegen vallásu
tanulók után?
Igen, mert az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 45.
§-a világosan kimondja, hogy: «Ott, hol a más
felekezethez tartozó gyermekek száma a 30-at
el nem éri, ezen gyermekek is, amennyiben szü
lőik oktatásukról más utón nem gondoskodná
nak, a létező felekezeti iskolába fognak járni s
szülőik ezen iskola költségeihez ugyanazon mó
don és arányban fognak járulni, mint azon hitfelekezet tagjai, mely az iskolát fenntartja.»
E törvény és az 1922-ik évben 130.700/VII1
a. s z a. kiadott rendelet értelmében, mely az
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iskoláztatási rendelet teljesesének biztosításáról
szóló 1921. évi XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában
adatott ki, — a tanító, azokban a községekben,
hol állami vagy községi iskola nincs, valamint
ott, hol az állami vagy községi elemi iskola tá
volsága miatt a tankötelesek — hatósági megállapítás szerint — a hitfelekezeti iskolára van
nak utalva, a más h tfelekezethez tartozó tanköteleskoru gyermekeket köteles felvenni az
1868. évi XXXVIII. t.-c. 45. §-ában foglalt ren
delkezés értelmében és az c § szerint a szülőkre
háruló következmények mellett, ha számuk a
30-at nem éri el.
De már most ki fizesse a tandijat, ha az
iskolát megszüntették? 1868-ban megvolt a kényszeriskcláztatás, de nem volt államsegély; nem
volt ingyenes népoktatás, a terhet tehát — jog
talanul — a szülőkre hárították, holott ezt a
községekre kellett volna hárítani, amennyiben
a község köteles iskolát álliian .*) Ha c köteles
ségét nem t.ljesiti, úgy fizesse az idegen vallásuak után járó tand jat, mely reális szempontból
is előnyösebb a községre, mintha egy iskolát
létesítene és fenntartana. (Az egyházak csak ál
líthatnak iskolát, de nem kötelesek.)
Igaz, hogy az 1921. évi XXX. t.-c. 4. §-a
és a hivatkozott rendelet 17. §-a értelmében a
gondviselő s abadon válasz hat az elemi iskolák
között s akár lakóhelyén, akár más községben
lévő bármily jellegű nyilvános vagy nyilvánossági joggal biró elemi népiskolába beírathatja
a gondozása alatt álló tankötelest; de ezt a
luxust éppen azok nem engedhetik meg ma
guknak, k.knek soraiból rekrutálódik az elemi
nép sko'a tanulóinak zöme. Ha a kultuszminisz
ter az iskolák ideiglenes vagy végleges megszün
tetésével sújtotta most - az egyse és az egyke
elleni harcban — a sokgyermekes szülőket, úgy
-j- ugyancsak most — a népoktatási törvény
60-ik évfordulójának ünneplése alkalmából a 45.
§-t oda módosithatná, hogy a község viselje az
idegen vallásuak tandíjfizetését. Ez a szegény
falusi nép gyermeke után úgy sem lehet sok,
amennyiben a jelzett törvény 51. §-a értelmé
ben a szegénységüket kimutató gyermekek után
tandijat sohasem fi ettek s aztán a községek az
érdekeltségi iskolák létesítésével (1926. évi VII.
t.-c.) úgy is fel lettek oldva a tanyai lakosok
gyermekei oktatásáról való gondoskodás által
(az alaptörvény 47. §-ának hatályon kívül he
lyezésével). Ugyancsak most lenne aktuális arról
gondoskodni, hogy minden gyermek részesül
jön val'ásoktatásban. Mert az nem megnyugtató,
ha a tanuló bárm ly Jel egű iskolába jár s nem
kötelezh.tö a r a , hogy másvallásuak istentiszte
letén rés^tvegyen (1868: L.IJ. 19. § és 1921: XXX.
i) 1868. évi XXXVIII. t. c, 23. § a. Oly k özgyek 
ben, hol a hitlelekezetek nem tartanak fenn a törvény
rendeletéinek megfelelő népiskolát, valamint ez ezen
törvényben kijelö t e> yéb esetekben is b község kö
tele* a szüksége» népoktatási tanintézeteket felállítani.
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t.-c. 1. §—2.), hanemi az lenne üdvös, ha az
áliam módot és alkalmat adna az egyházaknak
arra, hogy minden gyermek részes ülhet ne a tör
vény követelményeinek megfelelő val.áserkölcsi
nevelésben.
Magától értedődik, ha a szülő él a törvényadta jogával, válogat az iskolákban és más fele
kezetűbe adja tanköteles gyermekét, úgy ezt a
luxust, szeszélyt, vagy nemi tudom mi okból •
fakadó ténykedést, nemcsak jogosan lehet, de
kell is megadóztatni, amennyiben ez a vallás,
vagy a rendes oktatás és nevelés kárára törté
nik, a templomkerülők számának szaporításával
az ezt ellenőrzés lehetetlensége által.
Talán nem lesz érdektelen megemlíteni,
bogy — a régi foliansok tanúsága szerint —
különböző időben különféleképp adóztat ák meg
az idegen vallásuakat. A vegyes házasságból
számlázottak régebben nem lettek megkülönböz
tetve Nyíregyházán. Az 1873. évi V1I.-29 én tar
tott egyháztanács határozala értelmében az ide
gen felekezetű tanulók tandija 4 ft. volt, mely
ből 2 ft. az egyházé, 2 ft. a tanítót illette. 1877ben az idegen felekezetű és vidéki tanuló 6 ftot
fizetett, melyből 2 ft. a tanítóé; a vegyes házas
ságból származoítak 4 ft-ot fizettek, melyből 2
ft. a tanítóé, 2 ft. az egyházé volt. Kivételt ké
pezett az V—VI. fiú- és leány osztály, hol a tan
díj 8 ft. volt s ennek a fele az osztálytanítóé.
Jelenleg a vegyesházasságból származottak nem,
csak a teljesen idegenek fizetnek 24 P-t a könyv
tári illetékkel. Debrecenben még nagyobb az
idegen vallásuak tandija s mégis sok az ág. h.
ev. iskolában a másvallásu. «Jellemző ez isko
lára s az abban folyó lelkiismeretes munkára —
írja Szoboszlay2) — a tanulók vallás szerinti
megoszlása: ág. h. ev. 53, ev. ref. 70, unitárius
1, r. k. 12, g. kath. 3 és izr. 6.» Pedig, mint
tudvalévő, a városban mindenféle jel egű iskola
Van. (Ez iskola derék tanítói: Polszter, Elefánty,
Földes, Gulácsiné.)
A fejtegetések és megállapítások konklúziója
tehát az, hogy a hitfríekezetek, különösen az
iskolák bezárásával legjobban su tott protestáns
egyhá:ak vezető1, hassanak oda, hogy a visszás
állapotok megszüntessenek. Mert a jóból is meg
árt a sok, hát a rosszból. A baj nem jár egyedül
közmondás igazsága ne a legszegényebb egy
házak szétszoit hívein próbál íassék ki. A már
nem alkalmazóit ambulans tanítók helyett pedig,
alkalmazzanak ambulans hitoktatókat és akkor
csökken a bűnözők — s emelked.k az Istent hí
vők száma.
Nyíregyháza.
Stoll Ernő.*)
*) iL. Szobosz’ay Sándor: Hajduvármegyo és
Debrecen sz. kir. város népoktatásügye c. mű 324. 1)
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Hogyan mutassuk be a keresztyécséset
a mai ifjúságnak ?
— A londoni Christian World pályázatán első dijat
nyert munka. —

1. A «forrásokkal» való foglalkozás. — A
keresztyénség Krisztus. Ennélfogva az intellek
tuális harc a szinoptikus evangéliomok körül
tombol.
[ !
Más dolgok is figyelembe veendők. Az ötestámenomot mint a keresztyénségre való elő
készítést kell magyarázni. Minden nehézségével
diadalmasan szembe kell ál itani Isten progreszsziv kijelentésének eszméjét.
A negyedik evangéliomnak és az újtestámentomi leveleknek problémái sem hanyagol
hatok el.
De mindezt elhahszthatjuk az első győze
lem. kivívása utánra. Vagy privátim megbeszélhetők a vizsgálódó lelkületű ifjakkal.
Kettő a szinoptikus evangéliomok közül
egyelőre mellőzhető. Márk evangél oma nyújt a
mindazt a lényegest, ami az első bemutatáshoz
szükséges.
2. Kikerülhetetlen-e a siker? — Krisztust
úgy kell bemutatnunk az ifjúságnak, hogy az
ifjúság ö t megszeresse és Vele járjon.
Két dologból kell bátorságot merítenünk:
1. Az ifjúság kedvéért nem gyárthatunk egy
speciális Krisztust. Híven meg kell maradnunk
hitünk történelmi fundamen tornai mellett.
2. Nem szabad azt remélnünk, hogy Krisz
tusnak még hű bemutatásával is az egész ifjú
ság támogatását megnyerjük ügyünknek. Krisz
tus nem tudta önmagát úgy bemutatni, hogy
mindenki befogadta volna. Vannak ma a világon
olyan fiatal emberek, akiknek sem Krisztus nem
kell, sem azok a dolgok, amelyekért Krisztus
szavatol. Szomorú, de való!
3. A racionalizmus bukása. — Krisztusnak
tisztára racionalisztikus bemutatása bukásra van
ítélve. Hasznossági szempontokból nem volna
ezt szabad felednünk. A Krisztusnak efajta is
mertetése nem sok embert vonz.
Be kellene vallanunk, hogy Krisztusnak
végső titkait nem1 tudjuk megmagyarázni. Leg
először is azt kellene hangoztatnunk, hogy a
keresztyénség a léieknek legdicsőbb vállalkozása,
amelyhez szegődhetünk. A régi tipusu bizonyí
tékok és érvek a fiatalságnál süket fülekre ta
lálnak.
4. «A történelmi Jézus.» “ A názáreti Jé
zus ismertetésénél Jézus nyilvános működésé
nek esztendeire kellene szorítkoznunk.
Mutassuk meg az ifjúságnak Jézus lelkét!
Tárjuk fel tanításait Istenről és emberről!
Használjuk fel a példázatokat! A csodákkal
mint példázatokkal foglalkozzunk,^ mert ma a
mi számunkra ez az igazi jelentésük! Fessük
Jézust úgy, ahogyan élt és tanított!
Láttassuk meg, hogy az ember lényének
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jobbik fele miként kel fel, hogy tanítását kö
vesse!
Helyezzünk különös súlyt Jézus hitének
őszinteségére, ami kitűnik abból, hogy inkább
választotta a halált, mint a megalkuvást!
5.
«Krisztus az emberek tapasztalatában.»
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Megtapasz
talható Krisztusnak az emberek lelkében és éle
tében munkálkodó Krisztusnak történetét fel
használjuk. A keresztyénség gyakorlati eredmé
nyei hasznos apológia.
Elkezdve az első tanítványokon, minden kor
szakban akadunk a haladásnak olyan úttörőire
és a szabadságnak olyan vezéreire, akik Krisz
tusban találták meg inspirációjukat.
Éppen az ilyenfajta történelem ragadja meg
és vonzza az ifjúságot ideal.zmusának üoe reg
gelén. Az élő példák többet érnek, mint a theológiai erkölcstan.
A keresztyénségnek az emberekre és moz
galmakra gyakorolt hatása majdnem kimeríthe
tetlen téma. És mindig lelkesítő.
ó. «Az ifjúság szolgáljon.» — Ezekután kö
vetkezik a jelen nemzedékhez intézett felhívás.
Legyen ez a Krisztussal való munkára szólító
felhívás.
Az ifjúságnál a bűn és megbocsátás kér
dése ritkán talál közvetlen visszhangot. Ezek
később merülnek fel.
Nem okos eljárás az ifjúságot arra kérni,
hogy mentse meg a saját bőrét. Sokkal nagyobb
hatása van annak, ha azt a gondolatot ébreszt
jük fel, hogy Krisztus szorul az ifjúságra. Ké
sőbb ráeszmélnek, hogy ők függnek Krisztustól.
A theológusok ne ijedjenek meg.
A fiatalságnak a keresztyénséget úgy kell
bemutatnunk, mint életet, hadjáratot, szolgála
tot, amelyet végezhetnek, áldozatot, amelyet
meghozhatnak. Mindenekfölött, arra vannak elhiva, hogy valamit cselekedjenek. Ha ezt a fel
hívást hallják, néhányan engednek neki. Akkor
nyújtsunk nekik alkalmat a cselekvésre.
Továbbá világosan rá kell mutatni a Krisz
tus követésének gazdasági és szociális következ
ményeire. Ezt ki nem kerülhetjük.
7. Az egyházak nyájassága. — Végül, fo
gadjuk be szives örömest az ifjúságot gyüleke
zeteinkbe nem annyira teljesítményei, mint in
kább aspirációi alrpján.
Mint a pestist kell kerülnünk azt az eljárást,
amit «a keserű pilula megcukrozásának» neve
zünk. Mellözük a szórakozást és mulattatást.
Ezeknek a kedvéért is jönnek ugyan némelyek,
de nem maradnak meg. Átlátnak a szitán, mind
járt a legelején.
8. «Eddig és ne tovább!» — Krisztus ön
magát adta! Krisztus arra szólítja fel az ifjúságot,
hogy adja oda önmagát! Ha az ifjúság nem
enged ennek a felszól.tásnak, lehet, hogy egy
másiknak enged. De ez nem Krisztus felszólí
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tása lesz. Akár enged az ifjúság, akár nem, mi
a felszólítást nem változtathatjuk meg.
Egy gazdag ifjú egyszer szomorúan távozott
Krisztustól, mert sok jószága volt.
Ezt meg kell kocká/ta.nunk!
Ramsay R. G.
—

J e g y z e te k .
Az afgán nép és papjai forradalmat csinál
tak, mert nem hajlandók elfogadni a nyugati
civilizációt, amcl)be királyuk beleszeretett euró
pai kőrútján. Rabindran^t Tagore, a nagy indiai
költő és bölcselő, m kor feltették neki a kérdést:
«Hogyan gondolkodik Ázsia Európa felöl?» igy
felelt: Mikor az úgynevezett magas civilizációju
államokat - Európában, Amerikában, J pIn
ban — beutaztam, azt láttam, hogy minden létező
áramlat a nemzeteket az anyagi dolgok felé, a
szellemi dolgok kizárása felé sodorja. Ezek az
anyagi dolgok csekély értékűek. Ma a nagy nem
zetek és nagy embereik a sikert térmértékkel
mérik. Ez mutatja, hogy nem n ag y o k ... A leg
nagyobb megütközéssel azonban Ázsia népei a
nacionalizmusnak és az imperializmusnak azt a
szellemet nézik, amelyet Európa nem zetJ ápol
nak. Ez az egész világot fenyegeti. Európának
politikai demoralizációja annyira akut, hogy
szükségképen v sszahat Ázsiára, amelynek népei
a nyugati kizsákmányolás áldozatai.
Az Angi ában a magyar igazságért k ‘fejtett
propagandának szemmel látható jelét kaptam.
Az a londoni cég, amelyik angol lapjaimat kü'di,
most először igy irta meg a cimet: «Lébcny,
Moson m. Dismembered Hungary» vagyis:
«Megcsonkított Magyarország.»
•
Európa - ha népeinek erkölcsi ereje nem
vesz új lendületet ■— letűnik a történelem me
zejéről. A rothadás jelei elég. szembetűnően mu
tatkoznak. S az új nemzetek, a'cilc átv.s ik a ve
zérszerepet, már jelentkeznek. Krisztus a na pa
rancsa, mely elsősorban Isten országának és
igazságának keresésére kötelez, ebben a válsá
gos időben különösképen megszívlelendő. Akár
milyen kevés volna is az, amit Isten országáról
tudunk, az bizonyos, hogy a békességnek és
jóakaratnak országa. S ebbe az országba ölbe
rakott kézzel nem jutunk be. Minden erőnk
megfeszítésével, nagy kockázatokra is kész bá
torsággal nyerh.tjük csak el Isten kegyelméből.
Az egyházak nagy felelősséget viselnek. Ezek
nek jutott az a különleges feladat, hogy a vallá
sos hit ál al utat nyissanak a Szentlélek erőinek
a szivekbe. Tapasztaljuk-e, hogy az egyházak,
azok vezetői és tagjai, ennek a nagy feladatnak
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tudatában vannak, s annak megoldására alkal
masak? Nem riadnak-e vissza a felelősségtől,
s nem ragadnak-e meg minden kínálkozó alkal
mat, hogy a munka dandárját mások vállaira
tolják? Van-e bátorságuk megállni azon elvek
és igazságok mellett, amelyeket az evangéliom
proklamál? Nem hunyászkodnak-e meg a hatal
masok előtt, s nem alkusznak-e meg a hatalom
kedvéért a világgal? Napról-napra megméretünk
s könnyűnek találtatunk!
£
Az egyházi esztendő a vasárnapok és ünne
pek rendjével a gyülekezetek istentiszteleti életé
nek kiváló szabályozója, hitének rendszeres táp
lálója. Egyúttal irányitója az igehirdetőnek is.
Hálásak lehetünk egyházunknak, hogy az egy
házi év ősi beosztását megtartotta. A kijelölt
epistolai és evangéliomi leckék az igehirdetés
ben igen jó támaszai a lelkésznek. Abban a te
kintetben is, hogy megóvja az egyoldalúságtól,
s kedvenc eszméknek unosuntig ismétlésétől.
Mégis szükséges, hogy az igehirdetésben a lel
kész tartsa seem előtt a kije’ölt szén .írásbeli lec
kékkel kapcsolatban az egyháznak sokoldalú te
vékenységét és feladatait is. Igen célszerű, ha
tervszerűen foglalkozik az igeh rd t és ben a belmisszióval és a külmisszióval, az iskolákkal, az
ifjúsággal, a csaliddal, az állammá1, a diakóniával, az árvaházakkal, a sajtóval, a nemzettel, a
jelenkor életének nagy kérdéseivel (munkanél
küliség, háború és béke, Népszövetség, szocia
lizmus, stb.). Krisztus lelkének át kell hatnia
az élet minden terét, s az igehirdető feladata,
hogy az evangéliom megvilágításába helyezze
azokat a dolgokat, amelyek az emberek szivét,
értelmét, akaratát foglalkoztatják. A hit hallás
ból van, a hallás pedig Isten igéje által.
*
Társadalmi érintkezésünkben elburjánzott a
modortalanság, a hányavetiség és a tiszíeletlenség. Pedig az érintkezési formáknak, az illemsza
bályoknak és a jólneveltségnek nagyobb jelen
tősége van, mint sokan képzelik. Inge, a londoni
Szent Pál székesegyház hires diakónusa leg
utóbbi karácsonyi prédikációjában ezeket mond
ta: «Én a magam részéről azt hiszem, hogy szo
ciális hajaink közepette a rossz modornak van
annyi része az ellenszenv szitásában, mint a gaz
dasági sérelmeknek vagy a politikai ellentétek
nek. Van valami, amit keresztyén demokráciá
nak nevezünk s ez a demokrácia az embereknek
Isten szine előtt való egyenlőségen alapszik.
Az egyház feladatainak körén belül marad, ami
kor a társadalmi egyenlőséget ístápolja s kár
hoztatja az osztályöntudatnak nevezett gyűlöle
tes dolgot, akár a gazdagoknál, akár a szegé
nyeknél mutatkozzék az.»

1929.

H Í R E K .
— A kultuszm iniszter 3726/1928. ein.
számú rendelete az iratkezelés egyöntetű
sége tárgyában a következőket rendeli el:
A felterjesztések 21 cm .széles, 34 cm. hoszszu papiriven állítandók ki. A felterjesztések
(szöveg) első oldalán, annak felső baloldali
részén a felterjesztő hatóság saját száma, a
csatolt mellékletek száma, a felterjesztés tá r
gyának vezérszóval való rövid megjelölése
és a válaszirat alapjául szolgáló miniszté
rium i szám egymás alatt tüntetendők fel.
Minden felterjesztés csak egy tárgyat tartal
m azhat.
— Halálozások. Máté Károly, a kis
pesti egyházközség lelkésze karácsony első
ünnepén, életének 53. esztendejében hoszszabb szenvedés után Kispesten meghalt. A
megboldogult lelkésztestvér Debrecenben
kezdte meg lelkészi működését, ahol mint
segédlelkész-hitoktató tevékenykedett. Az
után Budapesten a pesti m agyar egyházban
volt segédlelkész, 1907-ben a kispesti—pest
erzsébeti missziói egyháznak lett lelkésze és
a két egyház különválása után a kispesti
egyházközségben buzgó és odaadó lelkipász
to r volt. A kispesti templomépítés körül
nagy szeretettel és odaadással fáradozott.
Temetése december 27-én volt. A templom
ban Broschko G. A. esperes, Peer. Peter
Sándor vallástanár és Adorján M árton pol
gári iskolai igazgató, presbyter búcsúztatták
el a jóságos lelkű lelkészt, mig a sirnál Oláh
K ároly vallástanár-lelkész m ondott köszöne
tét a pesterzsébeti egyházközség nevében az
elhunyt lelkésznek. Kispest városa diszsirhelyet adományozott az elhunyt lelkésztest
vérünknek. Legyen áldott emlékezete!
Alexy Lajos, a ceglédi egyházközség év
tizedeken át volt nagyhirü tanítója, majd
érdem es másodfelügyelője, 1928. december
30-án, életének 71-ik évében, hosszas szen
vedés után elhunyt. Temetése jan u ár 1-én
volt.
i
— A Győri Evang. Ifj* Egyesület 459. sz.
«Győry Vilmos» cserkészcsapata az 1928. év
őszén megalakította az apród-csoportot a győri
evang. elemi iskola növendékei között. Igen
buzgó, önzetlen vezetőre talált Zacher Lajos ev.
tanító személyében, akit a fiuk valóságos rajon
gással vesznek körül. 1928. december hó 23-án
karácsonyi ünnepéllyel egybekötve avatta fel
az első apród-csoportot Ittzés Mihály parancs
nok az evang. Szeretetház dísztermében. A nagy
számú közönségben ott láttük az egyházj, iskolai,
cserkész és testnevelési vezető egyén'ségeket. ja
szervezőtestület tagjait, de az előkelőségek kö
zül mégis kivált a szülőknek örömkönnyekben
úszó tekintete. A 24 apród nagy boldogsággal
vonult a közönség elé Bocskay-sapkájukban és
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apród ingjükben, azzal az elhatározással, hogy
ók olyanok akarnak lenni, mint «Szondy Apródjai»: hűségesen kitartók és engedelmesek. Az
avatást meg.lózó összejövetelen maguk válasz
tották a «Szondy Apródjai» nevet, gondoltak
arra is, hogyha Szondynak, akkor nekik is «Jé
zusuk kezében lesz a kegyelem» (lásd: Arany J.:
Szondy kétapródja c. versét) és imádságukban
hozzá folyamodtak. — Az avatás előtt és után
értékes szülői értekezlet is volt az apródok szü
leivel. Az utóbbit szeretet vendégséggel kapcso
latosan tartották meg, melvcn az apródok is
részt vet ek és többen a cserkészek közül. — Az
avatási ünnepély jövödelme az apródok zászla
jára 87 P volt. — Január 6-án az Ifjúsági Egye
sület leányosztálya rendezett val ásos estelyt,
amelyen D. báró Pod.naniczky Pál egyetemi ta
nár tartott előadást Lars Lévi Laestadiusról, a
nagy svéd ébresztőről. Szavalt Ágoston Eszter,
orgonán játszott Fodor Kálmán, az egyházi ének
kar pedig közkívánatra még egyszer elénekelte
Borsay gyönyörű darabját, a 131. zsoltárt.
— A Bethlen Gábor-Szövetséf ezévi elő
adás-sorozatának főtém ája: Az alkotó p ro 
testantizm us. Az előadás-sorozatot dr. Rafíay Sándor püspök, a Szövetség társelnöke
nyitotta meg ja n u á r 10-én. A protestáns ön 
tudat m élyítése cimü előadásával.
— A Kiskáté jubileumi kiadásának elő
készítésére Blatniczky Pál főesperes elnök
lete alatt kiküldött bizottság ja n u á r 3-ikán
tarto tt ülésében m u n k álatát befejezte. L u
ther két verssorának lefo rd ítására akadtak
vállalkozók, de a bizottság egyik fordítást
sem tarto tta elfogadhatónak. Az A dorján Fe
renc nyíregyházi leánvgim n. igazgató fo rd í
tása alapján készült k isk áté fordítás most
az egyetemes közgyűlés határo zata értelm é
ben a püspökök elé kerül.
— Nyugalomba vonulás. G yürky Pál
rim aszom bati lelkész ötvenhárom évi lelkészi m űködés után nyugalom ba vonult. —
Nagy érdem ei voltak az egyetemes nyug
díjintézet m egalapítása és vezetése körül.
— Karácsony a soproni gyülekezetben.
A szeretet ünnepét az idén is a felemelő ün 
nepélyek egész sorával tette bensőségessé
a gyülekezet. Dec. 19-én a M agyar Ifjúsági
V öröskereszt Egyesület soproni ev. népisko
lai csoportja ta rto tt igen Kedves ünnepélyt,
amely alkalom m al az egyesület tagjai m aga
készítette apró ajándéktárgyakkal kedves
kedtek kisebb testvéreiknek és a főispán ke
gyes közvetítésével elnyert 30 am erikai szerelelcsom ag került kiosztásra, összesen 65
ajándékcsom agot osztottak ki. 21-én a gyü
lekezet kisdedóvóintézete tarto tta meg k a rá 
csonyfa-ünnepét és itt a leányegyesület buzgólkődása folytán 150 gyerm ek ajándékoztatott meg. 22-én a nőegylet rendezett isten
tisztelettel bevezetett ünnepélyt és a szüksé
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get szenvedő gyülekezeti tagok között 90 p á r
gyerm ekcipőt, 20 rend gyerm e'kruhát, a fel
nőttek részére 10 p á r cipőt, ugyanannyi ru 
h át és még 100 d rb karácsonyi csomagot
osztott ki; azonkívül még 80 szegény része
sülhetett adom ányokban a nagy m ennyiség
ben összegyűjtött lisztből, cukorból, b u rg o 
nyából és egyéb term ényekből, valam int rőísefából. 23-án a leányegyesület még külön
ajándékozott meg 100 gyerm eket és felnőt
tet élelemmel és ru h áv al/ U gyanaznap a gyü
lekezet árvaháza is ta rto tt karácsonyfa-ün
nepet, am ikor is 35 árv át lehetett gazdagon
m egajándékozni, hiszen a gyülekezeti tagok
e rre az alkalom ra nagy m ennviségü term é
szetbeni adom ányokon kívül 8 /7 (nyoleszázhetvenhét) pengőt adtak össze, ez a k ö rü l
mény m inden szónál ékesebben bizonyítja
a gyülekezet áldozatkészségét. A tisztára gyü
lekezeti szeretetintézm ényeknek ilyen még
értő felkarolásán kívül a gyülekezet még
kivette a részét az Erzsébet- és Zita-kórházak, a Csecsemővédőegyesület, a D ispanzértüdőbetegotthon, a Polgárotthon k arácso 
nyának m egrendezéséből és m egünneplésé
ből is. M cm em lítendő még, hogy az elemi
iskola növendékei 23-án igen kedves gyerm ekszinielőadást rendeztek, am elyet a nagy
érdeklődésre való tekintettel még* két Ízben
meg kellett ismételni.
— P ro testán s h ito k tató lelkészek, val’ástanitók és vallástanitónók figyelmét felhívjuk a
magyar bibliaterjesztó ifjúsági mozgalomra,
melynek 1929. évre szóló bibliaolvasó kalauza
25.000 példányban jelent meg és ingyen kap
ható: Budapesten, IV., Deák-tér 4., Brit és kül
földi Bibliatársul atnál. IX., Kálvin-tér 7., Beth’en
könyvkereskedés. VIII., Gyulai Pál utca 9 , Bethánia-könyvkereskedés. Vagy megrendelhető,
mig a készlet tart, tisztán portó megtéri és mel
lett ref. lelkésztől, Pákospalota-ujváros, Arany
János utca 49.
— A kultuszm iniszter az apácarendekért.
Klebclsberg Kunó gróf kul.uszminis tér a Nem
zeti Újság december 16-iki számában megjelent
«Erkölcs és tudomány» cimü értekczcs/ben szá
mol be arról, hogy minisztersége alatt mit tett
és mit szándékozik még tenni a Csonkam.agyarorszigon levő huszonegy apácarend érdekében.
Nem számítva az évi fizetéseket, 5,275.000 pen
gővel támogatta őket. Magas állású kultuszmi
nisztériumi tisztviselőket helyük elhagyására
kényszeritett, mert politikai irányításának nem
engedtek és az apácákat zaklatták, ókét, mert
nem volt kelló számban megfelelő minősítésű
tanárnőjük, intézetük bezárásával fenyegették.
Kötelességének ismeri el gondoskodni arról,
hogy az apáca rendeknek megfelelő kcp s téssel
biro tanerőik legyenek minden fokú iskolában.
A nagyobb szegedi klinikák harmadik emeletét
kis rendházak foglalják el, s lehetővé fogja tenni
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a többi rend számára is a Szegeden valö elhe
lyezkedést. Kész a s :egedi egyetemen azok mel
lett a világnézeti tanszékek mellett, amelyeket
nemkathcl.kus férfiak töltenek be, parallel tan
székeket létesíteni és azokra katholikus tanáro
kat kinevezni, hogy a tartományi főnöknőknek
vallási aggodalmaik ne legyenek.
— Sitters angol főtitkár Strong ame
rikai világszövetség ititkár részvétele m ár
befejezett a K. I. E. mozgalom 1929. évi
m árcius 3. és 9. között tartandó országos
ifjúsági vezetőképző konferenciáján. Minden
gyülekezet, ahol m ár van ifjúsági m unka,
vagy szeretnének kezdeni ifjúsági m ankát
jó előre szemeljék ki azokat, akiket felküld
a vezetőképző kurzusra. Bővebbi felvilágo
sítást a KIÉ központ ad, Bpest, IX., Üllői-ut
29. II.
— Győr. Dec. 16-án vallásos estély volt,
melyen Vidonyi Zoltán felsőkereskedelmi is
kolai igazgató, a belmissziói bizottság elnöke
tartott előadást az ifjúságról, szavalt Csermák
Ferenc, orgonaszólót játszott Fodor Kálmán,
Eorsay 131 zsoltárát énekelje zenekar kísérettel
az egyházi énekkar. — Dec. 22-én volt a kará
csonyfaünnepély, melyen a cserkés ek kará
csonyi jelenetet adtak elő s Kapi Béla püspök
tartott meleg beszédet az ajándékozókhoz és a
megajándékozottakhoz. A Belmissziói Egylet lel
kes hölgygárdája 2100 p:ngőt gyűjtött erre a
karácsonyi megajándékozásra. Szegény iskolás
gyermekek, leventék s támasz nélkül álló öregek
részesültek belőle s a hozzájött természetbeni
adományokból.
— G yerm ektdspitő szolgálat köszönetét
tolmácsolja mind a karácsonyi jótevőinek. Isten
áldása legyen jószivü adakozókon. Gyermektelepitőnk budapesti központjában VIII., Gyulai Pál
utca 9. minden szombaton délelőtt 10—12 órá
ban van gyerekkeresők és örökbekináltak ismer
kedője. Jöjjön mindenki, akit az élet Legdrágább
kincse: a jövőnek megmentendő magyar gyer
mek érdekel. Levélcím: Ref. lelkész, Rákospalota
újváros, Arany János utca 49.
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fiú nagy örömmel olvasgatja a keresztyén
ifjúsági mozgalom ez igen értékes lapját.
Szerkesztőség és kiadóhivatal Bpest, VIII.,
Főherceg Sándor-u. 28. I.
— Kimutatás a Magyarországi Ág. Hltv.
Evang. M hsdáegyc sülét pénztárába 1928. no
vember havában befolyt összegekről: Tagd jak:
Keresek Zsigmond Frigyes, Kisalag 3 P, Hanzmann Károly lelkész misszióegyesületi elnök
Sopron 5 P, Wagner Ádám ráczkozári lelkész
3 P, Ráczkozári egyház 3 P, Turóczy Zoltán
Győr 10 P, Offertóriumok és adományok: Mezőberényi német egyház 45 P, Nagybörzsöny
3 pengő 29 fillér, Székesfehérvár 6 pengő 43
fillér, Budapest Ill.-kerületi egyházközség 30
pengő 90 fllér, Bud?p:sti-kelenföldi egyház 67
pengő 50 f.llér, Budap^st-várbeli egyházközség
35 pengő 56 fillér, Pesti magyar egyház deák-téri
és fasori lelkész! köre 142 pengő 4 fillér, Ráczkozár 5 P, Cséby Sándorné Kispest perselygyűjitése 5 pengő 14 fillér, Bárdy Ernő esperes-lel
kész Mezőberény 5 P, Dr. Kneffel József és
neje Túra 10 P, Hüttl Ármin vaílástanár Buda
pest 16 pengő. — Szeretettel és bizalommal ké
rem a misszióegyesüLti tagokat, illetve egyházközségeket és egyesületeket, hogy 1928. évi tag
díjaikat illetve offertóriumaikat minél előbb be
küldeni szíveskedjenek. Az 1928. évi misszió
egyesületi számadásokat 1929. január végén le
zárom, igy a hátralékokat ha idejében megkapom
még az 1928. évi számadásba fölveh tem. Miszsziói gyűjtő-perselyek nálam kaphatók. — Az
Ur áldó kegyelme legyen velünk! Budapest, 1928
december hó 15-én. Broschko G. A. misszió
egyesületi pénztáros, IV. Deák-tér 4.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

R. I. Bpest. Jelzett címre a lapot elkül
dettem. — Köszönettel ismerem el a követ
kező felülfizetéseket: Eltscher Károly Rudabánya, Czirbusz E n d re Kondoros, dr. Kul
csár B arna N yírbátor, Gyalog István Kéty
80—80 fillér; Szauer K lára Budapest 1.60
P. — Köszönetét m ondok mindazoknak,
akik az újév alkalmával jókivánataikkal
megtiszteltek. — Dr. K. S. Bpest. Nagyon
sajnálom, hogy a beszámoló cikk Győrön
keresztül későn érkezett s a m nlt számban
meg nem jelenhetett. — Érdeklődő. Nem
annyira elfoglaltságom m iatt, jóllehet ez is
elég nagy volt, hanem inkább azért „mert
tiz napig betegeskedtem.

— Szlovenszko. Még az idén a prágai
parlam ent elé kerül az a törvényjavaslat,
amely a Pozsonyban létesítendő evangélikus
theológiai fakultás ügyében intézkedik. A
törvényjavaslat m ár teljesen készen áll a
tárgyalásra.
— A Magyar Ifjúság uj évfolyamának
első száma gazdag tartalom m al jelent meg.
Nagyon szellemes cikkeket találunk a lap
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.
ban, m int pld. Pokolfélegyháza, a Hegedüper. Igen hasznosak a KIÉ mozgalom test
H ird etés.
nevelő program m jára vonatkozó Írásai, va
lam int a német KIÉ mozgalmat ismertető
2—3 éves, intelligens szülőktől származó
cikke. Előfizetési ára egész évre 3 pengő. protestáns árva fiút vennék örökbe. Cim a kiMindenféle foglalkozású fiatalem ber és nagy adóhivatalban.
NfMUlttt i GtW Hírlap «rondái nAtatéaat {rermjttjéi Gyár, Ckuwser Gaagaly*. 15. né«. (VntU Utfati látván.) —Tataira U*. —5575
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Égő lelkek.
„Lélekben buzgák legyetek!“
Rom. 12, 11.

Jézus égó lelkeket akar. Keresztelő János
bizonyságot tesz róla: «Eljő, aki nálamnál erő
sebb, az majd keresztel titeket Szent Lélekkel
és tűzzel.«» Jézus azt mondja: «Azért jöttem,
hogy e világra tüzet bocsássák.» Az apostol is
megkíván a a keresztyénektől, hogy a le*kük ég
jen. A «tűz» mindezekben a mondásokban csak
kép és hasonlat ugyan, de körülbelül valamenynyien tudjuk, hogy átvitt értelemben mit akar
jelenteni. Akik magukat Krisztus tulajdonának
vallják és átadták néki szivüket; akik az Isten
országának ügyét a maguk ügyének tekintik és
annak szolgálatára odaszánták magukat, azok
nem érhetik be a középhómérsékletü, normális
élettel. A Krisztus áltaJ nyert kegyelmi ajándé
kok és lelki erők abban mutatják meg «Isten ere
jét a hivő üdvösségére», hogy a Szentlélekkcl
és tűzzel keresztelt ember új 1első ség ek et lát,
új célokat tűz ki, új utakon jár, uj mértékkel mér,
új szempontból ítél, új munkát végez; s mind
ezt új intenzitással, odaadással, engedelmesség
gel és hűséggel.
Ezt a tűzet nem az ember lelke gyújtja meg,
mert hiszen a lélek az égési anyag. A lélek ég,
hévül, lángol. A tűzet Jézus gyújtja. Jézus sze
retné gyújtani, és ha nem tudja meggyújtani,
akkor műve nem sikerül. Se hideg, se meleg
lelkek nem alkalmasak az Isten országára. Ide
lobogó lelkesedés kell. Tűz, melyben a sziklák
megolvadnak, s amely természeténél fogva harapózni, terjedni, mind szélesebb körben gyúj
tani akar. Amelyet a vihar csak még hatalma
sabb lángolásra szit. Amely a salaktól nem hőköl
vissza, hanem megemészti. Amely az aranyat
nem kíméli, hanem megtisztítja. Amely nem fél
attól, hogy elég, mert hiszen azért van, hogy
elégjen, s csak addig tűz, amig ég.
A világnak olyan keresztyénségre van szük

sége, amely a szenvedély hevében lángol. A
Krisztus egyházának olyan tagokra van szük
sége, akikben emésztő tűz ég. Az a tűz, ame
lyet Krisztus gyűjt. Ilyenek nélkül az egyház
beleolvad a világba és a világ b .l pus.tul bű
neibe. A vésztüzek égnek a világban. Pusztí
tanak a világban. Rornlásbi döntik a v lágot. És
nem látjuk azt, hogv a Krisztus egyháza ezek
nek a vészes tüzeknek másikat tudna szembe
állítani. Védekezik, de nem tűzzel, hanem víz
zel. Flegmával, panaszokkal, kárhoztatásokkal.
Közben a tűzvész terjed. Az irigységnek, tel
ijeit tlcnségnek, hazugságnak, jogi p á n k, s a1adósságnak lángjai emésztik a viiágot. Óriási
energia, lobaszthatalan enthuriazmus, kockáztató
bátorság, önmagáról megfeledkező lelkesedés
kellene a keresztyénségbe, hogy a harcot a vi
lág bűnével és az-ördögnek hatalmával fel
vehesse.
Ehelyett mit látunk? Az egyházban is vé
szes tüzek, a világtól gyújtott tüzek égnek. A
világtól szított lendülettel veti magát az egyház
arra, hogy elválassza egymástól a Krisztusban
hivöket, s gyűlöletet szítson egymás iránt azok
ban, akik a Krisztust szeretik. És teszi ezt nem
a hívőknek a Krisztushoz való viszonya alap
ján, hanem világi hatalmának és érdekeinek ál
láspontjáról.
A Krisztus szerctctében égő lelkek adhatják
meg a világnak azt az erkölcsi erőtöbbletet,
amely a pusztulás széléről visszareg.dh.tja még
az elhanyatló nép.két. S az egyháznak feladata,
hogy az ilyen lelkeket egyesítse és szent hevülésükben megtartsa. Szomorú dolog lenne, ha
ezek az égő lelkek nem találnának helyet az
egyházban, vagy az egyházban maradva, hevük,
buzgóságuk lelohadna.
— Az Evang. Papnék O rsz. Szövetsége
által indított gyermeknyaraltatási akció bevétele
3758.56 pengő, kiadása 3634.34 pengő volt;
maradék 124.22 P.
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A Lipcsei Misszió munkamezejéről.
Amíg ellenmondás nem támad, amíg a harc
meg! nem indui, amíg nyomorúság; nem áll be,
amig az igéről való bizonyságtétel csak érdekes
vagy közömbös tannak és elméletnek tűnik fel,
addig divat kérdése lehet, hogy csatlakozunk-e
hozzá, vagy elutasítsuk magunktól. Az ige a
viharban, a harcban terjed igazán. Ezt bizonyít
ják a misszió háborús tapasztalatai. Mikor az
angolok kiutasították a misszionáriust a Kili
mandzsáró tövében fekvő Marikából, az ottani
keresztyén gyülekezet elárvult. A pogányok örül
tek a kercsztyénség ügyének romlásán, össze
tépték a Bibliákat és magasztalták varázslóikat,
sok helyütt a Kilimandzsáró vidékén. Mvvika
tartományban sokan elpártoltak a keresztyén
egyháztól. Az egyház egyre zsugorodott. Ekkor
Kiweln Filipps főíanitó összehívta segédtanítóit
és a presbitereket s elébük tárta a helyzetet. Or
vosságnak nem* ezt, vagy amazt ajánlotta, hanem
csak azt az egyet: az igát. Négy más munkatár
sával együtt megállapodtak abban, hogy vala
hányszor találkoznak, hirdetni fogják egymásnak
az igét s igy gondozzák egymás lelkét. Meg is
cselekedtek, és mi történt? Az elpártolás meg
szűnt. A gyülekezet megint elérte a régi lélekszámot. Túlment rajta. Ndemasi törzsfőnök je
lentkezett a keresztelési tanításra. Megkeresztel
ték. S íateóta a főnök sok vasárnapi iskolai órában
hirdette Isten igéjét alattvalóinak. A gyüleke- \
zet növekedett. -- Legtöbb afrikai területünkön
azt tapasztaltuk, hogy ami rossznak látszott, amit
az emberek rosszul gondoltak, az Isten jóra
fordította. A háborús időszak, a missziói állo
mások; árvaságának ideje nem visszaesést, ha
nem* haladást hozott. A Délpare-i gyülekezetek
lélekszáma megkétszereződött. Eszakpare-ban a
háború kitörése óía majdnem négyszeresére
emelkedett. A Lipcsei Misszió 1913-ban mind
össze 3663 keresztyént számlált, ma pedig
13.312 keresztyént mutat ki. Majdnem kereken
10.000 lélekkel szaporodtak a gyülekezetek a há
borús nyomorúság és viharok éveiben.
Különösen a masai-k népe tapasztalta ezt
meg. Ez a vad nomád törzs a Kilimandzsáró és
Meru között délen kóborol. A háború előtt az
evangéliom elől elzárkózott. Olyan vad és szilaj
volt, hogy a német gyarmatkormányzóság nem
vállalt felelősséget, ha fehér ember arra a terü
letre tette a lábát. Ekkor az Isten nagy dög
vészt bocsátott erre a népre. Először állataik
pusztultak el. Ezzel vége volt a nép gazdagsá
gának. Azután az emberekre is dögvész jött.
Menekültek a pusztákról. Más néger törzsekkel,
különösen a keresztyén négerekkel való érint
kezésből megismerték a masaik mezitelenségüket, ürességüket és siilyedtségüket. Azóta a ma
saiktól, akik időközben megint újra elkezdték
régi nomádéletüket, ismételten érkezett meghí
vás a misszionáriusokhoz, amiből kitűnik, hogy
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közülök sokan készek és hajlandók az evangé
liom befogiadására. Árusából fekete keresztyén
tanítók bejárták azt a területet és nagy ritkán
találtak ellenállásra az evangelizálás munkájá
ban. Raum esperes, Blumer misszionárius és
Fokken missziói építő mester 1928 szeptember
és október havában tett két utazásuk alkalmával
ugyanezt tapasztalták a rnasai-területen. A talaj
kész az evangéliom befogadására.
A másik Lipcsei Missziói munkamezőn, In
diában, egyelőre semmi jel. Igaz, hogy a korábbi
lipcsei állomáson, Ko irnbátoré -ben, amelyet most
a svéd egyházi misszió vezet, emelkedik a keresztyénsegre jelentkezők száma, azonban álta
lában véve az indiai gyülekezetek lélekszáma
nem mutat nagyobb mozgalmakat. A Lipcsei
Misszió mezején 1927-ben mindössze csak 51
pogányt kereszteltek meg. Közelebbről vizsgálva
azt látjuk, hogy a csekély számú jelentkezők
legnagyobbrészt a szegények közül kerülnek ki.
Sokan panaszkodtak már emiatt. S ugyan ki ne
óhajtaná, hogy az evangéliom a művelt induso
kat, az előkelő kasztokat és rétegeket is úgy
megragadná, hogy azok belépnének a gyülekeze
tekbe? Mindamellett a szegényeket nem szabad
megvetnünk. Mert ez félreismerése volna Isten
gondviselésének. Isten a nyomort is felhasználja
arra, hogy a sziveket hajlandóvá tegye az ige
befogadására.
Lipcse.
Gerber.

Mit csinállak Krisztussal ?
Bunyan János, a Zarándok Útja hires írója
(tavaly november 28-án volt születésének há
romszázados évfordulója), kora reggel ágyban
feküdt. Jézus Krisztusról elmélkedett és az a
kérdés foglalkoztatta, hogy mit csinálhatna Jé
zussal, mit csinálhatna Jézusból. Hirtelen egész
hallhatóan és érthetőéi! ment fülébe a kérdésre
a válasz. «Mit csinálhatsz Jézussal, János? Hát
add el; váltsd pénzzé.» Bunyannak többször is
voltak hallomásai s ő felelni is szokott rájuk.
Most is válaszolt: «Nem, ezerért, sok ezerért,
ezernyi ezerért sem adom el Jézust.» «De ig]en,»
válaszolt a hang, «eladod, eladod, eladod, Já
nos» — egyre (hangosabban és olyan gyorsan,
ahogyan csak beszélni lehet. Bunyan kiugrott
az ágyból, kifutott a szobából, de akárbová ment
a hang elkísérte s egyszer halkan, másszor han
gosan — «Add el, add el, add el,» s János egyre
azt kiáltotta «Nem. Ezerért, sok ezerért, ezernyi
ezerért sem adom el.»
Van ennek az élménynek a mi számunkra
jelentősége? Akad e sorok olvasói között va
laki, aki hallotta ezt a hangot, amint azt taná
csolja: add el Jézust? Nem hiszem. Én sohasem
hallottam. De azt képzelem, hogy a legtöbben
közülünk egyszervagy másszor megkísértettünk,
hogy adjunk el valami mást, ami, ha eladtuk,
egy társaságba helyezett bennünket Iskáriótes
Judással. Nincs-e köztünk senki, aki neme kisér*
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társulatoknak, szövetségeknek (Luther Társaság,
Luther Szövetség, Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek, Diákszövetségek, nőegyletek, olvasókörök,
beírnissziói egyesületek, stb.) háztartásai.
Egyházunk kiadásai öt csoportba foglalha
tók össze: 1. személyi kiadások, 2. egyházkor
mányzati költségek, 3. közadók, 4. építkezések
cs épületek fenntartás.', 3. segélyezések (egye
sületek stb. támogatását is ideértve).
A bevételeknek és kiadásoknak ebből a rö
vid csoportosításából is kitűnik, hogy pénz
ügyeink sok ágat ölelnek fel. A dolgot még
bonyolultabbá teszi az, hogy egész egyetemes
egyházunkra vonatkozólag az összes bevételek
ről és kiadásokról összefoglaló kimutatás nin
csen. Sőt arról sincs kimutatásunk, Iiogy egy
házközségeinknek. egyházmegyéinknek, egyházkerületeinknek és egyetemes egyházunknak
mennyi ingó és ingatlan vagyona van.
Egyházunk összesített pénzügyeit illetőleg
tehát vaksötétségben tapogatózunk. Nem hi
szem, hogy van valaki egyházunkban, aki meg
tudná például mondani, hogy az államtól az
1927. vagy’ 1928. évben mennyi segélyt kaptunk,
a tanítói, tanári és lelkészi fizetéskiegészitésekkel, korpótiékokkal, rendkívüli segélyekkel, épít
kezési segélyekkel együtt. Én próbáltam, de nem
tudtam teljés pontossággal az egyházmegyém
gyülekezeteire vonatkozólag megállapítani azt,
hogy bevételeikből mennyi állami eredetű. A
gyülekezeti számadások nem adnak világos ké
pet. A személyi jövedelmeknél Nagy’ kihagyják
Tavaly nyáron tartottak az egy'házak kép az állami kiegészítést, pótlékot és segélyt, vagy
viselői egy látogatott konferenciát Skótország kibogozhatlanul összekeverik. Természetesen ez
ban, Glasgoavban, az egyházi pénzügyekről. A nem jelenti azt, hogy a pénzkezelés nem hű;
konferencia jól sikerült. Ezt bizonyítja, hogy’ csup>án azt jelenti, hogy káotikus és nem vi
1930-ban megint tartanak egyet Londonban. En lágos.
nek a konferenciának a neve «Világkonferencia
Feltétlenül szükséges lenne, hogy az egye
a sáfárkodásról és az egyházi pénzügyekről.»
temes egyház szerkesszen meg egy’ olyan szám
Talán érdemes lesz ezeknek a konferenciák adási mintát, amely az egyetemes egyházra fon
nak szempontjából foglalkozni a mi hazai evan tos szempontok szerint csoportosítaná a bevé
gélikus egyházunk pénzügyeivel is, amelyek nem teleket és kiadásokat. Az autonómiájukat féltő
olyan egyszerűek és könnyen áttekinthetők, mint hatóságok megtarthatnák emel eti a sa;át szám
az ember gondolná. Egyliázi pénzügyeink bo- adási formuláikat is olyan szempontok szerint,
nyohiltságát bizonyítja az is, hogy a pénzügyi amelyeket ők tartanak fontosnak. A nagy egybizottságok elég szűk körén kívül meglehetős házkö/i konferenciákon egyházunk képviselői
tájékozatlanság uralkodik, s a tájékozatlanság nem tudnak beszámolni a mi pénzügyi helyze
talajából csírázik ki az elégedetlenség, gyanak tünkről, Ita az egyetemes egybáz nem képes
vás, panasz jórésze. Az igazat megvallva, én is megbízható, sót semilyen adatokat rendelkezé
kívül állok a beavatottak körén, de talán éppen sükre bocsátani.
ez a körülmény írásomnak előnyére válik.
De van a dolognak egy másik oldala is,
Egyházunk bevételei 4 csopoitia oszthatók: amely szintén nélkülözhetetlenné teszi a meg
1. egyházi adók, 2. államsegélyek, 3. az ingó bízható és hiánytalan, egész egyházunkat és an
és ingatlan vagyon jövedelme, 4. önkéntes ado nak minden intézményét felölelő pénzügyi sta
mányok; ehhez a negyedik csoporthoz számítva tisztikát. Tudniillik az, hogy az államhoz való
a hagyományokat is. Külön háztartása van az viszonyunk, az a függő viszony, amelybe az ál
egyházközségeknek, az egyházmegyéknek, az lamsegélyek következtében az államhoz jutot
egyházkerületeknek és az egyetemes egyháznak. tunk, csak egy ilyen statisztikából tűnne ki. És
Az egyházközségek körén belül külön háztartása ha világos képet nyerhetnénk arról, hogy bevé
van a leányegy házaknak, esetleg a fiókegyházak teleinknek hány százalékát teszik ki az állami
nak. Mindezeken kívül vannak még a Gyámin eredetű összegek, s hogy ezek az összegek mi
tézetnek, a Nyugidijintézetnek, a Missziói Egye lyen célra fordittatnak, akkor alkothatnánk ma
sületnek, továbbá « különböző egyesületeknek, gunknak tiszta képet arról is, hogy 1. ezek az
tetett meg; hogy adja el önmagát több bérért,
magasabb fizetéséit? Nem hallotta-c senki a
hangot, mely arm csábította, hogy adia el önmagát, tegye pénzzé önmagát? Én gyakran hal
lottam ezt a hangot. Meg ma is hallom néha,
s nem dicsekedhet cm azzal, hogy mindig sike
resen ellcntáUottam. Más nyelven beszél, de
ugyanaz a hang mondogatja szaporán a fü
lünkbe: «Add el, add el, add cl magadat!» Ami
kor ezt a hangot hallom, ráismerek magamra,
tudom, hogy jstennek gyarló és megkísértett
gyermeke vagyok.
S a modem társadalom? A modern civili
záció? Hallgasd meg a nagyvárosok zúgó lár
máját. Ha ezt a lármát értelmes beszédbe lehetne
átültetni, mit hallanánk ki belőle? «AdJ el, add
el, add el!» Olyan szaporán, ahogyan ember
csak beszélni tud. «Tégy pénzzé mindent, tedd
pénzzé magadat, tedd pénzzé az egész világot,
ha módoaban áll!» «Add el, add el. add el.» T u
dod, hogy nf. óvja meg civilizációnkat a pusz
tulástól? Azt hiszem megmondhatom. Civilizá
ciónkat az a tény óvja ;neg az összeomlástól,
hogyr van sokmiílió höslelkü férfiú és hóslclkü
nő, akik midőn hallják a hangot «Add eb, azt
felelik. «Nem. Nem adom el sok ezerért, ezer
szer ezerért sem,»
J.

Az egybáz pénzügyei és a sáfárkodás.
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államsegélyek milyen mértékben tették egyhá
zunk munkáját intenzivebbé és eredményesebbé,
2. ezek nélkül az államsegélyek nélkül hol és
mily mérvű megrövidülést szenvedne egyházunk,
3. ezek nélkül az államsegélyek nélkül mely lé
nyeges munkaágak mily mértékben volnának
fenntarthatok.
Az egyetemes egyházi pénzügyi statisztika
nem jelentené azt, hogy az egyetemes egyház
bele akar nyúlni az autonóm hatóságok és tes
tületek pénzkezelésébe. Célja csak az lenne, hogy
tiszta és világos képet tárna elénk pénzügyeink
ről, ami az autonóm testületek és hatóságok
szempontjából is kívánatos. Eltekintve attól,
hogy demokrat kus alkotmányu egyházunkban
minden egyhá tagnak jogában áll megkövetelni
azt, hogy egyházának pénzügyi helyzetéről az
illetékes tényezők részletes és teljes kimutatást
nyújtsanak.
Lehetetlen észre nem venni, hogy az egy
házi közvéleményben bizonyos nyugtalanság
mind nagyobb mértékben kap lábra. Ennek a
nyugtalanságnak ne adjunk tápot és ne adjuk
meg a jogosultság látszatát annak a feltételezhetőségevel, hogy maguk a felelős tényezők
sincsenek voltak épen tisztában a helyzettel. Anynyi bizonyos, hogy ma már az eddigi módszer
és eljárás, amely a régi viszonyoknak megfelel
hetett, elavult. Az államsegélyek új pénzügyi
viszonyokat teremtettek. És az egyháznak ezen
új viszonyokhoz kell alkalmazkodni minél előbb.
Delta.

A magyarországi evangélikus egyház
belső helyzete.
(Az Interr>acionaler Verband zur V erteidigung des
Protestantizm us Buda; esten, 1928. övi ok óber hó 15 éu
tartott gyű lése elé t >rie«ztette KAPI BÉLA dunántúli
ev a n g rtk u s püspök.)

Azon megbízatást nyertem, hogy rajzoljam
meg magyarországi evarg likus egyházunk belső
helyzetének hű képét. Tudom azonb n, hogy
az egyház b Iső helyzete elvál szthaíat an küLő
viszonyaitól.- Mostani formáját, szervezetét,
gyengeségeit és törekvéseit csak akkor érthetjük
meg, ha ismerjük életviszonyainak külső vona
lait s a kívülről ráparancso't, adott tényezőket.
Munkám összeáll tásá á\ 1 mondok a reto
rikai és stilisztikai szépségekről, e tekintek a
gondolat kife téstől és eszme-rend zerezéstől is
s meg légszem az egyszerű megállapítások és
valóságok egymás mel é iktatásával.
Egyhá unk be’ső h Iyzetét akarva megraj
zolni, ki kell terjesztenünk figyelmünket:
a) egyházunk külső erőviszonyaira;
b) egyházunk felekezetközi elhelyezkedési
körülménye re;
c) egyházi vallásosságunk hitvallási alapjára;
d) alkotmányos szervezetére;
e) életműködése ama külső és belső körül
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ményeire, melyek hivatásteljesitését megnehezí
tik; s igy kell megkeresnünk egyházunk belső
helyzetének ismertető vonásait.
1. K ü 1s ő e r ő v i s zo n y ok.
Magyarországion 478.482 evangél kus ember
él. Anyiagyülekezetiink van 250, leánygyülekeze
tünk Í54, fiókgyülekezetünk 83.
Egyházunknak különböző fokú iskolái és
tanintézetei: Népiskolája 512, Polgári fiú és
leányiskolája 2, fiugimnáziuma, íiureálgimnáziuma, leánylieeum 9, tanítóképző intézet 3, jog
akadémia 1.
Lelkészképzésünkről az állam gondoskodik.
Az egyik egyetemen theologiai fakultásunk mű
ködik. A tanárok kinevezése előtt egyházi meg
bízhatóság szempontjából egyházunknak véle
ményadási joga van.
Vannak egyházi intézményeink. Az egyházi
szeretetmunkát Gyámintézetünk végzi, mely a
Gusztáv Adolf Egyesülethez hasonló egyháztár
sadalmi szervezet. Vannak árvaházaink, szeretetházaink, a főiskolai ifjúság részére Budapesten
internátusunk: a Luther Otthon. Néhány közép
iskolánk mellett van külön internátusunk, úgy
szintén leányiskoláink mellett is. Van irodalmi
Társaságunk: a Luther Társaság.
Külső erőviszonyainkat a trianoni békekötés
károsan megtépázta.
Nagymagyarországon volt 1,137.058 evan
gélikus, most 478.482, gyülekezetünk volt 686,
most 250, leánygyülekezetünk volt 418, möst
154, népiskolánk 1253, most 512, polgári isko
lánk 10, most 2, középiskolánk 17, most 9, theologiánk 3, most 1.
Ezen számadatok megéreztetik, hogy evan
gélikus egyházunk helyzete megnehezedett, erő
forrásai meggyengültek, feladatai megnöveked
tek. Könnyen elképzelhetjük ezen rövid szavak
tulajdonképeni ért.Inét. Külön rámutatok azon
ban arra, hogy sok egyéb káros következmé
nyein kívül a nagyobb nemzetiségi területek elszakitása a megmaradt nemzetiségi területre is
károssá vált. A nagyobb Burgenlandból nyertük
a német, a Felvidékről pedig a tót anyanyelvű
lelkészeket és tanítókat. A megmaradt kis nyelvterületek egyáltalában nem, vagy csak nehezen
biztosithatják a lelkészi és tanítói sucrescenciát
a német és tót anyanyelvű gyülekezetek és is
kolák számára.
2. E v a n g é l i k u s e g y h á z u n k e l h e l y e z 
kedése.
Magyar evangélikus egyházunk missziói
egyház. Néhány egyházi területet leszámítva,
legtöbb helyen helyileg is kisebbségi egyházat
képez. Vannak nagy gyülekezete'nk is: Buda
pest, Szarvas, Békéscsaba, Orosháza, Sopron,
Győr s b. De a g uekezetek nagy több-égének
léleks zárna nem haladja túl, sőt talán el sem éri
az ezeret.
Egyházunk tehát majd :em mindenütt kisebb!-
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van: híveink áldozatkészségbe. Kevés kivétellel
hiveink mindenütt túlságos nagy egyházi terhet
liorcioznak. Vannak gyülekezeteink, melyekben
a hívek állami adójuk 100 —300<Vo-át fizetik egy
házi adóképen. Négv évszázad ránevelte ugyan
evangélikusainkat a nagy teher hordozására, de
a mostani időben féltenünk kell egvhá/. tagjaink
teherbírását, mert általános gazdasági okok s
az állami terhek természetes növekedése nagy
mértékben igénybe veszik őket.
b) Második pontként állam:a-utaltságunkat
említem meg. Törvényeink bi/tositják, hogy az
állam egyházi és iskolai szükségleteinkre segélyt
nyújt. Egyházunk ezeket a/, államsegélyeket meg
is kapja. Lelkészeink, tanáraink, tanítóink fizeté
sének efry' része államsegély. Középiskoláink,
népiskoláink szintén különböző címeken segé
lyeket élveznek. Ezenkívül biztosit az állam
anyagi hozzájárulást közigazgatási céljainkra,
lelícészi nyugdíjintézetünkre stb. Allamsegélyczésünket az 184$. évi XX. t.-c. a viszonossági
elv alapján biztosítja a rám. kath. egyházzal
szemben bizonyos Kiegyenlítő tendenciával.
Az állam által történő segélyezésünknek fel
becsülhetetlen előnye abban áll, hogy iskoláink,
gyülekezeteink megélhetését, azok fenntartását
lehetővé teszi. Szomorú, de való, hogy ezidö
szerint az államtól kapott segélyeink oly nagy
összegre rúgnak, hogy azt saját hiveink erejé
ből semmiesetre sem tudnánk előteremteni. Hát
ránya viszont a mostani helyzetnek az, hogy
egyházunk függő viszonyba íceriil az állammal
szemben s ez némelykor egyházi autonómiánkat
érinti, egyházi egyéniségünk kifejlesztését pe
dig korlátozza. Nem is beszélve arról, hogy az
idegen anyagi erőre támaszkodás mindig mankót
jelent s az önerejéből élés téves gondolatát éb
reszti az egyház lelkében, holott életszükségle
teinek javarészét idegentől kapja.
c) Egyházunk életműködésének további aka
dályát egyházi rendszerünk és törvénykönyvünk
némely rendelkezésében látom.
Gyülekezeteink anyagai kérdésekben teljes
jogú autonómiával bírnak. Ez nem ellenörzésnclkiiliséget jelent, hanem azt, hogy a gyüleke
zetek csak az önmaguk által elfogadott anyagi
terhet tartoznak viselni. Magasabb egyházi köziileteinknek nincsen adókivetési joguk. Ez a kölülmény lehetetlenné teszi egy egyetemes egyházépitó munkaprograinm kialakítását. Lehetet
lenné válik a gyülekezetekben szétszórtan levő
anyagi erők koncentrálása, egyetemes intézmé
nyek megteremtése, szegény missziógyülekeze
tek megteremtése, avagy fenntartása.
Egybekapcsolódik ezzel az is, hogy minden
gyülekezet önmagát tartja fenn. A 30.000 lelket
számláló gazdag gyülekezet csupán önmagáról
tartozik gondoskodni. Épen igy a néhány száz
létektől álló, teljesen vagyontalan gyülekezet is
5. E g y h á z u n k é l e t m ű k ö d é s é n e k .
csupán saját erejére támaszkodható. Az egy
a n y a g i és l e l k i a k a d á l y a i .
máson segítés lehet önkéntes jótékonyság, de
a)
Első helyen kell említenem egyházunknem rendszer által biztosított együttműködés és
teljes szegénységét. Egyetlen anyagi forrásunk egymásért dolgozás. így azután megnehezedik

ségi egyház, inelv városi, községi, vármegyei,
politikai és társadalmi életben nélkülözi a több
ségi egyház természetes előnyeit. Állami tö r
vényeink biztosítják ugyan az egyházak egyen
lőségét s a nagyr többségben levő róni. kath.
egyházat sem teszik államvallássá. Mi azonban
lépten-nvomon tapasztaljuk, hogy a lélekszámban rejlő erő s a szétdaraboltsággal járó gyen
geség hatalmasabb az állam tételes törvényeinél.
3. E g y h á z u n k h i t v a l l á s i a l a p j a .
Egyházunk nemcsak formailag, d: lelkileg
is szimbolikus könyveink alapján áll. Ez bizto
sítja egyházunk lutheri karakterét, mely a Szentiráshoz kötöttség alapján a hitből, ingyen való
megigazulás erőteljes hangsúlyozásában s a val
lásos élet tiintudatosságának elmélyítésében nyil
vánul. Ez a lutheri karakter vallásos oktatásunk
ban a Kis Káté tanitása által érvényesül, de át
hatja iskoláink, gyülekezeteink, egyházi életünk
összes életnyilvánulásait is.
4. A l k o t m á n y s z e r v e z e t ü n k .
Egyházunk a kiépítetlen és módosított pres
biteri rendszerrel munkálkodik. Évszázados ül
döztetésünk alkotását bírjuk abban, hogy az egy
házi elnök mellett minden fokon világi elnök is
van. Gyülekezetben a lelkész és felügyelő; a
gyülekezetekből álló egyházmegye élén az es
peres és egvházmegyci felügyelő; az egyház
megyékből álló egy házkerületben a püspök és
egyházkerületi felügyelő; a 4 egyhá/kerületből
álló egyházegyetem élén az egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő, ki a hivatására legidősebb
püspökkel együtt tevékenykedik.
A presbitériumi szervet csak dsöfokon, a
gyülekezeteknél találjuk meg. Az egyházmegyé
nél, egyházke Kilétnél, az egyhá/egyetcmnél nin
csenek presbitériumok, hanem szakbizottságok
végzik a tanácskozási és előkészítési munkát.
Egyházszervezetünk teljesen demokratikus.
Az egyház dignitáriusait kivétel nélkül a gyüle
kezetek választják az egyes egyháztagok szava
zatai által. Közgyűlési rendszerünk nehézJcessc
teheti tárgyalásainkat, de biztosítja egyháztag
jaink érdeklődését s az egyházi életben való
részvételét. A tanácskozási és szavazási jog az
egyházzal összefűző lelki közösség erősítőjévé
válik.
Az egyház spirituális munkaprogrammját
nemcsak az Egyházi Alkotmány, hanem kialakult
történelmi jogszokás és természetes szükséglet
szerint is a püspökök irányítják, ellenőrzik és
végzk, mindegyik sa át egyházkerületére vonat
kozólag. Ezért egyházunk a maga tulajdonképeni egyházi életét az egyházkerületekben éli.
Alkotmányozó és törvényhozó testületünk
a zsinat. Meghozott törvényeinket államfői meg
erősítés alá terjesztjük.
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az egyház tervszerű fejlesztésének, szórványok
missziógyülekezetbe való tömörítésének, azok
fenntartásának munkája.
A gyülekezet anyagi autonómiájával függ
össze az is, hogy a lelkész a gyülekezet fizetett
egyházi tisztviselője. Javadalmát a gyülekezet
től kapja s ez a javadalom vagyoni helyzetéhez
igazodik. Szegény gyülekezetekben működő lel
kész magasabb szolgálati éveiben is ugyanazt a
szegényes fizetést kapja, mint szolgálata legkezdetén, melyen legfeljebb az államtól kapott lelkészi évötödös korpótlék változtat némileg
Ezen helyzet kedvezőtlen hatásait az egyházi
élet is megérzi. Sok helyen hiányoznak a család
fenntartás és önmivelés eszközei. Lelki hatásait
szintén nem kicsinyelhetjük. Egyébként is az
egész rendszernek megvan azon káros következ
ménye, hogy a lelkész mindenütt függési vi
szonyba kerül saját gyülekezetétől, ami némely
kor önérzetét, néboi pedig szükséges független
ségét veszélyezteti.
(Folytatjuk.)

Ezen a helyen is felhívom az olvasó szives
figyelmét a nyiregyházi egyházközség elnöksé
gének a tandíj kárpótló államsegély valorizálása
ügyében a gyülekezetekhez intézett körlevelére,
amelyet hirrovatunkban ismertetünk. Reméljük,
hogy miután a pénzügyminiszter az apácaren
dek támogatására ügy látszik korlátlan össze
geket bocsát a kultuszminiszteri tárca rendelke
zésére, másfelől gróf Klebelsberg Kunó kultusz
miniszter jóakaratáról illetékes tényezők nyilat
koztak, iskolafenntartó gyülekezeteink kérelmé
nek teljesítése- semmiféle akadályba nem fog
ütközni sem az egyik, sem a másik minisztérium
ban.
*
A forradalmi konzervativizmusnak és elszánt
reakciónak klasszikus példáját mutatja Afganisz
tán. Ama nulla király kénytelen volt visszavonni
mindent, amit a nyugati civilizáció felé haladás
érdekében tett. Annak az országnak állapota
rosszabb lesz, mint előbb.
*
Csak egyszerűen ideiktatunk két cikkből pár
sort. Mindkettő egy városban s időbelileg is
pár nap különbségigei jelent meg:
Az egyik Vass Józsefről Írja: «Mint katholikus ember büszkeséggel mutatok rá más vallás u
polgártársaim előtt, hogy ime ezek vagyunk mi.
Itt van egy kath. főpap, egyházának harcos ka
tonája s mikor hatalomra kerül, egyetlen fegy
vere a krisztusi szeretet, mellyel azokért küzd,
akiknek nehéz az élet és nem nézi, hogy azok
hol imádják az Istent.»

im

A másik «Három szomorú eset» címen igy
ir: «Alispán választásnál két jelölt volt: az egyik
kath. (gyakorlati), a másik ref. A kerületi pap
ság egy kivételével a kath.-ra szavazott Az, aki
a ref.-ra szavazott, eljárását azzal védte: Nekem
és hitközségemnek nagyon sok jót te tt hadd
lássák a protestánsok, hogy . . . nálunk iga
zán megvan a szabad lelkiismeret. Mit szólna
ehez az örök lámpának a birtokosa?»
így irtok, így cselekesztek ti! íme, ezek
vagytok ti! (T.)
*

Kezembe került a nemsokára megjelenendő
Magyar Zsidó Lexikon prospektusa. Azt mondja
a prospektus, hogy ennek a lexikonnak lapjain
felvonul társadalmi életünk minden jelentőség
teljes zsidó és zsidószármazásu alakja. Mond
jam, ne mondjam, hogy mire gondoltam, mikor
a prospektust olvastam? Inkább nem mondom.
Majd csak akad valaki, aki a mi jeleseink élet
rajzát is megírja és belefoglalja valami lexikonba.
*
Legyen szabad itt emlékeztetnem arra, hogy
dr. Csia Sándor értesítést kér azoktól a gyüle
kezetektől, amelyekben az Evangjéliomi Világ
Allianc ima hetét megtartották. Én azt remélem,
hogy egészen más szellemben, mint a római
katholicizmus, mi is meg tudjuk majd alakítaná
a protestantizmus evangéliomi katholicizmusát
A Jézus Krisztus és az evangéliom szeretetének
katbolici zmusát.

AHetvened vasárnapi evangélium
(Máté 2Q, 1-12).
— Január 27. Példázat a szőlőmunkásokról. —

A példázat csak Máté evangéliomában talál
ható. Tanácsos egybevetni Jézusnak azon sza
vaival, amelyeket a kötelességüket teljesített s
magukat mégis haszontalannak tartó szolgákról
mond Luk. 17, 10. A példázatban Jézus a Péter
nek kérdésére (Máté 19, 27) adott feleletét foly
tatja. Veleje az Isten jóságának és kegyelmének
szem beállítása a csel ekedeteiből magának Isten
szine előtt érdemet kovácsoló emberileg elgon
dolt igazságossággal. Jézus evangéHoma a ke
gyelmes és jó Istenről szóló üzenet. Amikor azt
mondja: «Legyetek tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes» (Máté 5, 48), első
sorban Istennek mindenkit, jókat és gjonoszoIcát, igazakat és hamisakat átölelő szeretetére
mutat rá. Isten országa és Isten igazsága, ami
ket a Hegyi Beszédben együtt említ (Máté 6,
33), egészen más összetételüek, mint azt azok
képzelik, akik a testtel dicsekszenek (lásd: 1.
Kor. 9, 27).
A gazdaember az «első» munkások iránya-
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han igazságos volt abban az értelemben is, aho
gyan azt a zúgolódók értelmezik: a szerződött
lapszámot kifizette nekik. De az «elsők is része
sültek a k e g y e l e m b e n , mert h:$zen a gazda volt
az, aki őket a saját szőlejébe megfogadta. Enélkül ő k sem kerestek votna semmit. A munkaalkalom a gazda jóságát hirdeti, s bármekkorák
legyenek valakinek érdemei az Isten országának
építésében, minden érdem eltörpül Istennek el
hívó kegyelme és azon bizalma mellett, amellyel
országának javait reábizza szolgáira, munkásai
ra. Kegyelem az, hogy elhivattunk; kegyelem,
hogy munkálkodhatunk, s kegyelem, hogy mun
kánk után jutalmat kip.ink. Ä zúgolódók azért
nem látják meg ezt a kegyelmet, azért érzik
a munkának csupán a terhét, a napnak csak hévségét, mert Isten jósága helyett társaikra néz
nek, irigységgel, vagy gőggel a szivükben.
Isten kegyelmének tdies és feltétlen érvé
nye, fensége szól e szavakból: £;i pedig ennek
az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. >
Ez az akarat (görögül <ttieló») kifejezi az Isten
nek személyes elhatározását, kívánságát és jó
tetszését, de egyúttal azt is, hogy az Isten ke
gyelmes akarata nem szeszélyes, rendszertelen,
ötletszerű, hanem az Isten lényegének, a szere
tetnek és jóságnak belső törvénye szerint mű
ködik és határozott, azonos, egységes célra, az
ember boldogulására és udvö/itésére irányul az
Isten országában. Az akció úgv az első (I Mózes
1, 1), mint a második (2 Kor. 5, 17. 18) terem
tésnél Istentől indul ki, s az ember azt a tökét
kamatoztatja, amit Isten kegyelme lázott rá
(Máté 25, 14 30; 2 Kor. 6, 1).

H Í R E K .
— Dr. Raffay Sándor püspök néhány heti
üdülésre a délvidékre utazott.
— Pesthy Pált, a szarvasi egyházközség és
a békési egyházmegye felügyelőjét, a kormányzó
az igazságügyi miniszteri állástól kiváló érde
meinek elismerésével felmentette. A felmentést
a hivatalos lap január 10-iki száma hozta.
Pesthy Pál két hónap hiján öt esztendeig volt
igazságügyi miniszter.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
központja tudatja, hogy az evangélikus ág öszszes ügyeit ideiglenesen Dr. Seholtz Oszkár ny.
főtanácsos, az evangélikus ág elnöke intézi. Meg
hívások és minden egyéb megkeresés hozzá kül
dendő. — A budapesti központi KIÉ házra a
magdebtirgi KIÉ 33 pengőt, a haldcni (Nor
végia) 60 pengőt, az enschedei 40 pengőt kül
dött. A dunamellcki ref. egyházkerület erre a
célra 500 pengőt szavazott meg.
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- Szives kérelem . Szükségem lenne egy
olyan istentiszteletet kezdő énekversre, amelyet
a gyülekezet, mint felálló éneket, énekelne. Az
értekversnek természetesen istentiszteletetkezdő
tartalommal, a következő én.kvers formájára
kellene megalkotva lennie:
Téged, Isten, dicsérünk,
Magasztalunk, mig élünk;
Térdet hajtva imádunk;
Jóságodért igy áldunk.
Dicséretet zcng.dezve.
Mert Fiad diadalma:
H rgy a bűnnek hatalma
Nem tart minket lenyűgözve.
A versmérték: 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, S. Talán
csak a versszak második felél kellene átalakítani.
A ríni elhelyezés nem fontos. Dallama: Cjoudimdtól. Nagy Laios partimra 9u sz. Kupi korálkönyv 220 sz. Nagyon kérném a kedves poétá
kéTógákat, ha egy ilyen énekverset megimi s
hozzám beküld ni szíveskednének. Nyiregyhá/a,
1929 jan. 12. Paulik János, cv Mkész.
Nyíregyháza. Az egy házközség december
16-án tartott képviselőtestületi gyűlésének ha
tározatából Paulik János igazgató lelkész és
Dr. Bencs Kálmán egyházfelügyelő, konnánvfótanácsos körlevélben felhívta az összes hazai
evangélikus iskolafenntartó egyházakat, hogy a
anóijkárpótlás teljes valorizált összegében való
kiutalása iránt a maguk részéről is kérvénnyel
forduljanak a kultuszminiszter úrhoz, sürgetvén
ennek az ügynek megfelelő elintézését. A kér
vények az egy házközigazgatási úton (esperes,
püspök utján) terjesztendók fel. A körlevél meg
említi, hogy a nyiregyhá/i egyházközség annak
idején 12.804) aranykorom taudijkárpótló állam
segélyt kapott, újabban évek óta csak 3.712 ko
ronát kap.
A Biblia. A Szent István Társulat ta
valy kiacita az Újszövetségnek jegyzetekkel el
látott magyar fordítását. A kiadványból néhány
hét leforgása alatt 20.000 példány fogyott cl.
A budapesti deák-téri egyházközség
1928. évi statisztik ája: Keresztelés 350, kon
firmáltatok 200, házasságkötés 152 (ebből 24
tiszta; javunkra reverzális 45), temetés 238, hoz
zánk áttért 42 (19 rk., 1 gjk., 2 ref., 17 izr., 1 fel
kiv.), tőlünk kitért 26 (17 rk., 6 izr., 1 ref., 1
bapt., 1 naz.), Úrvacsorával élt 5.605.
— «Emmaus F e lé . . .» Evang. theológusok
folyóirata. Az új esztendővel ezen a címen évente
tízszer megjelenő lapot indítottak meg a soproni
fakultás hallgatói. A változatos tartalmú, szép
nyomdai kiállítású első számhoz Dr. Kiss Jenő
dékán irt előszót. A folyóirat előfizetési ára
egy évre 5 pengő.
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— Belmissziő Veszprémben. Advent mind
a négy vasárnapján esti istentiszteletekre gyűl
tek össze a hívek. Dec. 23-án Gálos Gyula igazg;atétanító, a Nőegylet és Leányegylet segitségjével, az elemi iskolai tanulók és a gyülekezet
szegényei számára karácsonyfaünnepet rende
zett. Minden, arra rászoruló gyermek ruhaneműt,
könyveket, édességet kapott, a gyülekezet sze
gényei pedig, a Leányegylet jóvoltából élelmi
szert és tüzelőanyagot kaptak. Ugyancsak a
Leányegylet jóvoltából kaptak ajándékokat az
ev. vaílásu kórházi betegek és a rabok. Lelkész
az anyagyülekezetben végzett karácsonyi szolgágálatok közben és után, istentiszteleteket vég
zett és Úrvacsorát osztott Balatonalmádiban,
Vörösbe rényben és Füzfőtelepen. Abaffy Gyula
«Karácsonyi üzenet» c. röpirátából és más val
lásos iratokból az összes szórványhivek el let
tek látva, többek között a «Jöjjetek énhozzám»
cirnü lapból ötven példány került a szórványhi
vek kezébe, e lap szerkesztőségiének jóvoltából,
azután a «Harangszó»-nak is sok példánya. A
Luthernaptárből az idén száz példány kelt el.
A «Fébé» diakonissza-intézet nyomtatványainak
és kiadványainak eladásából mintegy 25 pengő
folyt be, különösen szívesen vásárolták a hívek
a «Fété» szép és olcsó karácsonyi levelezőlap
jait. Vizkereszt napján, a pogány misszióra 8
pengő 24 fillér volt a perselypénz. Egy evangé
likus katona, bajtársai között, felszólítás nélkül,
46 pengő 80 fillért gyűjtött a templom renoválás
céljaira. Horváth István 50 pengős adományával
megvetette a «harangalapot», a világháborúban
elrekvirált harangok pótlására. A gyülekezet a
hi vek adományából, 500 pengő értékben, a
templomi fűtés céljaira kéményt és kályhát ál
líttatott. Az «Evangéliumi Világ-Alliánc» felhí
vására, január 6-tól 12-ig, imahetet rendezett a
lelkész. Napról-napra, az esti órákban, szép
számmal jöttek össze a hívek, felnőttek és ta
nulók, imádkozni azért, hogy az egész világ
«egy legyen az Ur Jézus Krisztusban». A «VilágAllianc» céljaira 12 pengő perselypénz jött össze.
A hétről-hétre megismétlődő bibliaórákat is nem
csökkenő érdeklődéssel látogatják a hívek.
— Nyíregyháza. Statisztikai adatok 1928.
évről: született 636, meghalt 402, házasságkötés
173 (123 tiszta; javunkra 33 reverzális), konfirmáltatott 181, Úrvacsorával élt 12.509, saját is
koláinkba járt tanuló 2.111. — Az Ev. Leányegylet Imre Etelka elnöknő vezetésével a kará
csonyi ünnepek előtt 100-nál több szegény és
______________
Nyomatott a

_

________ _________ _ .

1929.

árva gyermeknek, s 25 elaggott munkaképtelen
nek juttatott bőséges karácsonyi ajándékot: ru
hát, cipőt, élelmiszert stb. — A Jósa Muzeum
vármegyei bizottságába Mikecz István alispán
elnök mellett beválasztattak tagokul Geduly
Henrik, dr. Vietórisz József, Monavszky Ferenc
is. —
— Kína négy tartom ányában éhínség
pusztít. Állítólag tizenötmillió em ber éhezik
és sok apró gyermek pusztul el az útfélen.
A Nemzetközi Éhínség Segítő Bizottság négy
millió font sterlinget küldött az Ínség leküz
désére, de ez az összeg teljesen elégtelen. Az
uj kínai korm ány kétm illiárd font sterling
gel ak arja rekonstruálni Kínát. Vasutakat,
utakat, kikötőket akarnak építeni, a mezőgazdaság, az erdősítés, a vizi erők és az ip ar
fejlesztését tervezik. A katonaság reorgani
zálását ném et tisztekre bízta a kormány.
Kina kim eríthetetlen erőforrásainak fejlesz
tése bizonyára nagy átalakító hatással lesz
az egész világra.
— Ifjúsági m unkát végzők egyértel
műen dicsérik az Ébresztő számait. Vezetők
nek nélkülözhetetlen. Előfizetése a nyárig 2
pengő. Budapest, IX., Üllői-ut 29. II. KIÉ
Szövetség címén.
— A Prot. Irodalmi Társaság kiadásában,
Zsinka Ferenc szerkesztésében megjelent a Ma
gyar Prot. Egyháztörténeti Adattár XII. évfo
lyama 236 oldal terjedelemben. Az évfolyam
közöl 90 oklevelet a reformáció első századából:
közli Miskolci Csuiyak István esperesi naplóját
és leveles könyvét, továbbá négy gyászbeszédét;
végül a wittenbergi egyetemi könyvtár Wittenbergben maradt részének régi magyar könyv
állományát. Közreműködtek Zsinka Ferenc, Dr.
Asztalos Miklós és Zoványi Jenő.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Z. Nsz. Levelét expeditomak átadtam. —
K. J- Ny-a. Köszönöm, kérem továbbra is tá
mogatását. — Többeknek. A hátralékok kimu
tatását az expeditor megküldi. — Köszönettel
ismerem el a következő felüliizetések vételét:
Heszler Sámuel Sopron 20 fillér; Hanzmann
Károly. Sopron 3.60 P. Horvát Sándor Csabdi
40 fillér, Irsele József né Budapest 40 fillér. —
W. J.-né Kvár. Köszönöm szives és szeretettel
jes sorait. A lapot az új címre küldetem. —
Sz. Bp. Egy kis türelmet kérek; az átvétel még
nem történt meg teljes egészében.
F elelős kiadó: NÉMETH KÄBOLY.
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két dolgot önmagáról. A jellemző már most az,
hogy olyan dolgok helyett, amikkel az emberek
„Gyönyörködöm az erőtlenségek rendszerint dicsekedni szoktak, olyanokat emle
ben, bántalmazásokban, nyomorú get, amiket az emberek el szoktak hallgatni,
ságokban, üldözésekben és szorongatíatásokban Krisztusért; mert amikor vagy titkolni. Bevallja, hogy a testébe tövis ada
erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.“ tott. Bevallja, hogy háromszor könyörgött az
Úrhoz s az Ur nemi hallgatta meg a könyörgését,
2 Kor. 12, 10.
Pál apostolnak vallásos tapasztalatai a leg vagy legalább is nem teljesítette a kérését olyan
formában, ahogyan ő kérte. Úgyhogy ő ha di
odaadó bb figyelemre méltók. Először azért, mert
csekedni akar, csak gyengeségeire tud rámutatni.
tanítása, amely tapasztalatain alapult (bár ezek
Mit jelent ez a látomások és kijelentések, a
nek értelmezésére és kifejezésére rabbinisztikus
kiképzése maradandó hatást gyakorolt), fontos harmadik égig és a paradicsomba való elragad
szerepet játszott az egyháztörténet folyamán tatások után? Ilyennek képzeljük el azokat, akik
minden vallásos ébredésben, a hitnek és életnek az istenséggel titokzatos, de közvetlen kapcso
minden reformálásában. Másodszor azért, mert latban állanak? Vájjon nem halijuké azoknak a
ennek az apostolnak élete az isteni kegyelem dicsekvését, akiknek imái meghallgatásra talál
nek és erőnek olyan átalakító hatását mutatja, nak, akik imádkozás által betegségből felépülnek
bvOgy vezetése biztos kalauz lehet jézus Krisztus s másoknak is gyógyulást szereznek? Nem ezek-e
az igazi, mélyen és bensőleg vallásos emberek?
hoz, a Megváltóhoz.
Az a szakasz (2 Kor. 12, 1—10), amelyből Akármint legyen is, az apostol gyenge maradt
a.teoiít irt szavakat vettük, mély bepillantást en és a tövis sémi távozott el á testéből.
ged az apostol legtitkosabb lelki életébe, s habár
Az Ur úgy találta jónak, hogy apostola érje
nem- szabad felejtenünk, hogy a szavak mögött be a kegyelemmel s az erőt ne keresse sehol
keresnünk kell azokat az élményeket, amelyeket másutt, mint csupán Urában. Ez lehet egyedül
velünk közölni akar és tudnunk kell, hogy min álló vallásos tapasztalat, s bizonyos, hogy az
den maradék nélkül még az apostolénál sokkal apostol nemi akar belőle sablont, kaptafát csi
egyszerűbb lelki élményeket sem bírunk sza nálni, de két dolog bizonyos. Elős'zör az, hogy
vakba önteni, mégis tanulságos az, amiket mond'. az apostol beérte a kegyelemmel s boldog volt
Látomásokról és az Urnák kijelentéseiről vele, másodszor az, hogy az apostolt ez a ta
beszél. Tehát úgy tudja, hogy minden emberi pasztalat függetíenitette sok mindentől, ami má
közvetítés nélkül tárultak fel előtte titkok. Ami sokat csüggesrt, kedve ilenit, kétségessé tesz.
ben ilyen közvetlen látomás és kijelentés által
Elannyira, hogy gyönyörködik azokban,
. részesült, annyira nagy és jelentős, hogy dicse amik másokat búsitanak: erőtelenség, bántalma
kedhetnék vele, sőt könnyen el is bizhatná ma zás, nyomorúság, üldözés, szorongattatás. Ezek
gát. Részletekbe nem bocsátkozik. Nem beszéli bizony kevés embernek okoznak gyönyörűséget,
el, mit látott, mit hallott, mit kapott. Részben legalább is másként képzelik el a gyönyörűséget.
nemi lehet elbeszélni, részben nem szabad el Általában inkább szeretnénk erőseik lenni, sza
beszélni. Ellenben leihe# következtetni.
badon mozogni, nyájas arcokat látni, tárt karok
Maga az apostol is azt kívánja, hogy követ kal fogadtatni. Talán-talán volt idő, miikor az
keztessünk az ő életéből arra, amiben részesült: apostol is ig|y gondolkodott. De azután jobb be
«Valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, látásra jutott. Ura beláttatta vele, hogy amit a
vagy amit hall tőlem.» S mindjárt mond is egy «testi» ember kívánt, az függő viszonyba hozta

26.

EVANGÉLIKUSOK LÁPJA

volna az emberekhez. Aki azoknak a dolgoknak
az ellenkezőjét kívánja, amelyeket versünkben
az apostol említ, az embereknek lesz szolgája.
Az erőtlenségek, bántalmazások stb. boldo
gították az apostolt, mert belőlük tudta meg,
hogy vele az Ur! Nem ő az, aki többet munkált,
mint a többi apostol együttvéve. Ez lehetetlen,
mert az ő testében tövis van, s a tövis benne
maradt. Nem ő, hanem a Krisztus. És most az
zal dicsekszik, hogy a Krisztus őt kiválaszotta,
eszköznek, szolgának, munkatársnak, titkok sá
fárának, az evangéliom hirdetőjének, pogányok
téritőjének. Ö maga erőtel en, s ez az ereje. Ha
erős akarna lenni, elgyengülne. Olyan munkába
fogott ugyanis, amelynek nagysága és nehézsége
mellett eltörpül a legerősebb emberek ereje. Ha
bármilyen erős lenne, viszont munkájában csu
pán erre a saját erejére támaszkodhatna, ugyan
mit tanácsolna neki a józan ész? Hagyd abba!
De ime, ő gyenge, erőtlen, s az is akar
most már maradni. Mert igy érzi, tudja, tapasz
talja, hogy a Krisztus ereje munkálkodik általa
a világban a lelkek üdvösségére. Valóban, nagy
gyönyörűség ez. Mert az apostoli tisztnek ez a
betöltése: egy egész élet, egy hatalmas élet
munka mint bizonyságtevés amellett, hogy a
Krisztus él, uralkodik, munkálkodik a világban.
Az apostol lehet erőtlen, mert őbenne nem erő
kívántatik, csupán hűség. Az erő, az megvan az
élő Krisztusban.
Hű szolga-e az, :aki a saját dicsőségét ke
resi erőben, hatalomban? Az apostol a kérdést
önmagára vonatkoztatva azt feleli rá: nem. És
sokan vagyunk,lakik magunkat jól megvizsgálva,
ugyanezt vagyunk kénytelenek válaszolni: nem1.
Mert hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy erő
sek vagyunk. Gyengék, gyarlók, tévelygők va
gyunk. Az Űré legyen a dicséret, dicsőség, ha
kezünk jó munkáját állandóvá teszi.. Hála legyen
néki, hogy Ö a mi erőtlenségünkben erős! Bol
dog ember az, akinek az Ur azt mondja: Elég
néked az én kegyelmem! Valóban, ha kegyelme
a miénk s mi az övéi, akkor van mindenünk.

im
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A felsőház külügyi bizottságának január
16-iki ülésében a hercegprímás a mexikói pol
gárháború tárgyalásával kapcsolatban azt tar
totta kívánatosnak, hogy adjunk hangot tiltako
zásunknak a vallásszabadság védelmében. «A
magyar nemzet» mondta a prímás, «a múltban
is mindig állást foglalt a vallásszabadság nagy
gondolata mellett. Mai helyzetünk még foko
zottabb mértékben kívánja tőlünk, hogy az el
nyomottak védelmére siessünk.» Huszár Károly
még hozzátette, hogy «a nagy emberi eszmények,
mint a vallásszabadság és az emberi szabadság,
a magyar közvéleményben valláskülönbség nél
kül ma is visszhangra találnak.» A hercegprímás
kijelentésének örülök. Még jobban örülnék, ha
a vallásszabadság nagy gondolatát a hercegprí
más a saját egyházával is el tudná fogadtatni.
Örülök annak is, hogy a magyar nemzetet azok
nak a lobogói alatt látja meg, akik a múltban
a vallásszabadságért szállottak síkra, s, akiket egy
nemzetietlen történetírás lázadóknak szeretne bé
lyegezni. Kívánatos, hogy a hercegprímás szavai
a magyar közvélemény körén belül a fekete internacionálé Magyarországon lakó hívei között
is visszhangot keltsenek, s a félhivatalos törté
netírás is azokhoz igazodjék. Sajnos, valószínű,
hogy mindez csak az alkalomhoz szabott nyilat
kozat. Ha a római katholikusokat üldözik, ak
kor jó a vallásszabadság nagy gondolata, de
ha a protestánsok a vallásszabadság címén életjogosultságot kérnek, akkor ugyanaz a nagy
gondolat kárhozatos eretnekség.
*
A Falu-Szövetség választmánya után az Or
szágos Jegyző Egyesület elnökségének és bi
zottságainak értekezlete is állást foglalt a nyolc
osztályú népiskolai oktatás ellen. A Jegyzők
Egyesületének álláspontja a népművelődés kér
désében az, hogy elsőrendű teendő annak mcgr
állapítása, hogy a népoktatás állami feladat; csak
ennek megállapítása után lehet foglalkozni a
népoktatás emelésével. A jegyzői kar a mai időt
nemi tartja elérkezettnek a nyolcosztályu nép
iskola bevezetésére egyrészt a falu népének nyo
morúságos helyzete miatt, másrészt pedig azért,
mert a kultuszminisztérium javaslata a nyolcosztályuvá fejlesztendő népoktatásnak minden ter
hét újból a községekre akarja rárakni. A köz
ségek pedig tudvalevőleg még elsőrendű közGONDOLATOK.
igazgatási szükségleteiket sémi tudják kielégitenii.
Annyit vélnek csupán megvalósíthatónak,
A hit és cselekedetek közli különbségtétel *
szerencsétlen volt. Jóllehet az értelmem szét hogy az 1868:38. tc.-nek a hatosztályu népisko
választhatja őket, épen úgy, mint ahogyan tu lákra adott keretei^ töltsék ki megfelelő nép
dom, hogy a gyertyában fény és hő van, de iskolai tartalommal.
oltsd el a gyertyát, s mindkettő eltűnik; az
Sem az alapvető állásfoglalással, sem az
egyik nem1marad meg a másik nélkül. így van indokolással nem tudok egyetérteni. Tudtommal
a környező államokban már túlmentek a hata hit és cselekedetek viszonyával is.
osztályú népiskola keretein. A magyar nép nem
Seiden J.
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maradhat el iskolázottsági tekintetében a szom
széd népek megjött. Ezt én olyan döntő érvnek
tartom, hogy habár a nyolcosztályu népiskola
ellen felhozott íérveket alaposan vizsgálni és mér
legelni szükséges is, ámde: ez csak abból a szem
pontból történhetik, hogy a nehézségeket mi
módon lehet kiküszöbölni. Maga a fejlesztés elkerülhetetleni. A jegyzői kar nehezményezi, hogy
a javaslat «újból» a községekre akarja rárakni a
terheket. Megvallom, nem értem. A népoktatás
terheit nagy általánosságban beszélve ma sem
a községek viselik, hanem1 részben a gyülekeze
tek, részben az állami. S egyre fokozódó mérték
ben az állam. A népoktatás ügye állami feladat
nak van elismerve. Hogy az állam j o g o t ád1
egyházaknak, községeknek, testületeknek, sőt
magánosoknak iskolák felállítására, ez nem je
lenti azt, hogy az állam -nem tartja állami fel
adatnak a népoktatást. Első sorban az egyházak
tiltakoznának az ellen, hogy iskolák felállítására
való joguktól őket az állami megfossza. Külön
ben sem áll az oktatás- és nevelésügy érdekében
a csak állami oktatás.
A falusi nép nyomoruságös gazdasági hely
zete nem csupán a falusi nép specialitása. Nem
érv az, hogy a községiek még elsőrendű közigazgatási szükségleteiket sem tudják ma kielégiteni. Tudom, hogy a jegyzőknek sok munkája
van. De végzett munkájuk javarésze nem a köz
ségek közigazgatásából származik, hanem ál
lami közigazgatási teendők végzéséből áll; vi
szont a jegyzőket a községek fizetik. Helyt nem
álló érvelés tehát az, amely szerint tízeknek a
közigazgatási szükségleteknek kielégítése, s a
községek háztartásának ezen a címen való ter
helése a falusi nép szempontjából élőbbre való
lenne, mint a népoktatásból származó megterhelés.
Tény ellenben az, hogy a hatosztályu nép
iskolának különösen ötödik és hatodik osztálya
túl van terhelve tananyaggal. Tény az is, hogy az
ismétlőiskolai oktatási rendszer nem vált be, az
zal eredményt elérni bajos. Amennyiben a jegy
zői karnak az a kívánsága, hogy a hatosztályu
népiskola adott kereteit töltsék ki a meg|felelő
népoktatási tartalommal és az osztályoknak tan
anyagát szabják a falusi nép értelmi, gazdasági
és társadalmi világához» a mostani tartalomnak
és tananyagnak bírálata akarna lenni, erre vonat
kozólag csupán az a megjegyzésem van, hogy
a hat osztály keretei egyáltalán nem, alkalmasak
arra, hogy az általánosan szükséges közismereti
anyagion túlmenő speciális igényt kielégítsenek,
mert ez a közismereti anyag a kereteket telje
sen kitölti. Amiről bármely szakember bizony
ságot tehet.
Tudóim, hogy a Falu-Szövetség és az Orsz.
Jegyző Egyesület állásfoglalásának súlya van.
Éppen ezért sajnálom:, hogy erre az álláspontra
helyezkedtek, szerintem a kérdésnek nem elég
tágkörű és miess,zelátó megítéléséből kifolyólag.
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Parlamenti tárgyalások közléséből olvasom,
hogy országunkban 66.000 hadirokkant van
100.000 gyermekkel; 55.000 hadiözvegy 53.000
gyermekkel; apátlan-anyátlan hadiárva 30.000.
A száz százalékos rokkant tisztek 240 pengőt,
az altisztek 120 pengőt, a közlegények 80 pen
gőt kapnak. Az ötven százalékos rokkant havi
15 pengőt kap. Az apátlan-anyátlan tiszti hadiárvák 5.60 penge, a közlegényi hadiárvák 3.25
pengő járulékot kapnak. A hadirokkantak száma
289.000.
*
Az az állásnélküli diakonissza, akinek ajánlkozása lapunk hírrovatában olvasható, értesü
lésem szerint nagy nyomorban van. Anélkül,
hogy erre felkérettem volna, őt a jó szivek tá
mogatásába ajánlom.
Luther Márton nagy munkabirására jellemző,
hogy 1528 május 16-tól 1529 nyaráig! Bugenhagen wittenbergi városi lelkészt is helyettesi
tette amellett, hogy az egyetemen előadásokat
tartott. Könyveket irt és óriási levelezést bonyo
lított le. 1528 október 22-én megkezdte egyházlátogatási körútját s ez belenyúlt 1529-be is.
Kőrútján szerzett tapasztalatai nagy hatással vol
tak a Kiskáté megszerkesztésére. A Kiskáté m eg
írását gondos tanulmányok előzték meg. Erre
vall, hogy 1528-ban három prédikáció-sorozatot
tartott a Kátéról: május 18—31, szeptember
14—28 és november 30-tól december 19-ig, öszszesen 24 prédikációt.
#
Mióta Olaszországa Savoyai Ház alatt egye
sült és ezzel egyidejűleg a római pápának az
úgynevezett Pápai Államok felett gyakorolt szu
verén hatalma megszűnt, a római pápák a «Va
tikán foglyai»-nak tüntették fel magukat s nem
tartottak fenn hivatalos összeköttetést az olasz
királyi udvarral, a Quirinállal. Azóta egyetlen
pápa sem hagyta el a Vatikán területét. Most,
Mussolinivel folytatott hosszas tárgyalások után
ez az ügy el lesz intézve. Körülbelül tízezer la
kossal bíró, kicsiny területű szuverén Pápai Ál
lam szerveztetik meg. Az olasz király követet
küld a Vatikánba, a pápa pedig nunciust az olasz
udvarhoz. A tengerhez vezető korridort a pápa
nem kapta meg. A pápa, mint szuverén i«felség»
képviselőket küldhet a nemzetközi konferenciák
ra és képviseltetheti magát a Népszövetségben
is. Azonkívül felveszi majd azt a hatalmas öszszegre növekedett évi járulékot is, amelyet ed
dig nemi vett fel, s amelyet az olasz királyság a
Vatikán javára évről-évre letétbe helyezett. Az
egyezményt Franciaország nem jő> szemekkel
nézi a keleti országokban levő missziói állomá
sok miatt, amelyek eddig a franciák befolyása
alatt állották, de most valószinüleg Mussolini
hatalmába kerülnek.
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Az Üdvhadsereg; főtanácsa felszólította ge
nerálisát, az agg és beteg Booth tábornokot a
lemondásra. A generális a felszólítást visszauta
sította. A sajtó számára Booth! egy nyilatkoza
tot bocsátott ki, amelyben a többek között eze
ket írja: «Felkértek a hatalomtól való visszavo
nulásra. Ennek a felhívásnak egyetlen alapja,
amint én látom az, hogy beteg vagyok. Miért
vonuljak vissza? Lehetséges, hogy vezéri műkö
désem pillanatnyilag nem olyan, mint amilyen
volt; de micsoda garanciám, vagy biztosítékom
van arra nézve, hogy helyembe olyan valaki lép,
aki első sorban és mindenek felett az Üdvhad
sereg elveit fogja szemelőtt tartani. Felelős va
gyok Isten előtt ennek a nagy szervezetnek jó
létéért, amelynek életemet szenteltem, s amely
nem egészen hetven év alatt a világtörténelem
ben páratlan sikerekre mutathat r á ... Úgy ér
zem, nem volnék férfiú, annál kevésbbé egy nagy
vallási szervezetnek a vezére, ha engednék a
felhívásnak olyan időben, amikor, úgy tudom,
agitáció folyik annak a fundameiitomnak a meg
változtatására, amelyen ez a szervezet nyugszik.»
Az Üdvhadsereg belső meghasonlása valószinüleg foglalkoztatni fogja az angol bíróságokat.

fl magyarországi evangélikus egyház
belső helyzete.
(Az Internacionaler Verband zur Ve/teidigung des
Protestantizmus Budapesten, 1928. évi ok óber hó 15 én
tartott gyűlése elé terjesztette KAPI BÉLA dunántúli
evangélikus püspök.)

(Befejezés)
A gyülekezetek lelkészválasztási joga más
vonatkozásban is megakadályozhatja az egészsé
ges, zavartalan egyházi életet. Egyházi bírósá
gainknak joguk van a lelkészt bírói ítélettel meg
dorgálni, állásától elmozditani, vagy hivatalára
képtelennek nyilvánítani. De nincsen joguk ah
hoz, hogy más gyülekezetbe helyezzék át. Gyü
lekezet és lelkész között felmerült differenciák
gyakran megmérgezik a gyülekezeti életet s az
egyházi felsőbbségnek nincsen törvényes lehe-tősége azt megszüntetni.
d) Egyházunk spirituális munkájának egyik
nagy akadályát abban látom, hogy hiányzik az
egyházi fegyelem. Bíráskodunk lelkészeink, ta
náraink, tanítóink, szóval egyházi tisztviselőink
felett, de az egyháztagokkal szemben érvényesít
hető fegyelmi jogunk nincsen. A templomkerü
lők, az erkölcstelen életűek, a kegyelmi javak
kal nem élők, az egyházhűség ellen vétkezők
ugyan úgy bírják az egyháztagok összes jogait,
mint az istenfélő, Isten igéje szerint élő, egyhá
zunkhoz híven ragaszkodó egyháztagok. Ez a
körülmény megineheziti az egyház spirituális fel
adatának teljesítését. Az egyház lényegének kiüresitésébez és bizonyos egyházi formalizmushoz
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vezethet. Devalválódik az egyházfcag ember-ideál
ja s kialakul egy olyan embertípus, mely az
egyházzal szemben fennálló kötelességei meg
határozásánál kevéssel, vagy kevesebbel is meg
elégszik.
6. Mindezen nehézségek és akadályok meg
világítása után, megrajzoljuk egyházunk belső
vallásos életének képét.
a) Vallásos életünk az egyetlen fundamen
tum, isten igéjén épül fel, abból táplálkozik és
abban teljesedik meg. isten igéjének tisztán és
igazán hirdetésében bírjuk és őrizzük egyházunk
isteni hivatását. Istentiszteleteink, szertartásaink
Isten igéjében bírják lényegüket és lelkűket. A
szent ige egyedül valósága és centrális jelentő
sége különösen a magyar gyülekezetekben szem
betűnő, mert itt — sajnos — a liturgikus elem
a történelem folyamán minimálisra redukálódott,
isten igéje által érvényesül egyházunk lutheri
karaktere, mely a bünbánat, megtérés állandó
szorgalmazásában s isten bűnbocsátó kegyelmé
ben való boldog megnyugvásban áll.
b) Templomi vallásos életünkön kívül egy
házunk erőteljesen fe jlődő gyülekezeti beimissziói
munkát végez. Vannak ifjúsági egyesületeink,
középiskolai diákszövetségeink, főiskolai Lutherszövétségünk; vannak nőegyesületeink, Bibliaolvasási köreink. Minden gyülekezetben terv
szerű, öntudatos munkaprogramul alapján tör
ténelmi emlékeztető ünnepségeket, adventi, böjti
vallásos előadásokat tartunk. Felnőtteink ré
szére iskolaszerű sorozatos előadásokat is ren
dezünk. Sok gyülekezetünkben külön foglalko
zunk a presbitériumokkal, hogy azokat egyházi
öntudatra, helyzetük, kötelességeik és hivatásuk
igaz meglátására neveljük.
c) Egyházunk belső életében mindjobban
érvényesülő karaktert képez lutheri származá
sunk. Hivatást látunk abban, hogy ne elmosódó
szintelenségben, hanem erős vonásokkal dolgoz
zuk ki egyházi egyéniségünket.
d) Vallásosságunk általános és egyházi egyé
niségünk speciális vonásai összhangban állnak
egymással. Egyházi egyéniségünk kiépítésére
irányuló törekvésünk mellett is érezzük a refor
mátus testvéregyházzal egybekapcsoló' lelki kö
zösséget. Közös eredetünk és közös sorsunk
mellett meglátjuk közös hivatásunkat, melyet
magyar földön közös erővel betölteni tartozunk.
Átgondolva az elmondottakat, egyházunk
belső helyzetét egészben véve kielégítőnek tar
tom. Ha valaki mégis azt kérdezné, hogy mire
volna evangélikus egyházunknak szüksége, úgy
egyházunk külső és belső elhelyezkedését szeml
előtt tartva, ezekkel a rövid mondatokkal vála
szolnék:
A mostani félmillió evangélikuson kívül szük
ségünk volna még legalább egymillió evangéli
kusra, hogy ellensúlyozni tudjuk a velünk szem
ben érvényesülő róm. kath. egyház számbeli
erejét és erőbeli fölényét;
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szükségünk lenne arra, hogy a meglevő fél
millió evangélikus lelkét betöltse a hit, az egy
házi öntudat, a biizonyságtevő egyházhűség
ereje;
szükségünk lenne tudományosan képzett,
széles látókörű, idegen országokban járt és az
ottani egyházi életet, intézményeket, az ottani
munkarendszert ismerő lelkészekre, kik intellek
tuális értékeiket papi lelkülettel és pásztori hű
séggel tudják egyesíteni;
szükségünk lenne egyházvédő intézmények
re, melyek közül legfontosabbnak a középiskolai
és még inkább az egyetemi ifjúság tanulását
biztosító otthonokat tartom, mert egyházunk
nak a múltban is az intelligens középosztály ké
pezte gerincét s jövendőjét is az biztosítja;
szükségünk lenne egyházi alkotmányunk cél
szerű reformjára, különösen olyirányban, hogy
egyházunk necsak egyházjogi, hanem elsősor
ban és mindenekfelett spirituális feladatait szol
gálhassa, épen azért ezzel kapcsolatosan szük
ségünk volna egészséges, evangéliomszerü egy
házi fegyelemgyakorlásra:
és végül szükségünk van arra, hlogy test
véri szolidaritás érdeklődjék sorsunk, erőviszo
nyaink, nehézségeink és lehetőségeink iránt s
megértsék idegen országban élő protestáns egy
házaink a magyarországi evangélikus egyház tör
ténelmi hivatását s ama igazságot, hogy ezen
hivatás teljesítése, vagy annak elejtése a világ
protestantizmusának egy ponton való győzel
mét, avagy bukását jelenti.

II Hatvanadvasámapi evangéiiom.
(Luk. 8, 4-15.)
— Február 3. A magvetőről. —
A magvetőről szóló példázat mindahárom
szinoptikus evangéliomban megtalálható. Alap
gondolata: az Isten országa érdiekében végzett
munka meghozza gyümölcsét. A munkát Jézus
a magvető munkájához hasonlítja. És kiemeli,
hogy a magvető bőven vet. Természetesen a
Jézus korabeli magvető munkáját kell szemünk
előtt tartani, amint azt Jézus és hallgatói sok
szor, talán a példázat elmondása idején is, meg
figyelhették. A mag nem csupán odahullott, ahol
biztos kilátás volt termésre, hanem még oda
is, ahol semmi kilátás nem volt: az útra. A
tanulság ebből az, hogy az igét hirdetni kell
alkalmas és alkalmatlan időben, minden helyen
és minden népeknek. Nem az igehirdető dolga
mérlegelni azt, hogy lesz-e foganatja fárado
zásának, hogy mi lesz az igének sorsa és hogyan
fogadják azt az emberek. Annyit előre tudhat
nak mindazok, akik az evangéiiom terjesztésén
fáradoznak, hogy a világban vannak evangéliomellenes erők, amelyek meghiúsítják a munkát,
és a munkást elütik a sikertől. A hitet romboló
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és gátló erőknek az emberi szivek állapota nyújt
alkalmat az érvényesülésre. Ámde Istennek aka
rata minden körülmények között az, hogy az
igehirdetés révén minden ember olyan helyzetbe
kerüljön, amikor is állást kell foglalnia az ige
irányában. így lesznek nyilvánvalóvá sok szív
nek gondolatai (Luk. 2, 35), és a szivek titkai
nak ez a feltárása már szintén eredmény, ami
ből okulást lehet meríteni, sőt amelyből másokra
üdvösség fakadhat, amint ezt Pál apostol ki
fejti a rómabeliekhez irt levélben. (Róm. I!.
rész.) Isten országának az a munkása, akit a ku
darcok elkedvetlenítenek, csüggesztenek, avagy
arra indítanak, hogy óvatosabb, számítóbb le
gyen s csak ott dolgozzék, ahol biztos kilátás
van bőséges aratásra, annak adja bizonyságát,
hogy nem tudja mire vállalkozott, nem ismeri a
világ állapotát, a saját kötelességét, sémi Istent,
aki azt akarja, hogy mindenek eljussanak az ige
ismeretére. Az ige földi sorsáért való felelős
ségnek akkor teszünk eleget, ha nemi válogatunk
a talajban és nem bíráljuk azt, aki felelős a ta
laj minőségéért. Az igehirdetőnek bízni kell
Istenben és az ige hatalmában. Óvakodnia kell
az elhamarkodott véleménynyilvánitástól a mun
ka eredményét illetőleg. A sikertelenség hama
rább mutatkozik, mint a siker. Az útfélre esett
magot azonnal eltaposták és elkapkodták; alig
hogy kihullt a magvető kezéből, már odávolt.
A kősziklára esett mag mikor kikelt, elszáradt.
A tövisek közé esett magból kelt növény növe
kedőben volt, amikor a tövisek erőt vettek rajta
és elnyomták. A százszoros termés csak a leg
végén mutatkozott. Közben a magvető türelme
sen várakozott, s végül is kitűnt, hogy türel
mes reménysége nem volt indokolatlan és jo
gosulatlan. Munkája meghozta gyümölcsét.
Ne csüggesszen tehát bennünket az útfélre,
a kősziklára és a tövis közé esett magvak sorsa.
Tekintsünk abba a dicső jövendőbe, amikor min
den nyelv vallja, hogy a Jézus Krisztus úr, az
Atya Istennek dicsőségére. Minden ellenkező
látszat mellett is a Krisztus ügye halad a világ
ban. A mi dolgunk a magunk idejében, amig
nappal van, munkálkodni. A bőkezűen, fukarság
és emberi számitgatás nélkül hintett mag talál
jó és tiszta sziveket is, akik többet mint kár
pótlást nyújtanak az itt-ott elveszett magért.
GONDOLATOK.
A keresztyenség nagy világa a szeretet. A
gonosz szenvedély poklából kivezető ajtó a
Jézus Krisztusért érzett szenvedély. Jézus Krisz
tusban igazán hinni annyit jelent, mint a jóság
iránti szenvedéllyel töltekezni; s nem valamely
elmélet vagy tan, hanem ez a szenvedély igázza
le az önző szenvedélyeket, erősiti az akaratot,
tisztítja meg az életet és szabadit meg minden
gonosztól.
Hunter.
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vényben megállapított kihágás esete legyen ter
hűkre megállapítható.
74. A bányai egyházkerület felterjesztése
kapcsán a tanügyi bizottság indítványára az
egyetemes közgyűlés felhívja a tanítókat és egy
házuk, vallásuk iránt való szeretetüktől is elvárja,
hogy kántori képesítést is szerezzenek.

a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház Buda
pesten 1928. évi november hó 16-án megtartott
rendes egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyvé
ből.
3. ... Valósággal megdöbbentő az a látvány,
amely nálunk nemcsak az evangélikus, die álta
lában a falusi, sőt sok helyt a városi temetőkön
is szemünk elé tárul. A halottkultusz ellentmond
hírek
a keresztyénség szellemének, de a temetők el
hanyagolása, a síroknak az a gondozatlansága
— Az Orsz. Luther Szövetség elnökének
is, amellyel nálunk sok helyen, mondjuk meg,
egyetemi
tanári kinevezése. A kormányzó a
nyíltan: a legtöbb helyen találkozunk, épenségr
kultuszminiszter
előterjesztésére dr. báró Kaas
gél keresztyénietlen. Felületesség, hanyagság, a
Albertet
az
egyetemi
közgazdaságtudományi ka
temető látásától, a halál gondolatától való irtó
ron
a
közjog
és
összehasonlító
jog tanszékének
zás, a szív szeretetének az elhunyttal való élfölegyetemi
rendes
tanárává
1928.
december 13-án
celése, az emlékezés olaj nélküli mécsesének
kinevezte.
gyors kialvása, mindez oka lehet ennek a lehan
— Lelkészbeiktatás Debrecenben. A deb
goló és népünk lelkületére igen kedvezőtlen
megítélést kiváltó ténynek. Bármelyik legyen is receni egyházközség új lelkészét, Rapos Vik
az ok, a legszigorúbb megítélésre a felsoroltak tort január 20-án iktatta be tisztébe Dómján
mindenikével külön-külön is rászolgáltunk. Én Elek, a tiszavidéki egyházmegye főesperese. Az
nem tudom elég nyomatékkai hívni fel erre az egyházközség a beiktatási szertartás után a várállapotra az összes illetékesek figyelmét, kérve megyeháza dísztermében közgyűlést tartott,
őket, hogy tegyenek meg mindent, amit meg amelynek keretében Dr. Haendel Vilmos fel
tenni módjukban áll, a temetők fokozottabb ügyelő az egyház és az egyházi alakulatok ne
megbecsülése és a sírok kegyeletes gondozása vében üdvözölte az új: lelkészt. Rapos Viktor
érdekében. Leghelyesebben az evangélikus egy válasza után a testvéregyházak és más testületek
ház rendje szerint az egyházi esztendő utolsó' üdvözlései következtek.
vasárnapján, de akár az országosan miégült ha
— A gróf Bethlen isívánné fövédnöksége
lottak napján is, illetve az ahhoz legközelebb alatt álló «Pronos» gyermekmentési bizottság
eső vasárnapon, de valamikor legyen minden január 26-án gyermekotthona javára hangver
gyülekezetünkben ihalotti ünnep és szolgáljon senyt rendezett.
az önmagától adott alkalmul lelkészeinknek arra,
— Prezbiíeri konferencia Győrött* Január
hogy kegyeletre tanítsák, szorítsák híveiket.
13 és 20-án konferenciára hívta össze a győri ev.
11. Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület fel egyház prezbitereit. A konferencián Kapi Béla
terjesztése a még földhöz nem juttatott egyház- püspök tartott előadást a presbitérium1és a prezközségek földhözjuttatása tárgyában. Az egye biterek feladatairól s Mikiás Mihály egyházfel
temes közgyűlés felhívja az összes egyházközsé ügyelő az evang. egyház időszerű kérdéseiről.
geket, hogy ott, ahol a földbirtokrendező el A konferencia élénk visszhangot keltett a prezjárás még nem fejeztetett be, földhözjuttatási biterekben s egyértelmüleg kívánták a konfeigényüket érvényesítsék, s amennyiben már be renciák rendszeresitését.
jelentett, vagy ezután bejelentendő ily igény
— Templomavatás Veresegyházán. Egy
lésük kedvező elintézésének oly akadályai je
maroknyi,
de lelkes, áldozatkész ev. gyülekezet
lentkeznének, amelyek elhárithatóknak mutatkoz
nak, a tényállást — megfelelő közbelépés esz- templomát avatta fel Veresegyházán Dr. Raffay
közölhetése céljából — hivatalos utón jelentsék Sándor püspök ur, kinek kíséretében megjelen
tek Blatnitzky Pál főesperes, Bezzeg Samu püs
az egyetemes egyház elnökségének.
pöki titkár, Hoíéczy János, Sommer Gyula, Sze50. Az egyetemes főjegyző bemutatja a val berényi Zoltán lelkészek, Nickelszky Zoltán bá
lás és közoktatásügyi miniszter leiratát, melyben nyakerül éti Luther-Szö véts égi igazg ató . P üsp ök
a kereskedelmi miniszter átirata alapján felkéri urat és kíséretét az állomáson a hívek és szom
az egyetemes egyházat, hogy a törvényileg ha szédos egyházküldöttségek élén Dr. Kutzián
tályon kívül helyezett' különféle mértékeknek Géza egyházfelügyelő, a váczi járás nevében
használatból való kiküszöbölése érdekében szük Hazay Gyula szolgabiró, a község nevében, az
séges intézkedéseket tegye meg. Az egyetemes elöljáróság és képviselőtestület élén, Piszter Já
közgyűlés felhívja a figyelmet az 1907. évi V. nos főjegyző, a sorfalat álló' százfőnyi levente
te. intézkedéseinek betartására és utasítja az ösz- csapat nevében Antal Sándor levente parancs
szes egyházközségeket, hogy mindennemű tör nok üdvözölték lelkes beszédekben.
A helyszínen gyülekezett ezerfőnyi tömeg
vényileg hatályon kívül helyezett mértékeket
azonnal vonjanak ki a használatból, nehogy tör előtt püspök ur fohász közben nyitotta fel, or-
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gjona hangjai mellett, az átvett kulccsal a temp
lomot majd közének után magas szárnyalásu be
szédben áldotta meg a templomot s a híveket.
Utána Holéczy János parochus vette át a temp
lomot a szószéken elmondott szép beszédével.
Istentisztelet alatt Erős Géza fóti kántor or
gonáit. Istentisztelet végeztével, díszközgyűlés
keretében az egyházat üdvözlő beszédekre
püspök ur válaszolt, majd Holéczy János lelkész
ismertette egyháza történetét s a templomépitési
mozgalmat, mely Dr. Kutzián Géza egyházfel
ügyelő fáradhatatlan és erős akaratából öltött
testet. Előadta, hogy a 600 négyzetölesi templomtelket a község! adományozta, hogy a mindenki
tetszését megnyerő szép templomot az áldozat
kész Fucskó János nógrádkállói és Biliinger
László vérségi fiatal építészek önköltségen épí
tették és tervezték, Hoepfner Guidó műépítész
kir. tanácsos szfőv. hites szakértő grátis ellen
őrzése mellett. A villanyberendezést Hajóssy
Miklós bpesti Thököly-ut 17. sz. villanyberen
dezési cég adományozta, oltári feszületet és két
ezüst oltárig3^ertyatartót iglói Dr. Szontágh Antalné egyházmegyénk felügyelőjének neje, két
oltári villanygyertyatartót Jelffy József né, új
harmoniumot és veresegyházi híveitől 40 éves
papi jubileumára ajándékul kapott aranyozott
urvacsorakelyhet, ostyatálat Holéczy János, ol
tárképet a zsidói ev. egyház, csillárt a fóthi ev.
egyház, 12 lelkes egyháztag 12 ülőpadot, az
összes egyéb berendezést, nemkülönben az épít
kezési költségnek több mint felét lelkes egyháztagok adományozták. A még fedezetlen 8000 P
adóssági teher könnyítésére a 257.924/1928.
VIII. sz. B. M. engedély alapján országos gyűj
tés van folyamatban s kéri előadó a nemes ada
kozókat adományaik küldésére. A közgyűlés a
Hymnusz eléneídésével záródott, mely imát a
Hegedűs Pál kántortanitó által áthozott zsidói
énekkar vezette.
i
— A kultuszminiszter rendelete a nem
állami elemi iskolai tanítók illetménykiegészitő államsegélyének gyorsabb utalványo
zása tárgyában. A kultuszminiszter 1928. dec.
19-én kelt 96.000/1928. Vili. b. számú rendeleté
ben felújítja az államsegély ideiglenes utalványo
zása tárgyában 1924. évi 65.000 számi alatt kelt
rendeletét s megállapítja, hogy az illetménykiegészitő államsegély késedelmének oka a helyi
hatóságok (iskolaszékek) járatlanságában kere
sendő, akik a felújított 65.000/1924. rendeletet
nemi ismerik s a hóról-hóra benyújtandó fizetési
jegyzéket, amely az illetménykiegészítő' állam
segély kiutalásánál alapul szolgál, késedelmesen,
vagy hibásan állítják ki és küldik aziilletékes m.
kir. pénzügyigazgatóságnak, holott azt a tárgy
hónapot megelőző hó 5-éig kell benyújtani.
— Az Országos Keresztyén Ifjúsági
Egyesületi Vezetőképző Tanfolyamra, amely
március 4-től 9-ig lesz Budapesten, február 20ig lehet jelentkezni. Minden vidéki résztvevő
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kap vasúti féljegyet. Az utazási költséget nem1
számítva, a tanfolyam szállással és koszttal
együtt nem kerül többe 30 pengőnél. Jelentke
zés február 20-ig Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek Nemzeti Szövetségénél Budapest, IX., Üllőiut 29. II.
— Szives kérelem! Egyetemes közgyűlé
sünk elrendelte, hogy ádvent 3. vasárnapján offertóriumi tartassák a fogház-misszió céljaira.
Híveink tájékoztatása és adakozásra buzdítása
céljából mely fogház-misszióval foglalkozó lel
késztestvér volna szives erről a munkáról cik
ket írni az Evangélikusok Lapjába, vagy a Ha
rangszóba? (Egy lelkész kérésére közlöm. Szer
kesztő.)
— Állásnélküli evang. diakonissza (cse
kély testi hibával) ki megfelelő' bizonyitványokkal rendelkezik, gyermekek mellé, betegápolásra
vagy idősebb házaspárhoz házvezetőnőnek ajánl
kozik. Cime megtudható Budapest, III. kér.,
(Öbuda-Ujlak) ág. hitv. ev. lelkészt hivatalnál
(Zichy-u. 7.).
— A protestáns nőszövetség ünnepsége.
Az Országos Protestáns Nőszövetség kedden
este sikerült ünnepséget rendezett a Deák-téri
leánykollégiumi dísztermében. Földváry Valéria,
a Győrmegyei Protestáns Nőszövetség elnöke
tartott előadást a magyar termékek védelméről.
A magyar munkás, a magyar ipar, a magyar
termékek érdekében csendes, szívós propagandát
akarnak indítani, mondotta általános helyeslés
mellett. Monostory Margit hatásosan szavalta el
Szabolcska, Kisfaludy és Goethe egy-egy ver
sét, dr. Edvi Illés István pedig a «Cigánybáró»
áriáján kívül Thegze-Gerber Miklós fiatal dal
szerző két dalát adta elő.
— A Budapesti Iparosképző Protestáns
Egylet január 19-én zászlószalag szenteléssel
egybekötött díszhangversenyt rendezett. A gaz
dag programúi on szerepeltek a Dalkar, Fuchsberg Jenőné (zongora), Wilhelm István (hegedű)
Riha Mária (ének), Sogor Endre (hegedű), Ju
hász József (ének), Stettnerné Falvy Margit
(ének), Geiszlinger Aranka, Grünwald Anna,
Hald§ István, Fehér Gyula. A Dalkart Moras eher
Hugo karnagy, zenetanár vezényelte.
— A Magyar Evangéliomi Kér. Diákszövetség Budapesten, X., Család-u. 8. sz. alatt
február 2—4 tartja téli konferenciáját. Kapi Béla,
Révész Imre, Czeglédy Sándor is szerepelnek
több kiváló előadóval együtt a programimon. A
konferencia központi gondolata a magyar kér
dés. Jelentkezési díj diákoknak 2, másoknak 4
P, étkezési díj napi 2.50 P, szállásdij napi 60
fillér. Felvilágosítás a Szöv. központi irodájától
Bpest, IX., Üllői-ut 19. II. 4.
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— Erdély. Az erdélyi protestáns (ev., ref.
és unitárius) egyházak küldöttsége, amelyben
egyházunkat Frint Lajos szuperintendens és
báró Ambrózy Andor főgondnok képviselték,
átnyújtotta a román közoktatásügyi miniszternek
a felekezeti oktatás ügyében a többi kisebbségi
egyházzal egyetértésben szerkesztett memoran
dumát. A memorandum tízéves fájdalmas sebek
orvoslását kéri s a protestáns egyházak sérel
meit kilenc pontban foglalja össze. Nevezetesebb
kívánalmai a magánoktatási törvény módosítása,
államsegély, nyilvánossági jog megadása. A
miniszter a küldöttségnek lagymatag választ
adott. A küldöttség, megjelenik a vallásügyi mi
niszternél és a miniszterelnöknél is.
— Az Amerika? Biblia-Társulat nem igen
ismeretes hazánkban. Száztizenkét éve áll fenn;
székhelye New York. Fennállása óta 194,063.757
kötetben, hetven nyelven és dialektusban, a va
kok részére öt különböző formában terjesztette
a Szenti rást. Jelenlegi költségvetése 1,345.426
dollár. Tervbe vette egiy-egy Biblia-Háznak fel
állítását Pekingiben és Rio' de Janeiroban. Délamerikában a Szentirás nagy kelendőségnek ör
vend. Az ottani ügynökség legutolsó megren
delése 20.000 példányra szól. Mennyi hit, munka,
áldozatkészség áll ezen számok mögött! S
mennyi világosság áradt ki ebből a Biblia-Tár
sulatból is a világba és a lelkekbe!
— Csopják A ttila: Képek a m agyaror
szági baptista misszió történetéből. Buda
pest, 1928. A baptizmusnak Magyarországon
nyolcvan éves múltja van. 1846-ban jött az első
három baptista Hamburgból. Az első' baptista
keresztelés 1865-ben volt Pesten. Az első bap
tista gyülekezetei a Brit- és Külföldi Bibliatársu
lat budapesti ügynöke szervezte meg Budapes
ten. Csopják könyve tudományos módszer nél
kül ismerteti a baptizmus magyarországi tör
ténetét, a kiválóbb munkások életének és mű
ködésének rövid, hiányos bemutatásával, a moz
galom elejétől 1927-ig. Harminc egynéhány élet
rajzot foglal magában a 130 oldalas könyv,
amelynek előnyére vált volna egy index és tar
talomjegyzék. Értékes a munka végén a fonto
sabb évszámok felsorolása és a baptista misszió
világstatisztikája. Csonkamagyarországon 1927ben 12.000 baptista volt (1921-ben 7000); kör
zetek száma 65; állomások száma 400; volt 68
prédikátor, 250 segédmunkás, 320 vasárnapi is
kola, 72 énekkar, 58 zenekar; az ifjúságii szöv.
tagok száma 2200. A baptistáknak két hetilapjuk
és három havi lapjuk van. Csopják Attila köny
vét tanulsággal fogják olvasni mindazok, akik
érdeklődnek a baptista mozgalom, s annak esz
közei iránt. Néhány szólástól eltekintve, animozitás nélkül irta meg Csopják a magyaror
szági baptizmus történetét, szolgálatot téve a
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saját felekezetének, de mindazoknak, akik bármilye'n szempontból foglalkoznak a magyarság
vallásos életével. A 'könyvet a magyarországi
baptisták könyvkereskedése adta ki, ára nincs
feltüntetve.
RÖVID

HÍREK,

— Az Üdvhadsereg legfelsőbb tanácsa
Booth generálist alkalmatlannak nyilvánította a
főparancsnoki tiszt betöltésére.
— Az elkobzott Károlyi-vagyonból kultu
rális célú alapítványt létesít az állami.
— Gróf Bethlen István a képviselőház kül
ügyi bizottságának januári ülésén helyeselte a
revíziós propagandát.
— Coolidge, az Amerikai Egy. Államok el
nöke január 17-én aláírta a Kellcg-paktumot.
— Amerikában három 13—14 éves tanulóleány büntetéstől való félelmében megölte ta
nító nőj ét.
— Az Orsz. Jegyzőegyesület elnökségének
és bizottságainak értekezlete a nyolc osztályú
népiskola melleit foglalt állást.
— A Vasárnapi Iskolai Világszövetség; fő
titkára, Kelly Jakab, Bulgáriába utazztában áp
rilis hó folyamán hozzánk is ellátogat.
— Getsemáné közelében a protestánsok bib
liai földrajzi és régiségtani intézetet állítanak fék
— Révész István romi. kath. tábori püspök
január 18-án meghalt. Nyolc hónapig volt tá
bori püspök.
— Csonkamagyarországon 639 vasárnapi is
kola működik.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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R ósz sz e rin t.
„Rész szerint van bennünk az
ismeret, rész szerint a prófétáién«.“
L Kor. 13, 9.
Az apostol az ismeretet és a prófétálást úgy
látszik egybeveti a szeretettel. A szeretet nem
fogy «1 soha, de a rész szerint való ismeret és
a rész szerint való prófétálás eltöröltetnek. Azt
hiszem jó volna megszívlelnünk, amit mondani
akar. Hogy életünkben nem az ismeret és a szó
noklás maradandó, tehát nem ezek adják meg
az élet igazi értékét. Helytelenül tesszük fel a
keresztyénségben a kérdést, mikor azt vizsgál
juk, hogy hol van meg a feltétlen érvényű is
meret, a csalhatatlan tantekintély. Ilyen nincs,
ismeretünk rész szerint való, s mikor eljó a
teljesség, eltöröltetik. Az emberi tudásnak sem
miféle területén nem kívánjuk meg, hogy a tu
dás abszolút teljes legyen, sőt gyanakodva te
kintünk arra, aki csalhatatlannak tartja magát;
s ezzel nem ártunk sem a tudománynak, sem
a tudományos tekintélyeknek. Miért követelnénk
a vallásos élet területén valakitől azt, hogy min
dent tudjon és mindent teljesen tudjon? Maga
Jézus sem lépett fel a mindent tudás igényével,
sót egy ízben (Márk 13, 32) határozottan rá
mutat egy nagyon fontos dologra, amit ó sem
tud.
Mindez nem jelenti azt, hogy ismeretünk
tartalma, terjedelme, pontossága mellékes, lé
nyegtelen. Istentiszteletünknek okosnak kell
lenni (Róm. 12, 1) s jaj azoknak, akik mindenkor
tanulnak, de az igazság megismerésére soha el
nem jutnak. (II. Tim. 3, 7.) Azonban az ismeret
nek nem a mennyisége döntő, hanem a minő
sége. Az apostol ismerete rész szerint való, de
elegendő. «Tudom kinek hittem, és bizonyos
vagyok benne, hogy ó az én nála letett kincse
met meg tudja őrizni ama napra« (II. Tim. 1,
12) s ez őneki elég volt. Ismeretünk, ha nem
is teljes, legyen bizonyos, amelyre feltesszük
életünket. S ennyi ismeretet, amennyi földi éle
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tünkben szükséges, a Jé/us Krisztusban történt
isteni kijelentés közöl velünk, és ha ezt az is
meretet hitünkkel, amely Krisztushoz köt, meg
ragadjuk, a nemes harcot nemesen fogjuk megharcolni. Jézusról való ismeretünk sem teljes.
Életrajzát nem tudjuk megírni. De annyit tu
dunk róla, amennyi szükséges ahhoz, hogy éle
tünket követésére szenteljük, magunkat megta
gadjuk és keresztünket vállaljuk. Ezt bizonyítja
a vértanuknak, hitvallóknak, apostoloknak, hivó
keresztyéneknek serege.
Mert az ismeretből csak annyi kívántatik
meg, amennyi szükséges ahhoz, hogy szeretet
tel legyen telítve. Michel Angelo a geológiából
é« az ásványtanból nem tudott annyit, mint egy
eleim iskolás, de szobrokat tudott azért faragni,
művészetének anyagából ismert annyit, amennyi
re művészetéhez szüksége volt. A geológia és
inineralógia tudósai minden tudományukkal nem
tudnának egv «Mózest) alkotni. így vagyunk
a vallási ismeretekkel is. Anélkül, hogy a nagy
tlicológusok kegyességét, vallásosságát kisebbí
teni, vagy kétségbe vonni akarnánk, mégsem
szabad felejtenünk, hogy Jézus egy kis gyerme
ket állított tanítványai elé, s azt mondta: Ha
ilyenek nem lesztek . . .
Ne aggasszon tehát bennünket az ismere
tünk részleges, vagy töredékes, vagy elmúlandó
volta. A tudásnál előbbre való az élet, a tudásnál
többet ér az igazság ismeretére való őszinte
törekvés, mert a tudás lehet holt massza, az
igazságra való őszinte törekvés pedig jellem.
És sajnosán kell tapasztalnunk, hogy az isme
retkör kiszélesülése nem mindig jár együtt az
igazság tiszteletének gyarapodásával, sem a jel
lemnek nemesbülésével Sok keserű tapasztalat
tanít arra, hogy a szeretet az életben sokkal
fontosabb szerepet játszik, mint az ismeret.
Rész szerint van bennünk a prófétálás is.
Az apostol szóhasználata szerint ez vonatkozik
az igehirdetésre. Az igehirdetés lehetőségei sem
tartalmilag, sem az eredményt tekintve, nem
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korlátlanok. Ezen nem kell sajnálkoznunk. El
lenben őszintén be kell vallanunk, s jó, ha is
merjük a korlátokat és nem szívesen hallgatunk
olyan szónokokat, akik azt akarják velünk el
hitetni, hogy égnek, földnek, pokolnak, időnek
és örökkévalóságnak minden titkát a reverendá
juk, vagy ä kabátjuk ujjából tudják ki rázni. Az
igehirdetés rész szerint való. A fontos itt is az,
hiogy az a rész igaz, élet- és szeretetteljes legyen.
Amit nyújt, az legyen valóságos, lüktető élet,
s érezzük ki belőle a Krisztust és Krisztus nyá
ját íszerető szívnek a dobogását. Az a tudat, hogy
az igehirdetés rész szerint való, megtanítja az
igehiirdíetőt arra a szükséges alázatosságra,
amely lehetetlenné teszi számára azt, hogy fel
ülve a tökéletesség paripájára, fölényes hangon
leckéztesse hallgatóit s ezzel csupán azt érje el
még a legjobb esetben is, hiogy a hallgatók a
szónokkal, a világgal és önmagukkal 'elégedet
lenül, tehát «békesség» nélkül távoznak. Nem
szabad felejteni, hiogy az Ige, amely Istennél
volt, azzal indult el a világi megváltására, hogy
testté, azaz rész szerint valóvá lett, megalázta
magát és szolgai formát öltött magára s nagyon
téved az az igehirdető, aki azt képzeli magáról,
hogy a megalázkodott és szolgává lett Igének
szabados ura. Nem. Az igehirdető' az Igének
alázatos szolgája, akinek tudnia kell, hogy rész
szerint van benne a prófétálás.
Nem adatott meg számunkra, hogy akár
az ismeret, akár a prófétálás teljes legyen ben
nünk. De elnyerhetjük azt a kegyelmet, hogy; tel
jes legyen a Krisztus iránt érzett szeretetünk,
mely együtt örül az igazsággal, mindent elfedez,
mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr
és soha el nem! fogy.

A keresztyéiséo bevezetése Dániába.
Messze északon, hullámok bölcsőjén fek
szik a mondákban gazdag;, kicsiny Dánia, —
mosolygó, szép ország, termékeny szántóföldek
kel, virágtól borított dombokkal, pompás ne
mesi birtokokkal és kiterjedt erdőségekkel, fur
csa kis városokkal és elsőrendű tengeri kikötők
kel, népes vidéki városokkal és Észak Athénjé
vel, Kopenhágával, a 800.000 lakosú fővárossal,
amely a csodaszép Szund partján épült, a nagy
királyi kastélyokkal, a hires múzeumokkal (Thor
valdsen) és szép templomokkal; a széptornyu
város,^ ahogyan nevezni szokták, a király rezi
denciája, a kormány székhelye, az egyházi, a
tudományos és kulturális életnek központja
Dániában.
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Dánia kicsiny, de szép és gazdag ország;
szabad ország, amelyben szabad és nemes nép
lakik; az egyetlen ország és egyetlen nép a vi
lágion, amely sohasem volt idegien uralom alatt
és sohasem hajolt meg idegen uralkodó előtt.
A régi időikben az a nép, amely Dániában lakott,
harcias n ép volt — innen kerekedtek fel a cimberek, akik Rómát kifosztották; itt vontak vi
torlát a vikingek, akik Anglia és Franciaország
partvidékét nyugtalanitották. Sok istent imádtak,
akik között a háború istene, Thor, részesült kü
lönös tiszteletben, s a dánok azt tekintették a
legnagyobb boldogságnak, ha csatában eshettek
el, hogy eljuthassanak a főistenhez, Odinhoz,
aki a vitéz harcosokat lakomához ültette.
Mindamellett, minden szilaj vadságuk elle
nére, igen nagyra becsülték a nőket és a dán
hűséglet miég ma is nagyra értékelik. A dán be
vándorlókat Amierika is legjobb polgárainak te
kinti.^
Ezen az országon is megpihent Istennek
tekintete, és eljött az idő, amikor küldötte el
jutott oda, hogy a Keresztet a dán földön is
elplántálja.
Az a férfiú, akit Isten erre a munkára el
hívott, egy Ansgar nevű, frank származású, benedekrendi szerzetes volt. Ansgar a világháború
ban nevezetessé lett Somme folyó mellett fekvő
Corbie-ban született 801-ben. Nagy Károly egyik
katonatisztjének a fia volt, ötesztendős korában
elvesztette édesanyját, felvették az ottani ko
lostorba, később mint fiatal szerzetes elkerült
Északiraneiaországból Németországba, a Weser
folyó mellett akkoriban újonnan alapított oorvey-i
kolostorba. Ansgart az Észak apostolának neve
zik, miért niem csupán Dániában, hanem Svéd
országiban is működött; ;s habár a missziót Ebbe,
reirnsi püspök már 822-ben megindította, Ansgar
mégis megérdemli nevét, mert neki köszönhető,
hogy az evangéliom erősen meggyökerezett
északon.
Dániai utazására az adott alkalmat, hogy az
egyik apró dán király, Harald, aki a többi törzsfőnökökkel viszálykodott, az akkori német csá
szárnál, Jámbor Lajosnál, keresett segítséget;
ugyanis Dánia déli határa szomszédos volt Né
metországgal. A császár, aki keresztyén volt,
Harald királynak kilátásba helyezte segítségét,
de ahhoz a feltételhez kötötte, hogy ez és hívei
megkeresztelkednek és keresztyén papokat visz
nek magukkal Dániába.
A császár udvarában senki se vállalkozott
szívesen arra, hogy a harcias és pogány dánok
közé menjen, de a figyelem ráirányult a kegyes
Ansgarra, s mikor megkérdezték, hogy haj
landó-e elmenni, jóllehet szerzetestársai lebeszél
ték és rámutattak, hogy milyen jó sora van a
kolostorban, azt felelte, hogy kész Istennek min
denben szolgálni, és határozottam örömmel ki
jelentette, hogy elmegy Harald királlyal. Ansgarhoz csatlakozott egy másik, Autbert nevű, frank
szerzetes és ezek ketten 82ó-ban érkeztek Dániá

1929.__________________________ EVANGÉLIKUSOK L A P J A _____________ ____________ 35.

ba. Ansgar előkelő megjelenés volt, egészségi
állapota nem a legjobb, de erős volt a hitben
és a szeretetben, komoly, jámbor, istenfélő
fiatalember, aki Istennel élt és álmában ismétel
ten hallani vélte Isten beszédét vagy akaratát.
Ez nagy segítségére volt.
Mihelyt Ansgar és Autbert Dániába érkez
tek, hozzáfogtak munkájukhoz, részint a király
udvarában, ahol kevés megértést s a király ré
széről semmi támogatást nem találtak, részint
úgy. hogy szerte az országban prédikálták az
evangéliomot az egybegyült népnek, részint úgy,
hogy rabszolgaságban született gyermekekét,
akiket a dán harcosoktól kiváltottak, tanítottak;
erre a célra egy kicsiny iskolát építettek Hebedv
városában, a mai Schleswigben, az akkori Dániá
nak egyik legdélebbre fekvő városában. Autbert
nemsokára megbetegedett és kénytelen volt viszszatémi Németországba, Ansgar azonban csiiggedetlenül folytatta munkáját, s nyájas, szeretet
teljes magaviseletével lassanként sokakat meg
nyert a z evangé Uomnak.
Nagy és fáradságos munka volt és sokféle
ellenállásba ütközött, nemcsak a pogány főnö
kök, harcosok és papok részéről, hanem a dán
királyok között fennálló nyugtalan háborús vi
szonyok következtében is; s mivel Harald, aki
Ansgarnak legjobb támasza lett volna, kénytelen
volt Dániából menekülni, Ansgar is nehéz szív
vel követte. De nem adta be a derekát. A ke
resztjén német császárhoz üzenet jött Svédor
szágból, hogy ott olyan emberek vannak, akik
szeretnék az evangéliomot hallani, s Ansgar
azonnal késznek nyilatkozott az odamenetelre
— és missziója olyan sikeres volt, hogy' úgy
Bőm, a svéd király, mint pedig számos előkelő
nemes megkeresztelkedctt.
Hogy az északi missziót szilárdabban meg
alapozza, a császár a dán határ közelében, Ham
burgban, érsekséget állított fel, és Ansgar lett
az első hamburgi érsek. Fáradhatatlan buzga
lommal irányította Hamburgból az északi miszsziót, foglyokat és gyermekeket kiváltott és
őket az egyház szolgálatára nevelte, s a követ
kező években sokan lettek Krisztus követőivé.
Azonban 845-ben dán harcosok betörtek Ham
burgba, a várost és a templomokat felperzsel
ték, a vidéket feldúlták és kifosztották s Ansgar
nak menekülni kellett, minden vagyonából ki
fosztottam De nem vesztette el a bátorságát;
«nem zúgolódott Isten ellen, hanem Jób mon
dását ismételte: Az Ur adta, az Ur elvette, ál
dott legyen az Ur neve,» — írja Rimbert, Ansgar
életrajzírója. A nyomorúságot hittel és türelem
mel viselte és remélte, hogy elnyeri a martirkoronát, amelyet azonban az Ur nem adott meg,
neki.
Mikor a brémai püspöki szék megüresedett,
Ansgar ott lett érsek, mert a veszélyeztetett fek
vésű Hamburg püspökségét megszüntették.
Ansgar új erővel karolta fel újból a dán mun
k á t Ajándékokkal és barátsággal próbálta meg

nyerni Erik dán királyt és engedélyt kapott, hogy
felépítse az első dán keresztyén templomot
Schleswigben, a Mi Asszonyunk templomát, —
fából. És ezzel a keresztyénség megvetette lá
bát Dániában. De nem többet. Valamivel később
ugyan még egy templom cpiilt Ribe-ben, 860ban, s az országban több kis kápolnát is építet
tek, de még körülbelül 200 esztendeig folyt a
liarc különösen a megközelithetetlenebb helye
ken mélyen gyökerező pogányság és a keresz
tyénség között. Csak Nagy Knud dán király
uralkodása alatt (1014 1035), aki Angliának is
hatalmas királya lett, tűntek el a pogányság
utolsó nyomai s nyerte az egyház szilárd alak
ját és s/ervezetét. De a misszió kezdetének di
csősége Ansgart illeti, aki 865-ben halt meg
Brémában és^az ottani székesegyházban van el
temetve. Nem volt szent a szónak katholikus
értelmezése szerint; ellenkezőleg, egyszer, ami
kor Istentől megáldott munkáját magasztalták,
azt mondta: «Ha az én Uramnál valamit elér
hetnék, akkor arra kérném, tegyen velem cso
dát, kegyelme által csináljon belőlem jó embert.»
Evangélikus katholikus volt, s ezért az Ur sző
lőjének hasznos munkása!
Ezeregyszáz esztendővel ezelőtt harsantak
meg az evangéliom trombitái Dániában és azóta
a dán nép meghajolt az evangéliom előtt — s
meghajol túlnyomó része még ma is. Idők múl
tán az evangéliom Dániában is meghamisittatott,
de ekkor támasztotta Isten az Észak másik apos
tolát, Luther Márton evangélistát, és ó általa
a kereszt evangéliomát, amelyet Ansgar prédi
kált, elvitte Dániába, s a Dán nép újból meg
hajolt az igazság előtt és állhatatosan meg is
maradt mellette, úgyhogy még a mi nehéz nap
jainkban is a dán nép kilencvennyolc százaléka
az evangélikus-lutheránus egyház tagja és Dánia
az evangéliomnak egyik legerősebb vára.
Kopenhága.
Frandsen F. lelkész.

J e g y z e te k .
Lapunk jelen száma nagy horizontot tár
az olvasó elé, amikor e^y angol iró tollából is
merteti a tavaly Jeruzsálemben tartott nemzet
közi kiilmissziói konferenciát, egy berlini írótól
a protestantizmusnak a keresztyénség egysége
sítésére törekvő mozgalomban elfoglalt állás
pontját, egy dán lelkész cikkében pedig Dániát.
Ezt az utóbbit, amelyet a Lutheránus Világkonvent végrehajtó bizottsága bocsátott rendelke
zésemre, az a körülmény teszi aktuálissá, hogy
a Lutheránus Világkonvent hat hónap múlva
fog összeülni Dánia fővárosában, Kopenhágában, második gyűlésére. Magyarországi evan
gélikus egyházunknak, épúgy, mint eges/, nem
zetünknek a mostani világhelyzetben létkérdése,
hogy a nagy nemzetközi mozgalmakat figyelem
mel kisérje, s azokba lelkileg és aktive bekap-
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csalódjék. Ezt a célt kivánomi szolgálni ezeknek
a cikkeknek közlésével, bízva abban, bogy azok
érdeklődő megértésre találnak.
A németországi Christliche Welt c. vallásos
hetilap január 19-iki számában D. Rade Márton,
a lap kiadója öt hasábos cikket irt Szimonidesz
Lajos volt nagybörzsönyi lelkészről «Der Fall
Szimonidesz» cim alatt, «Die Sonne bringt es an
den Tag» jeligével. Szimonidesz Lajost az egyetermes törvényszék 1922 őszén hivatalvesztésre
ítélte és lelkészi hivatal viselésére alkalmatlant
nak nyilvánította. Rade konkluzióképen a ma
gyar lutheránusoknak, különösen püspökeiknek
és biráiknak lovagias érzületére apellál Szimoni
desz Lajos rehabilitációja érdekében. Hivatkozik
arra, hogy az állam ismételten kegyelmet gya
korolt elitéltek irányában, s Budapest városa sok
állásából elmozdított és fogházra ítélt pedagó
gust rehabilitált és nyugdíjazott. Rade szerint
a rehabilitáció nem; jelentené azt, hogy az egy
ház igent és ament mond mindenre, amit Szi
monidesz mondott és irt.
*

Dr. Petri Pál kultuszminisztériumi állam
titkár január 24-én a képviselőház protestáns
tagjait és a protestáns egyházak több vezérét
vendégül látta magánál teára. A meghívottaknak
már előre jelezte, hogy bizonyos protestáns kér
désekben akar eszmecserét folytatni. Az állam
titkár a protestánsok és római katholikusok közt
az utóbbi időben felmerült kontroverziák ügyét
tette szóvá s különösen felemlített néhány olyan
határozatot, amelyeket protestáns testületek az
utóbbi időben hoztak és olyan akciókat, amelyek
egyes protestáns sérelmek orvoslását sürgetik.
Az államtitkár azt hangoztatta, hogy ezek a moz
galmak alkalmasak arra, hogy a felekezeti békét
veszélyeztessék és ezért azt tartaná helyesnek,
hogy az ilyen akciók simán és minden zavaró
momentum nélkül folyjanak le. A hosszabb meg
beszélés minden konkrét eredmény nélkül vég
ződött. (Magyar Hírlap, január 25.) Nemi tű
nik ki, hogy az államtitkár mely határozatokra
és akciókra célzott. Mégis két dolgot le kell
szegeznünk: 1. a felekezeti békét azok veszé
lyeztetik, akik sérelmeket okoznak, s nem azok,
akik a rajtuk esett sérelmek orvoslását sürge
tik; 2. a kormányhatalom nem azért van, hogy
a panaszokat elnémítsa, hanem hogy a sérelme
ket lehetetlenné tegye s ha mégis előfordulná
nak, orvosolja. Vezető embereink nem volnának
méltók tisztükre, ha szó nélkül tűrnék, hogy a
magyarországi protestantizmusba a klerikális és
ultramontán reakció a felekezeti békesség ked
véért simán belefojtsa a lelket.

1929.

A Protestantizmust Védő és Terjesztő
Nemzetközi Szövetség harmadik gyűlésének
határozata.
A Szövetség a magyarországi evangélikus
és református egyházak meghívására harmadik
gyűlését 1928. október 15—18 Budapesten és
Debrecenben tartotta. A Szövetség negyedéven
ként megjelenő szemléjének (Protestantische
Rundschau) idei első számában megjelent cik
kek és nyilatkozatok szerint a gyűlésnek tagjai
el voltak ragadtatva al magyarországi fogadta
tástól, s egyébként is a magyarországi tanács
kozásokat a Szövetség munkája szempontjából
igen eredményesnek és kiható fontosságuaknak
tartják. Az alábbiakban az említett Szemle nyo
mán közöljük a közgyűlésnek «határozatát» és
a Szövetség főtitkárának, Dr. Ohlemüll érnék
(Berlin) a határozathoz fűzött indokolását.
A határozat így hangzik:
A Protestantizmust Védő és Terjesztő Nem
zetközi Szövetség budapesti és debreceni gyűlése
behatóan foglalkozott a protestantizmusnak az
oikumenikus (egységesítő) mozgalomhoz való
viszonyával. Ennek során kifejezésre juttatta azt
az akaratát, hogy miiként edcng, úgy ezután is,
tehetsége és erői szerint előmozdítja a keresztyénsóg munkaközösségének megalakítására és
a kölcsönös megértésre irányuló' törekvéseket.
Mi adományként az atyák örökségét, a reformá
ció evangéliumát nyertük, amelynek a vallási elsekélyesedés és erkölcsi elfajulás mai idejében
új érvényt kell szerezni. Ebben a törekvésben
látjuk mii az oikumenikus mozgalom nagy je
lentőségét és lényeges feladatát is. De legko
molyabb meggyőződésünk, hogy ez a mozgalom
csak akkor tud megfelelni feladatának, hia a tel
jes értékű, világos és határozott protestantizmus
nak megadja azt a helyet, amely történelménél
és vallásos erejénél fogva megilleti.
A gyakorlati munkákat illetően a Szövet
ség feladatának tartja: 1. egyháztani (kirchenkundliche) szeminárium felállítását, 2. a szemi
nárium tanulói részére ösztöndijak létesítését,
3. az ukrajnai mozgalom támogatására már si
keresen megindított munka fejlesztését. Elha
tároztatott, hogy Szövetségünk elnevezésébe ki
egészítést toldunk. Ezentúl Szövetségünk neve:
A Protestantizmust Védő és Terjesztő Nemzet
közi Szövetség.
Dr. Ohlemüller G. (Berlin), a Szövetség fő
titkára ennek a Határozatnak megindokolására
a következőket Írja:
Élettörvény, hogy az olyan organizmusnak,
amely életerősen akar fejlődni, nem szabad tulgyorsan növekednie, "hogy ellentállásokat kell
legyőznie és harcban kell megállania a helyét:
ereseit sub pondere palma (teher alatt nő a
pálmafa!) Az oikumenikus mozgalom elmond
hatja, hogy ezt a törvényt önmagán^ kitapasz
talta. Megfeszített munkát igényelt és számos
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nehézséget kellett legyőzni, mire a stockholmi a lelkiismeretnek területén. Ha az oikumenikus
és lausannei konferencia megvalósult. Az elő mozgalom a teljes értékű, világos, határozott,
ítéleteknek egész hegyeit kellett lebontani, sötét fajtiszta protestantizmust nem tudja elviselni, a
pesszimizmust és rózsás optimizmust kellett ki protestantizmust a maga történelmével, prófé
egyenlíteni, reménységek és csalódások válta táival, tanával, életévek akkor a mi számunkra
koztak; szükséges volt az utaknak és módoknak nem marad más, mint magunkat távoltartani.
helyesebb mérlegelése, a céloknak élesebb kör
2. A relativizmus veszélye. Bármennyire
vonalozása, a bíráló jóakaróknak és a nyílt el meg legyünk győződve a protestáns sajátosság
lenfeleknek felvilágosítása. A reformáció keresz- nak és a protestáns birtokállománynak kiváló
tyénsége teljes komolysággal látott ezeknek a ságáról, mégis könnyen felbukkanhat a kétség,
dolgoknak megvizsgálásához. A mozgalomból liogy vájjon más hitvallások nem ép olyan jók-e,
reá ja háramló ösztönzésektől és feladatoktól
vájjon a különbség nem másodrendű dolnem húzódozott. Vakok és süketek volnánk az
n, a faji hovatartozásnak, a kulturállapotidők jeleivel szemben, ha mi is nem tettük volna
nak, a történelmi fejlődésnek, az egyházi és v
fel magunknak a kérdést, hogy ez a mozgalom lági politika egybeíonódottságának véletleneiben
milyen feladatok elé állítja a protestantizmust, gyökerezik-e. Azon probléma előtt állunk, hogy’
milyen különleges feladatokat ruház Szövetsé- a mások vallási meggyőződésének, hitvallásának
ünkre. Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, és egyházi szervezetének minden nagyrabecsü
zövetségünknek vezetősége és számos tagja lése mellett hűséggel ragaszkodjunk a saját hit
résztvett a nagy oikumenikus munkában és gyű vallásunkhoz és kizárólagosságot követeljünk a
léseken. Tagjaink közül többen benne vannak saját hitvallásunk számára. Ez a probléma igen
az állandó bizottságokban; élőszóban és Írás világosan lépett elénk Lausanneban, s hálásak le
ban előadták véleményüket. Módunkban van te hetünk, hogy' ez a nehézség a lutheránusok, a
hát, hogy a helyzetet áttekintsük és a feltett kér reformátusok, az orthodoxok és egyéb csopordésekre válaszoljunk. Az eredményt néhány tok különböző nyilatkozataiban világosan kifeje
mondatban szeretném megállapítani:
zésre jutott, örülünk, hogy Szövetségünk tagjai
aktiv részt vettek ezeknek a nyilatkozatoknak a
1.
Rajta leszünk, hogy az oikumenikus moz
galom igazi inditőokainak és magas céljainak megszövegezésében. Ez a nehézség még mindig
ismeretét elmélyítsük, iránta az érdeklődést fel problémaként áll előttünk, s a protestantizmus
nak feladata, hogy megoldásán közreműködjék.
ébresszük és fokozzuk.
2.
Mindazt az adományt és erőt, ami az
3. Az elmásulás veszedelme. A keresztyen
evangéliomi keresztyénségnek, a reformáció ke- hitmeggvözódés fogalmilag képzetszerü kifeje
resztyénségének adatott, a mozgalom szolgála zési formái és külső kultuszformái mellett az
tába kívánjuk állítani.
evangélikus bitnek és egyházi életnek egysze
3.
Iparkodunk megvédelmezni a mozgalmat
rűségét és józanságát szegénységnek és fogya
a félremagyarázás és az ellenséges támadás tékosságnak érezhetnénk. Azt gondolhatnánk,
ellen.
hogy ezen segítenünk kell más hitvallásoktól
Ez irányította eddigi magatartásunkat. Ott való kölcsönzés által, uj egyházfogalmak kon
voltunk, amikor a keresztjén egyházakhoz ki struálása által, más kultuszok liturgiái formái
ment a felhívás az egyesülésre és a megértés nak utánzása által, a tanba és organizációba ide
keresésére; először várakozó és vizsgálódó ál gen elemek bevezetése által, romanizáló és ro
láspontra helyezkedtünk, maid növekedő mérték mantikus behatások által. így akarják a refor
ben vettünk részt. Helyünkön álltunk, amikor máció keresztj'énségét olyan virágokkal díszíteni,
innen is onnan is támadtak, helyünkön álltunk, amelyek nem annak talaján sarjadtak, amelyek
amikor a római katholikus egyház feje 1928 ja szervesen nem benne gyökereznek és azért élet
nuár 6-án megkezdte a kúriai félremagyarázás szegény, mesterkélt termékek kell hogy marad
és elitélés tüzelését a mozgalom ellen.
janak.
De éppen ezen aktiv részvétel közben lett
Körülbelül ezek azok a veszedelmek, ame
világossá előttünk, hogy vannak veszélyek, ame lyekre az oikumenikus mozgalomban ügyelnünk
lyeket kerülnünk, vannak nehézségek, amelyeket kell, ezek azok a nehézségek, amelyeket meg
nem pusztán megkerülnünk, hanem valósággal kell oldanunk. Alapjában véve tehát újból fel
megoldanunk kell. Ilyennek látom én:
adatok, amelyek reánk várnak, ha az oikumeni
1.
A lagymatagságnak és nem helyénvaló
kus mozgalomhoz belső becsületességgel és
elnézésnek veszedelmét, azt a veszedelmet, hogy őszinteséggel akarunk csatlakozni.
Harnack
a protestáns hitkincset csiiggetegen és gyen Adolffal együtt azon a nézeten vagyunk, hogy
gén, homályosan és bizonytalanul képviseljük, a felekezetközi probléma valójában felekezeti
a protestáns sajátosságot háttérbe toljuk, teret probléma, hogy az egyházak közeledésének kér
engedünk el lágyul ásóknak és alkalmazkodások dése egybeesik minden egyes egyház belső
nak, periferikus célok kedvéért kompromisszu megújhodásával, hogy az oikumenikus mozga
mokat kötünk és formulákat gyártunk, amelyek lomnak csak akkor van jogosultsága és jövője,
a politikai és egyéb életterületeken szokásosak ha mindegyik egyház hitkincsét és szellemi kin
lehetnek, de nem engedhetők meg a hitnek és csét elmélyíteni és eleveníteni képes.
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Örülünk, ha az oikumenikus mozgalomnak
sikerül az anyagnak és az ösztönöknek, az ön
zésnek és a sze rétetlenségnek, a vallási elsekélyesedésnek és az erkölcsi elfajulásnak világában
a keresztyénség régi képét új valóságban fel
támasztani: Vexilla regis prodeunt, Fulget cru
cis mysterium (A király zászlói előrenyomulnak,
Ragyog a kereszt titka!) De a királyi zászlók
közül ne hiányozzék a protestantizmus zászlója,
az a zászló, amelyet egy Vald Péter, egy Wiclif
János, egy Húsz János, egy Luther Márton, egy
Zwingli Ulrik, egy Calvin János hordozlak a
keresztyénség élőit. Ne hiányozzék ez a zászló,
amelyet a reformáció hitvallóinak vére és könnye
áztatott, amelynek hordozói ott voltak a konstanzi máglyán, a brüsseli piacon, a nápolyi gá
lyákon, a Cevennek barlangjaiban. Ne: hiányoz
zék ez a zászló, amlely előtt meghajolt egy
Gusztáv Adolf, egy Cromwell Olivér, egy Beth
len Gábor. Más idők, más zászlótartók, de nem
más zászlók! Valóban nincs okunk arra, hogy
ezt a zászlót begöngyölitsük és mint kegyeleti
tárgyat múzeumban őrizzük. Nem és nem! Más
zászlócskák mellett lobogjon büszkén és remény
nyel az oikumenikus mozgalom széles mezején
a protestantizmus zászlaja. Szövetségünknek az
legyen a fogadalma, hogy hűséges zászlótartó
lesz.

Az Öí/enedvasárnapi evangelism
(Luk. 18, 31-43.)
— Február 10. Jézus jelenti szenvedését.
a jerikhói vak koldus. —
Jézus már harmadszor beszél taniitványiainak
szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról. A tanitványok nem értik meg. Miért? Mert amit Jézus
mond, nem illik bele annak a jövendőnek kere
teibe, amelyet ők reméltek s tervekből, vágyak
ból felépítettek. Anélkül, hogy elpártoltak volna
űröktől és mesterüktől, mert hiszen kétségtelen,
hogy erős lelki kapcsok fűzték őket Jézushoz,
mégis tőle idegen világban éltek azért, mert
azt gondolták, hogy Jézus az ő várakozásaikat
fogja beteljesíteni, holott Jézus eledele a menynyei Atya akaratának teljesítése! volt. Erre utal
most is, amikor a Jeruzsálemben történendőket
a próféták írásával alapozza meg. A próféták
Isten Leikétől indítva szóltak, Írásukban Isten
akarata jut kifejezésre. Amíg a tanítványok el
méje meg nem nyílik, hogy értsék az Írásokat
(Luk. 24, 45), addig Jézus öntudatának, életének
és munkájának mélységeibe nem hatoltak elég
mélyen, s az* önmegtagadás útján sem jutottak
el odáig, ahol a maguk terveit és várakozásait
feltétlenül alárendelnék a Jézusban kijelentett
isteni akaratnak; sőt talán félnek is az elmélye
déstől, mert dédelgetett reményekről kellene lemondianiok.
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Úgyhogy aki Jézushoz csatlakozik, annak
készen kell lennie a meglepetésekre. Az életben
általában készen kell államink váratlan fordula
tokra. De itt másról van szó. Arról tudniillik,
hogy az élő Krisztus személye, akarata, műkö
dése állít bennünket neim kiszámíthatatlan és
szeszélyes véletlenek elé, hanem1 olyan köve
telmények elé, amelyek egységes, szent, rnegr
változtathatatlan követelményekből a hit által
lesznek számunkra kötelező irányításokká és
belső, életlényegünkhöz tartozó kötelességekké,
amelyeknek teljesítésé vei a bennünk lakozó Lé
lek valósul meg a világban.
A tanítványokat illetőleg ez az elibük lépő
szent akarat jövendőjük olyan megváltozását je
lentette, amelyhez egyelőre nem szívesen járul
tak hozzá. Ök mást vártak volna. Később, ha
majd «vesznek erőt, minekutána a Szent Lélek
eljő reájuk» hiű tanúi lesznek a Jézus Krisztus
nak.
A Jézussal való találkozás nagy fordulatot
hozott a jerikhói vak koldus életébe is. De ez
a fordulat a vak ember leghőbb vágyának telje
sülését jelentette. Megjött a szeme világa s hála
adással dicsőítette Istent a nagy csodáért, ami
vele történt. S ez az istenimádat mutatja, hogy
Jézus elérte célját: Istenhez vezette a vakot, aki
nek lelki szemét is megnyitotta Isten erejének
és jóságának meglátására.
Jézus példát ad saját életében arra, hogy
Isten akaratát szolgáljuk életünkkel s ebben a
szolgálatban bizalommal és engedelmességgel
fogadjuk azt, amit Jézus számunkra kiszab, mert
azoknak, akik őt szeretik, minden javukra van.
Ha váratlan és ^kiszámíthatatlan lenne is a jö
vendő, megnyugodhatunk abban a hitben, hogy
Isten előkészíti és vezérli sorsunkat, s az ő gon
dolatai a békességnek gondolatai.

A jeruzsálemi kiilmissziói konferencia.
Az Olajfák hegyén, amelyről hajdan Jézus
a Kidron völgyének túlsó oldalán megpillantotta
Jeruzsálemet és sira azon, az 1928. év tavaszán
a Jézusban hi vöknek egy társasága szemiügyre
vette nem csupán Jeruzsálemet, hanem az egész
világot és a sirás szent örömre fordult, amikor
látták, hogy Krisztus miként hódítja meg a vilá
got és amikor azon tanácskoztak, hogy a maguk
részéről miit tehetnének Krisztus országa terjesz
tésére. Azok, akik ott összegyülekezfek és azt a
konferenciát tartották, amelyről szólni kívánok,
a föld minden protestáns egyházából jöttek,
Európának és Amierikának régi egyházaiból és
azokból az új egyházakból, amelyeket általában
a külmiisszió munkamezejének szoktak tekinteni.
Fajra, sőt nyelvre olyan vegyes társaság volt
ez, hogy Pünkösd ünnepére emlékeztetett ben
nünket, csakhogy 'ezek a delegátusok sokkal szé
lesebb területről jöttek, mint azok, akik Pün
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kösd napján Jeruzsálembe gyűltek. Indiaiak,
afrikaiak, kínaiak, a Filippi-szigetekről valók,
sziriaiak, malájok, szingaíézek, burmaiak, japá
nok, koreaiak, mexikóiak és braziliaiak — egy
új Pünkösd, amelyre eljöttek a világ minden
részéből.
Sokféle nemzetből jöttek és sokfélék voltak,
püspökök és elnökök, tudósok és misztikusok,
evangélisták, orvosok, nevelők, olyan világszer
vezetek képviselői, mint a Keresztyén Ifjak Szö
vetsége, a Keresztyén Nők Szövetsége, a Ke
resztyén Diákszövetség és a Nemzetközi Jóba
rátság Egyházi Szövetsége. Mindenféle nép, kép
viselve Krisztus minden protestánsnak nevezett
egyházát, különféle adományokkal felruházott
férfiak és nők voltak egvütt a lélek egységében
és közös cél szolgálatában. A jeruzsalemi hús
véti gy ülekezet delegátusainak egy negyed része
a fiatalabb egyházaknak, az ázsiai és afrikai egy
házaknak válogatott képviselőiből telt ki. Egyéni
kaliber és teremtő eredetiség dolgában minden
tekintetben megállták a helyüket nyugati test
véreik mellett. Jeruzsálemben ezek az új egy
házak beléptek a világ keresztyén erőinek tes
tületi vezetőségébe. Például az egyházra vonat
kozó diszkussziót Dr. Cheng Ching Yi nyitotta
meg, egy kínai vezéregyéniség, egyike azoknak
a nagyszámú művelt kínai keresztvéneknek, akik
teljesen alkalmasak a kínai egyház ügyeinek in
tézésére és nagy hazájuk sorsának betöltésére.
Afrikából eljöttek az ugandai egyház képviselői;
ez az egyház nevezetes példája az önkormányzó
egyháznak. íme az ugandai egyház egyik kép
viselőjének jellemzése: «A fiatal Sirwano Kulubya, ugandai kitunzi (törzsfönök) fejedelmi
megjelenés hosszú, krémszínű gynpjuruhájában,
amelyet nehéz aranyhímzésű sötétzöld kabát ta
kar, aki most jött az ottani egyház ötvenéves
fennállásának megható ünnepségeiről, rámuta
tott, hogy az ugandai egyház, amelyben a ha
talom kezdettől fogva a bennszülött többség ke
zében volt, nem ismeri azokat a problémákat,
amelyeket más egyházak emlegetnek. A brit kor
mány nagyon rokonszenvez velük. Az egyházban
semmi sem történik a hívek beleegyezése nél
kül.» Kínából, Ázsiából, Ugandából és Afrika
más részeiből nem ajzért jöttek a delegátusok,
hogy minket meghallgassanak, hanem hogy kö
zöljék velünk azt, amit ők tapasztaltak Krisztus
egyházában és Uruknak szolgálatában.
Az új egyházaknak ezen új vezérei alkották
ennek a jeruzsálemi konferenciának figyelemre
méltó haladását, az új csatasort, amelv az edin
burghi konferencia óta eltelt esztendők munká
jának eredménye. Az 1910-ben tartott edinburghi
konferencia a Nyugat külmissziói erőinek gyü
lekezete volt, amelyre hivatalosak voltak az
ázsiai, afrikai és más egyházak bizonyos tagjai
és vezetői de a jeruzsálemi konferencián nem
az volt a helyzet, hogy a Nyugat missziói erői
meghívták a Kelet egyházainak képviselőit; ez
az egyházaknak egyenrangú gyűlésé volt, az
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európaiaké, amerikaiaké és ázsiaiaké, és mint
egyesült keresztyén egyház azért jöttek össze,
hogy megvizsgálják, miként lehetne hozzáfér
kőzni Európában és Amerikában, Ázsiában és
Afrikában a nem keresztyén népességhez és mi
módon lehetne őket Jézus Krisztus uralma és
megváltó szeretete alá vezetni. A konferenciának
a célja az volt, hogy szemlét tartson az egész
világ felett és megállapítsa azt a keresztyén üze
netet, amely mindenkinek szól és iparkodjék
megtalálni, hogy mit kell nekünk, akik Krisztus
ban hiszünk, tennünk, nem csupán ennek az
üzenetnek a világban való terjesztésére, hanem
annak olyan módon való közlésére, hogy a világ
fajai és országai azt megértsék és befogadják,
a földkerekségnek azok a fajai és országai, ame
lyek a legjobb esetben is csak félkeresztyének s
a legrosszabb esetben babonába és erkölcsi fer
tőbe sülyedtek.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
— Dr. Pesthy Pál beiktatása. A békési
egyházmegye Kovács Andor esperes és Dr.
Mázor Elemér egyházmegyei másod fel ügyelő el
nöklete alatt január 30-án Orosházán rendkívüli
közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal:
1. Igazolás, megalakulás. — 2. Egyházmegyei
másodfeliigyelö megnyitó beszéde. — 3. Az egy
házmegyei felügyelőre beadott szavazatok fel
bontására vonatkozó jegyzőkönyv felolvasása.
—4. Nagyméltóságu Dr. Pesthy Pál nv. minisz
ter az O. F. B. szövetkezet elnökének eskütétele
s az egyházmegyei felügyelői állásba való be
iktatása. — 5. Egyházmegyei felügyelő székfog
laló beszéde. — 6. Üdvözlések.
K itüntetések. Dr. Ajkay Bélát, a dunán
túli egyházkerület világi főjegyzőjét a kormányzó
kormány főtanácsossá nevezte ki. — Benedek
Vincét, a győri elemi iskola nyug. igazgatóját
az Országos Tanitószö vétség tiszteletbeli tag
sággal tüntette ki.
— Középiskolai szakfelügyelők. Az egy e
temes tanügyi bizottság a két nyíregyházi kö
zépiskola filozófiai, a miskolci tanitóképzőintézet filozófiai, pedagógiai és német nyelvi okta
tásának megfigyelésére Szelényi Ödönt, a kő
szegi leányliceum és internátushoz Böhm De
zsőt, a budapesti leánykollégium és internátus
hoz Arató Istvánt, a budapesti főgimnázium
mathematikai és fizikai oktatásának megfigyelé
sére Raskó Kálmánt küldte ki.
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— Választások. A zalaegjerszegi egyházközség Dukai Takáchi Ferenc egyházmegyei fel
ügyelő és Molito rísz János espereshelyettes el
nöklésével tartott közgyűlésén Nagy Miklós
bobai lelkészt választotta meg a Kutas Kálmán
Szegedre távozásával megüresedett lelkészi ál
lásra. — Az ikladi (Pest mi.) gyülekezet Tremmel
Lajost választotta kántortanitonak.
— Surányi Únger Tivadart, a miskolci ev.
jogakadémia tanárát, a kormányzó a vallás- és
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a szegjedi egyetemhez a statisztikai és közgazdasági
tanszékre nyilvános rendkívüli tanárnak ki
nevezte.
— A Theolőgusok O tthona építkezésének
megtekintésére báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő január 27-én Sopronba indult,
ahol Ziermiann Lajosnak, az Otthon-Bizottság
elnökének vezetése alatt az egész Otthon-Bizott
ság, valamint a fakultás képviselői és az épít
kezési vállalkozó is az állomáson várták. A nagy
hófúvás következtében azonban a vonatközleke
désben olyan zavarok álltak be, hogy Győrbe
is csak több órás késéssel érkezhetett meg az
egyetemes felügyelő, aki onnan Budapestre viszszatérni kényszerült. Az építkezés megtekintése
ilymódon kedvezőbb időjárás beállta után válik
csak lehetségessé.
— A rom. katholikus külmissziói munka.
Már volt alkalmunk megemliteni, hogy XI. Plus
pápa különös súlyt helyez a külmisszióra. A
hitterjesztő miunka központi tanácsának 1927
évről szóló jelentése szerint a bevétel az előző
évivel szemben ötmillió lira emelkedést mutat.
Magyarországból a bevétel 122.955 pengő volt.
Az összes bevétel 46,642.000 lira.
— Nyíregyháza. A január 20-án tartott kép
viselőtestületi közgyűlésen Dr. Benes Kálmán
kormányfőtanácsos, polgármester, egyházköz
ségi felügyelő üdvözölte Geduly Henrik püspö
köt, aki 3 évre átvette az igazgató lelkészi
teendőket. A közgyűlés üdvözölte Hulvej István
kiskőrösi lelkészt beiktatása alkalmából. Geduly
Henrik püspök határozati javaslatot terjesztett
elő Luther Márton Nagy- és Kiskátéjának 400
éves jubileumáról, továbbá az értéktelenné yált
alapok és alapítványok oly miódon való restau
rálásáról, hogy az egyházközség évenként te
gyen félre e célra egy-egy meghatározott össze
get; a közgyűlés a határozati javaslatokat elfo
gadta s egyben elhatározta, hogy az egyházak
által jegyzett hadikölcsönkötvények valorizációja
érdekében országos mozgalmat indit. Megálla
pította a közgyűlés az 1929. évi költségvetést,
amely 158.453 pengő 28 fillér kiadást irányoz
elő; ebből az összegből 89.766 pengő 72 fillért
fordítanak a gyülekezet elemi iskoláinak sze
mélyi és dologi kiadásaira.
Nyomatott a
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— Rákosliget. Az ev: nőegylet január 20án tartotta alakuló gyűlését, melyen elnökké
Maderspach Ferencné úrnőt választották mieg.
A gyűlés keretében Szabó Lóránt vallástanár
a nőegylet célját ismertette, a tisztikart pedig
Noszkó István lelkész üdvözölte. A bensőséges
hangulatban lefolyt gyűlés imával és közénekkel
ért véget.
— Kiskőrös* Az egyházközség új lelkészét
Hulvej Istvánt, január 20-án iktatta hivatalába
Kruttschnitt Antal főesperes. A dijlevél, Biblia,
pecsét, szentedények és a templomkulcs átadása
után a vegyeskar énekelt, majd Hulvej István
mondott beköszöntő prédikációt. Krecsák László
ev. karnagy szólóéneke után Korén Márton ig.
lelkész imádkozott s az ünnepség a Himnusz eléneklésével véget ért.
— Nyíregyháza. A leányliceum új épülete
számára újabb telekvásárlások révén most már
600 négyszögöles telke van a város központjá
ban. — A leányliceumban a vidékről ál reggieli
vonatokkal érkező növendékeket meleg szoba
és forró tea várja, úgyhogy a tanulóknak nem'
kell az állomáson fagyoskodni a tanítás meg
kezdéséig. — Fazekas János népiskolai igazgató
jelentése szerint a városi ev. iskolába 465 fiút
és 523 leányt, a tanyai iskolákba 716 fiút és
659 leányt, összesen 2363 tanulót vettek fel.
Az adományok között szerepel Geduly Henrik
püspök ajándékán kívül a város által adott 196
pár cipő; az ev. Leány egylet 30 fiút és 56
leányt látott el ruhaneművel, étellel; az Ifj. Vö
röskereszt Egylet vezetőinek érdeme, hogy 18
fiút és 15 leányt elláthattak ruhával. Á nyíregy
házi evangélikus iskoláknál a 42-ik tanítói ál
lás betöltetett.
— Ausztria. Bécsben kitérések következ
tében az 1925—1927. években a római katho
likus egyház 51.931 hívőt, a zsidóság 2042 hívőt
vesztett. Viszont az ág. hitv. evang. egyház át
térések folytán 1421 hívőt, a hdvét hitv. egyház
186 hívőt, az ó-katholikus egyház 2752 hívőt
nyert.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. D. Battonya. Levele értelmiében intéz
kedtem. — Köszönettel ismerem el a következő
felüliizetéseket: Kertai Mária Orosháza 80 fill.,
Koritsánszky Ottó Budapest 3.60 P, Bálint Ist
vánná Győr 1.— P, id. Kutas János Győr 80
fill. — I. K. Szvár. Következő számban jön;
köszönöm.
F elelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

HIRDETÉS.
A m i s k o l c i egyház segédlelkészt keres.
Javadalma havi 200 (kettőszáz) P, lakás, fűtés,
világítás. Március elsején elfoglalandó az állás.
Jelentkezéseket a lelkészi hivatal kér.
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N É M E T H KÁROLY esperes.

ftjániéjevelüÉ az Istennek felajánlstt élet.
„Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk
ne szidalmaztassék: hanem ajánljuk
magunkat mindenben, mint Isten
szolgái“
2 Kor. 6, 3. 4.

Az apostol Istennek szolgtája. Istent lélek
ben és igazságban kell imádni. Az apostolkodás
tehát a léleknek és igazságnak szolgálata; di
csőséges szolgálat (2 Kor 3, 8. 9). Az apostol
kodás minden keresztyénnek kötelessége. Mind
nyájan arra bivattattunk, hogy együttmunkál
kodó szolgák legyünk. Ha valamennyien hűség
gel szolgálnánk, s egymás iránti türelemmel és
szeretettel készek volnánk a manapság sokat em
legetett együttmunkálkodásra, a Krisztus szerint
való élet jobban hóditana a világban. Vagy
mondjuk helyesebben: a Krisztus szerint való
élet nagyobb vonzó erővel bírna, többeket vonzana.
Mert a keresztyénség terjedése nem a hódí
táson fordul mieg. Ezt elvégezte Krisztus: «Bíz
zatok, én meggyőztem a világot.» János apos
tol azt mondja: «Az a győzedelem, amely le
győzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki le
győzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy
Jézus az Isten fia?!» De itt a világ legyőzése
nem az Isten országának terjesztését jelenti. A
terjesztésnek helyes módja a vonzás. A keresz
tyén ember éljen úgy, hogy élete rokonszenvessé
tegye a keresztyén vallást, megszerettesse a ke
resztyéni életét.
Ez a keresztyén élet az Isten kegyelmén
alapul, cje lehetséges, hogy az isteni kegyelem
életünkben kárbavész. Elássuk .a talentumot.
Nemi akarjuk, nem merjük kockára tenni a földi
élet vásárában, lármájában, harcában. Félreál
lunk, s csak magunk szeretnénk gyönyörködni
abban a boldogiságban, amelyet a hitben Isten
adott. Az ilyen leeresztett salugáteru ház, akár
milyen nagy lenne is benne a fény, akármilyen
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barátságos a meleg, a hideg éjszakából senkit
sem hívogat magához, senkit sem vonz.
Még rosszabb' eset az, mikor a keresztyén
élet nemcsakhogy nem vonz, hanem idegenit
és megbotránkoztat. Igaz, hogy a jókeresztyén
élet a világban mindig kiváltja a világ szolgái
nak idegenkedését, sót gyűlöletét, de a világ el
lenszenve még nem bizonyítéka a jókeresztyénségnek. Mert érvényben marad Jézusnak az a
mondása: «Látván jó cselekedeteiteket, dicsőítsék
mennyei Atyátokat.» S ha a keresztyén vallás
mellett sokan közömbösen mennek, el, vagy
egyenesen ellene fordulnak, a keresztyénség
képviselői és tagjai igen jól teszik, ha először
is nem a világ gonoszságán és elvetemültségén
sopánkodnak, hanem megvizsgálják a maguk
életét, vájjon mint Isten szolgái ajánlják-e ma
gukat mindenben, avagy életük cáfolata annak,
amit szájukkal vallanak, s ezáltal megbotránkoz
tatják azokat, akik igazgyöngyöt keresnek.
A keresztyénség a mi napjainkban különö
sen nagy elismerésre méltó erőfeszítéseket tesz
az evangéLom terjésztése érdekében. Folyik a
szervezkedési munka, iparkodunk a tömegeket
megmozgatni, felvonultatni. Mi az eredmény?
Kialakul és kimagaslik a keres tjén embernek
az a típusa, amelyet az elfogultság, szűkkeblű
ig!, ingerlékenység, agresszivitás jellemez in
kább, mint azok az erények, amelyeket az apos
tol 2 Kor 6, 1—10 felsorol. S a világ a keresztyénségben sem lát mást, mint egy érdektársu
lást a sok más érdektársulás között, s a keresz
tyénség felekezeti harccal iparkodik elérni azt,
amit más érdektársulás osztályharccal szeretne
megkaparintani.
Mi vonzza az embereket az ilyen keresztyénséghez, az ilyen egyházhoz? Az, amii más körül
mények közöd más érdekszövetkezethiez: a mámmonimádás, a világi érvényesülés vágya. S a
szolgálatot szidalmazzák; az Istennek, a léleknek
és igazságnak szolgálatát szidalmazzák azok,
akik a keres ztyénségnél igazságot békességet,
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jóságot és szeretetet keresnek, de hial helyett
kígyót, kenyér helyett követ kapnak.
Vizsgáljuk meg életünket bibliai szakaszunk
nak tükrében. Vizsgáljuk meg, hogy mi is olyan
erényekkel ajánljuk-e magunkat, mint az apos
tol, aki elmondhatta: «Hála az Istennek, aki
mindenkor diadalra vezet minket a Krisztus
ban, és az ő ismeretének illatját minden helyen
megjelenti mi általunk» (2 Kor 2, 14). A hamisí
tatlan keresztyénség a Krisztusban újjászületett
személyiségek vonzóereje és szereietreméltósáiga, kedvessége révén terjed inkább', miint tömegszervezetek és szervezkedésiek által.

Pár szó a bitvédelmi szabályrendelethez.
Kevés olyan kérdés merült fel az utóbbi
időkben egyházunk életében, amelyről annyi
pro és kontra véleményt szólaltattak volna meg
úgy egyházi közgyűléseinken és lelkészi értekez
leteinken, miint egyházi lapjaink hasábjain, mint
az úgynevezett «Hátvédeim« Szabályrendelet»,
amely egyházunk kétségtelenül egyik legfájóbb
sebét, a reverzális kapósán szenvedett vesztesé
geinek igyekszik gátat emelni.
Hogy a reverzális folytán sokat vesztettünk
a múltban és sokat vesztünk ia jelenben is, —
különösen a szórványokban — az olyan szomorú
tény, amit letagadni nem lehet s ami feltétlenül
arra kötelezi e:g>iházegy eleműn két, hogy mielőbb
megtalálja a módot a veszteségek megakadályo
zására.
Vannak, akik a reverzális terén szenvedett
veszteségeinkért az ódiumot teljesen az illetékes
lelkészekre hárítják s a veszteségek megakadá
lyozásának egyetlen módját a lelkészek fokozott
pasztorizáló munkájában látják. Kétségtelen,
hogy a lel ki ismerete s pasztorizáló munka sok re
verzálist tud megakadályozni, de sok esetben ta
lálkozik a lelkész fáradozása azzal a bizonyos
útszéli földdel, mely tudatosan ellenszegül a mag
befogadásának. Az ilyen egyháztagokkal szem
ben tehát az egyháznak nemcsak joga, de köte
lessége is, az egyház egyetemes érdekeit meg
védelmezni és retorziókat alkalmazni. Tehát az
úgynevezett hátvédéi ni szabályrendelet mielőbbi
elkészítése és életbeléptetése az egyháznak nem
csak joga, de önvédelemből reákényszer.tett kö
telessége.
A hátvédeim« szabályrendelet ellenzői rend
szerint azt hozzák fel érvül, hogy ily szabályren
delet életbeléptetése ellenkezik a protestáns li
beralizmussal és megfosztaná egyházunkat attól
a felekezeti türelemtől, amely egyik legnagyobb
erkölcsi fölénye a protestánsoknak a katholikus
türelmetlenséggel szemben. Sőt újabban egy
olyan cikket olvastam, amelynek szerzője a bitvédelmi szabályrendeletet az 1895. évi XLIII. te.
4-ik §-ával állítja szembe, amely azt mondja,
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bogy egyházi fenyíték nem alkalmazható senki
ellen abból az okból, miivel az illető polgári jo
gait teljesítette stb. Szerény véleményem szerint
ez a beállítás téves, miért ha helyt álló lenne,
akkor a magyar kormány már régen lesújtott
volna a katholikus egyházra, amely nemcsak a
reverzálist adókkal, de a protestáns templomok
ban esketett hiveivel szemben is a legerőszako
sabb retorziókat, egyházi fenyítékeket alkalmazza.
Hogy egyházunknak joga van egy hitvédelmi szabályrendelet megalkotására és életbe
léptetésére, azt világosan bizonyítja az E. A. 36ik §-a, amely szószerint ezt mondja: «Az egyházközségi tagoktól megkivántatik, hogy vallásos
és erkölcsös életet folytassanak, az egyház ke
gyelmi eszközeivel éljenek, az egyház és iskola
javát úgy magánéletükkel, mint közszolgálataik
kal előmozdítsák s a rájuk ruházott megbízatáso
kat elvállalják; továbbá kötéi ess égők: gyerme
keik vallásos neveléséről és oktatásáról 'gondos
kodni, az egyházi törvényeknek és rendszabá
lyoknak s a törvényes egyházi felsőbbségnek
engedelmeskedni.»
Az egyháztagoknak tehát nemcsak jogaik,
de kötelességeik is vannak! A jog és a köteles
ség egymástól az egyházi életben is elválasztha
tatlan s egy egyháztagot is csak akkor illetik
meg az E. A. 35-ik §-ában lefektetett jogok, ha
teljesítette a 36-ik §-ban körvonalazott köteles
ségleiket! Aki reverzálist ad, az jóvátehetetlenül
felrúgta iaz E. A. 35-ik §-ában a gyermekei val
lásos nevelésére vonatkozó kötelezettségét, te
hát nem- tarthat többé számot a 35-ik §-ban le
fektetett jogok élvezetére sémi. Hogy tehát a
hitvédelmi szabályrendeletnek megalkotása és
életbeléptetése egyházunknak az E. A.-ban meg
alapozott joga, —- az olyan világos, mint a «két
szer kettő négy.»
Kérdés most már, hogy helyes-e a szabály
zat megalkotása evapgél.umiszempontból? Erre
is nagyon könnyű megfelelni. Jézus hegyi be
szédjében minden kétséget kizárólag azt mondja:
«Minden fa, -amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágiatik és a tűzre vettetik!» Aki reverzálist adott,
az olyan fa, amely egyházunknak gyümölcsöt
többé nemi terem, tehát az egyház csak evangé
liumi kötelességét teljesiti akkor, amikor az ilyen
fát kivágja és a tűzre veti.
Ugyanilyen könnyű megfelelni a liberaliz
mussal szemben felhozott aggodalmakra is! Ha
semmi más, úgy szegény hazánk 1918. évi tör
ténete gyönyörűjén illusztrálta azt a tényt, hogy
a liberalizmus olyan, mint az arzén, amely az
orvos kezében gyógyít és táplál, de a tapaszta
latlan, vagy gonosz ember kezében öl. Aki re
verzálist ad, az-tudatosan és előre megfontoltan
megölte még meg sem született gyermekének a
lelkét, mert eleve elzárta az evangélium éltető
napsugarától. Tette semmivel sem enyhébb, mint
annak az apának a tette, aki gyermekét egy do
hos és penészes, sötét pincébe zárja, ahol sorsa
csak pusztulás lehet. S ha a törvény az ilyen
apának a liberalizmusát a törvény szigorával
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sújtja, az egyháznak is joga és kötelességei bün
tetéssel sújtani azt, aki hasonló sorsra Ítéli gyer
mekei lelkét. A reverzálissal szembein a libera
lizmus végső határa az, hogy mi nem követe
lünk senkitől reverzálist! Ennek a határnak a
betartását a magiam részéről is szükségesnek tar
tom, mert ezt túllépve tényleg a katholikus tü
relmetlenség vizeire eveznénk. A reverzális-vevést csak a lelkészekre és a javadalmas egyházi
tisztviselőkre nézve tartanám kötelezőnek, úgy
amint azt a dunáninneni egyházkerület 1926. évi
közgyűlése is kimondotta.
De ami szinte összetett kézzel kéri a hitvé
delmi szabályrendelet sürgős megalkotását —
az az én lelkészi gyakorlatom közben szerzett
tapasztalatom. Nem egy buzgó hívem zokogott
már irodámban — férfi és nő egyaránt, — akik
sirva panaszkodtak, hogy reverzálissal átadott
gyermekeik valósággal idegenek előttük! Sokan
zokogták keserű szemrehányással, hogy amikor
életük végzetes ballépését elkövették, senki sem:
nyitotta ki szemüket, senki sem mutatott reá a
következmény ekre, senki sem fogta meg kezüket,
hogy ha kell — erőszakkal is visszarántsák an
nak az örvénynek a széléről, amit vagy a szere
lemi vaksága, vagy az érdekek kápráztató ra
gyogása miatt csak, mi at könnye i átléphető gödiröcskét láttak maguk előtt. Ez a sok-sok késő
bánat, késő könny azt mondta nekem, hogy az
egyháznak hi veivel szemben való szent köteles
sége, hogy korlátot állítson az örvény elé, mert
ha ezt nem teszi, vétkes gondatlansággal okozott
hajótörésbe viszi hívei életét s minden adott reverzális nyomán fakadó könny égő parázs az
egyház. leíkiismeretén.
Állítsuk fel hát ezt a korlátot, amiig nem
késő! Életbeléptét ne késleltessük hosszú viták
kal és paragrafusok stilizálásával. Én az egész
szabályrendeletet két mondatba foglalnám: «1.
Evang. javadalmas egyházi tisztviselő élettársa
csak evang. vallásu lehet. 2. Aki reverzálist ad,
az az egyházból kizáratik!» Ez a szabályrendelet
jogos az E. A. és jogos evangéliumi szempont
ból, kötelesség híveinkkel szemben és feltétlenül
erkölcsös felfogás, mert erkölcsi szempontból
sehogy sem tartom összeegyeztethetőnek azt,
hogy az egyház kegyelmi eszközeinek a kiszol
gáltatásánál egyenlő elbírálásban részesítsük az
igazi evangélikusokat és azokat, akik tudatosan
kitörölték nevüket az egyház tagjai sorából.
Irányi Kamill,
' székesfehérvári evang. lelkész.
GONDOLATOK.
A mértékletesség: szeretet, amely tisztám és
romlatlanul őrzi meg magát Isten számára.
Augustinus.
Szent élet az, amely az Isten igéjében1s a
megparancsolt hivatalban és foglalkozásban
telik.
Luther.
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A jeruzsáleai kiilmissziói konferencia.
(Befejezés.)
A konferencián az első dologi volt a világ
miás vallásainak megközelitése, hogy azokat ér
tékelhessük. Különösen nagy gondot fordítot
tunk a hinduizmusra, buddhizmusra, konfucianizmusra és mohamedánizmusra, hogy azokat
megértsük és meglás uk nem a h bái ;at, hanem
a jó oldalaikat. Iparkodtunk felismerni, hogy
mennyi jó van valamennyiben és mely dolgok
közösek valamennyiben és azután az ily vizsigálat által találtaknak világosságánál iparkodtunk
meglátni, hogy miért van mindezeknek a vallá
soknak és a világ többi vallásainak szüksége a
Krisztusra. Amikor a vizsgálódást befejeztük, ki
tűnt, hogy a világnak ezekből a nagy vallási
rendszere.ből minden értékeik mellett is hiány
zik valami nagy dolog, s egyedül Krisztus az,
aki ezeket a hibákat kiigazítani és a hiányokat
kiegésziteni tudja. A világ valamennyi vallásá
nak vizsgálata közben világosan felismertük,
hogy a keresztyénségnek valódi ellensége nem
a világnak többi vallása, hanem a világnak a
vallástalansága. A modern világ valódi nehéz
sége nem a vallások sokféleségében rejlik, ha
nem abban, amit a modern világ szekularizmusának neveznek. A keresztyén életút riválisa végső
elemzésben a materializmus, amely ma a mo
dern tudományos szekuláris civilizáció erőinek
áramlatában végigsöpör a világon. Felismertük,
hogy a szekularizmusnak ez az áramlata egy
aránt megyan az u. n. keresztyénség és az u. n.
pogányság területén. Nem úgy áll a helyzet,
hogy a Kelet vallásos és a Nyugat szekuláris,
hanem! az az igazság, hogy a Nyugat intenziven
szekuláris és szekulárizmusát beleoltotta a Ke
letbe. Felismertük, hogy az emberiség nagy ré
szének véleményében és gyakorlatában a világ
mindenség végső realitása egyszerűen az anyag,
s hogy a világ előtt álló probléma megfelelni
arra a kérdésre, és értékskálánkat a felelet sze
rint megállapítani: A világmindenség realitása
végső elemzésben anyagi-e, vagy szellemi; ma
teriális, vagy spirituális?
Itt van az ütköző pont, itt folyik a harc
és folyni fog még sokáig a jövőben. Felismer
tük, hogy különösképpen a kereszt, énséget kell
hibáztatni, hogy a határozottan athcLta propa
ganda elsősorban a keresztyénségben keletke
zett, hogy az úgynevezett keresztyénségben ka
pott lábra a szervezett igyekezet a vallásnak
megsemm'sitésé e, a fi tál nemzedéknek athezmusban való felnevelésére, a társadalom erköl
csi struktúrájának felbontására, sőt, bármily idegenszerü és h hetet en, a gyerm kek iránti sze^
retetnek az anyák szivéből való kiirtására, mert
az olyan anyák, akik szeretik gyermekeiket, nem
szolgálhatják a pro’etariátust, amiéiy hivatva van
a világ kormányzására. Az O a'fák hegyére a vi
lág minden nemzetéből összejött keresztyén erők
meglátták, hogy olyan v.lággal állnak sjemben,
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amely nemcsak gyakorlatilag', de az elmélet te
rén is atheistává válik és Logy a világon egy
nagy mozgalom vonul vég'g, amelynek célja az
istenségnek még az eszméjétől is megszabadulni
és az emberi életet merőben szekuláris, mate
riális és múlandó létére alapozni. A világ elvesz
tette Istent és az Isten nélküli világ a pusztulás
ba támolyog, Ina nem tudja lábát megint meg
vetni a mi Urunk Jézus Krisztus hitében. Azon
ban ez a külmissziói konferencia egészen új mó
don kitágította kutatási körét. A missziói tár
gyalásokba első ízben vonta bele azt az indusztrializmust, az a p ofit-rr o ivumot, amely a Nyu
gatot Lenin atheizmusába sodorta s most a ke
leti civilizációt rág;a és e’pusztítja Afrika törzsi
életét. Ennek a nagy külmissriői konferenciának
legnevezetesebb vonása az, hogy szemébe mert
nézni annak a ténynek, hogy a megbomlott ke
reskedelmi és ipari élet a fő felidézője a világ
bajainak.
A konferencia munkájának egv másik ága
a nevelés ügyével foglalkozott. A világ helyzeté
nek megvizsgálásából kitűnt, hogy a nevelésnek
lényeg leg vadásos nevelésnek kell lennie, s ha
nem lesz vallásos, akkor tévutakra vezet. Az a
kötet, amely a konferenc'á’ak nevelésügyi mun
kálatairól megjelent, elibénk és az egész világ
elé tárja a keres~tyénség|et a nevelés terén megil’ető szerep t, amelyet jézus Krisz us új neve
lési eszményének nevezhetnénk. Reményekre jo
gosító a jövendőre nézve az a gondolat, hogy
a világ nevelése Jézus gondolata szerint fog
történni. Ez a nagyjelentőségű konferencia fel
ismerte azt a tényt is, amire ritkán szoktunk
gondolni, hogy a föld lakosainak kétharmad
része parasztokból, mezőgazdákból telik ki, és
ha a külmisszió munká'a reál's akar maradni,
akkor nem szoritkozhrtik a várcsokra és a fej
lettebb civilizációkra; valami módon kapcsolat
ba kell jutnia az emberi lények nagy tömegei
vel, akik a társadalom egész piramisának alap
ját alkotják, és segítséget, tanítást, bátorítást,
szellemi életet kell nékik adnia, hogy a föld
műves népnek az egész világon élő nagy tö
mege1, úgy a ke eszt ’énségben, mi t a pogány
ságban, megérezzék Krisztus nagy igazságának
hatását. A misszionáriusnak feladata, hogy az
ifjúságot az életre nevelje, és nem csupán a
túlvilág! hanem a földi él tre is.
Végül foglalkozott a konferencia a faji
problémával is. A minden népfa'ból és szinből
való delegátusok iparkodtak meglátni^ hogy a
faji ellentéteket miként lehetne megszüntetni.
Ezek az ellentétek elválasztják és sokszor szem
beállítják a fehér fajt a színes fajokkal. A ne
hézség nem csupán egy országban, hanem min
den országban megtalálható. A brit birodalom
ban épúgy, mint Amerikában, ahol a feketék
adnak fel súlyos problémát. A megbeszélések
so’-án, felsmerve azt, hogy a világ nem prospe
rálhat, amig a népfaok nem tudnak egymással
harmóniában élni, egészen világossá lett, hogy
amíg meg nem látjuk a Krisztusban Istennek,
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minden ember Atyjának igaz kijelentését, aki
minden fajtájú gyermekét hívja abba a nagy csa
ládba, amelynek feje Jézus Krisztus, kevés ki
látás van arra, hogy ezek a faji ellentétek el
simulnak. A misszionáriusnak nagy feladata ma
az, hogy az egész világot átfogó nagy mozgal
mak új fázisában az ipar, a nevelés és a népfajok
kérdéseiben azt a megoldást hirdesse, amelyet
Jézus ád.
Ez a konferencia nagy esemény volt. Évek
telnek bele, amig rájövünk, hogy korszakalkotó
esemény volt, amely kinyitotta az egyház sze
meit a világ igazi szükségleteinek meglátására,
s Krisztus útjáról eltakarította azt a régi lomot,
amely Öt eddig feltartóztatta. Rájövünk majd,
hogy éppen olyan jelentőségteljes esemény,
mint az első Pünkösd, vagy a reformáció, vagy
a modern külmissziő kezdete.
Horton R. F.

B ö j t i im a .
Mi Urunk, aki az örökkévalóságból leszáilottáí a múlandó világba, hogy megismertesd1 ve
lünk az Atyának szeretetét és megmutasd a ma
gad életében az örök életet, add nekünk azok
nak nyugodalmát, akikben Te megnyugodtál.
Rázz fel bennünket a bűn nyomasztó álmából;
űzz ki belőlünk minden kényelemszeretetet; te
remts bennünk Istennek tetsző új életet.
Mutasd meg, Urunk, hogy milyen távol va
gyunk a tökéletességtől; mennyi bűn homályositja életünket. Önts bátorságot szivünkbe, hogy
ne vonakodjunk meg vizsgál ni magunkat az is
teni törvény tükrében. Nyújtsd kegyelmed vi
gasztalását, hogy bűneink felismerése ne vigyen
kétségbeesésbe, hanem arra serkentsen, hogy
igyekezzünk megjavulni, szentül és igazán élni.
Erősits, hogy Istennek gyermekei legyünk; le
győzzünk minden gyarlóságot; felülemelkedjünk
a testiségen s a lélek világában éljünk.^
Könyörüli Urunk azokon, akik céltalanul,
könnyelműen, önzőén élnek, akik csak szeszélyes
vágyaik kielégítését hajszolják. Kezdj bennük
és bennünk új életet; mutass nekünk kiváltképen
való utat. Örökkévaló karjaid öleljenek át ben
nünket, mígnem bűneinkbő e^és e i kit'sztulunk;
mígnem szomorúságunk örömre fordul. Ámen.

GONDOLATOK.
Áldott gondolat, hogy Isten gyermekko
runktól fogva, és mindig áldólag, felettünk tar
totta atyai kezét. Ha egyszer ez az érzés fel
támadt, a s z í v hálaadóan dobog. Minden ado
mányt magasztalással viszonzunk.. . s ezáltal
egész életünk Isten orcájának világosságába
helyeztetik s megtelik vidámsággal, derűvel és
békességgel, amelyeket csak a hálás szív ismer
het.
Manning.

1929.
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A Luther Társaság decemberi
budapesti estélye.
A Luther Társaság! december 17-én az Ollói
úti teremben magias színvonalú és fényes sikerű
estélyt tartott. Ezen estélynek egyik kiemelkedő
pontja volt Szontágh Tamás és Mágőcsy-Dietz
Sándor új tiszteleti tagok üdvözlése, s a díszok
levél átnyújtása.
Az ülést Kapi Béla püspök, egyházi elnök
nyitotta meg, s megnyitó beszédében hangsú
lyozta, hogy a Luther Társaság nem csupán az
elme kultúrájára, hanem a s z í v kultúrájára tö
rekszik, mert az emberiség boldogsága a szivek
nemességén alapszik. Ezt a célt szolgálja a
Luther Társaság, amidőn kiadványaiban a val
lásos ismeretek terjesztése mellett nagy gondot
fordít arra, hogy az evangélikus közönségnek
lelkét és szivét művelje és minden nemes mag
befogadására fogékonnyá tegye. Beszéde to
vábbi fonalán megemlékezett az új tiszteleti ta
glókról, Szontágh Tamásról és Alágócsy-Dietz
Sándorról, akiknek egész élete pályája és élet
munkája a legnemesebb eszmények szolgálatá
ban állt és e szolgálatban ők soha el nem csüg
gedtek.
[ I i !■'■’! í
Szontágh Tamás és Mágócsy-Dietz Sándor
tiszteletére az egész jelenlévő közönség felállott
és az elnök szavait lelkes éljenzéssel fogadta. A
két ünnepelt megihatott szavakkal mondott kö
szönetét a Luther Társaságnak s tett újólag Ígé
retet a további munkálkodásra, amig Isten őket
erővel és egészséggel segíti.
Ez ünnepi rész után D. Kovács Sándor ol
vasta fel: A haladás törvénye a keresztyénség
történetében cimü dolgozatát, amelynek fejtege
téseit a közönség nagy figyelemmel hallgatta.
Mivel a dolgozat az Ösvényben egész terjedel
mében megjelenik, és külön lenyomatban is kap
ható lesz, tartalmának ismertetését mellőzzük.
Következő pont Maróthy Jenőnek, a feltűnt
fényes tehetségű Írónak «Ki hozza a karácsony
fát?» cimű rajza volt, amely egy nógrádi gyüle
kezetnek és parókhiiának karácsony esti hangu
latát színes elevenséggel és megható humorral
érzékitette meg.
Végiül Au er Kató énekművésznő én ekelt
régi magyar karácsonyi énekeket és Bachnak
egy fenomenális szépségű szerzeményét. A mű
vésznő előadását hálás tapssal köszönte meg a
közönség, s az elismerés nem csupán neki szólt,
hanem a jelenlévő tanító járnak R. Béres Mimi
úrnőnek, az operaház volt tagjának is.
Az estélyen előkelő közönség! vett részt.
Ott voltak a budapesti egyházi életnek és tudo
mányos világnak képviselői, többiek közt báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, D.
Raffay Sándor és Kiss István püspökök, dr. Zelenka Lajos kerületi felügyelő, d'r. Haberern
Pál egyetemi tanár, közfelügyelő, Sárkány Jenő
és Raics Károly altábomagyok, dr. Scholtz Osz
kár, a budapesti egyházak elnökségei, az iskolák
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képviselete, s több tudományos társulat A Szontáglh-család képviseletében Dr. Szontágh Sándor.
A Társaságot s az új tiszteleti tagokat me
legen üdvözölték Dr. Sztranyavszky Sándor ál
lamtitkár, B. Kaas Albert, Dr. Rásó Lajos, Dr.
Szontágh Félix, Dr. Szontágh Antal, Dr. Eöttevényi Olivér, Glück Frigyes stb.

J e g y z ete k .
A hírrovatban az olvasó hosszabb tudósí
tást talál a magyarbólyi gyülekezetről. Felhívom
reá a szives figyelmet, mert a helyzetkép igen
jól mutatja, hogy lelkészeink egy része olyan
óriási munka elé van állítva, amelyet a mostani,
lelkileg nyugtalan időkben elvégezni a legna
gyobb készség és erőfeszítés mellett is képtelen.
Két nyelven, négy gyülekezetben (688, 472, 540
és 100 hivővei) és szórványokban (100 hivővei)
kell dolgoznia egymagának. A baptisták ter
jeszkednek. Milyen nagy veszedelmek csiráját
rejti magában az egyházi köztudatnak az a pri
mitiv atomizáltsága, amely a saját gyülekezetén
túl nem (sokszor még azon belül sem) érzi ma
gát felelősnek. Az egyházi sajtó, a templomi
szószék s egyesületi előadások révén egy rész
letes adatokon alapuló felvilágosító munkát és
propagandát kellene megindítani. Sajnos, évek
óta hiába sürgetjük az egyházi statisztikát, nem
történik semmi, még a kérdőiveket sem küldték
széjjel. Siralmas tehetetlenséggel vagyunk kény
telenek értekezleteinken, gyűléseinken, a szór
ványgondozás, a belmisszió eszközeiről és mód
jairól tartott elméleti fejtegetésekre szorítkozni
minden kilátás nélkül arra, hogy az átfogó, be
ható és rendszeres, tehát eredményes munkának
lehetőségei kiaknáztatnának. A helyzet az, hogy
sem a nagy gyülekezetek, az u. n. tömegegy
házak, sem a kicsiny' gyülekezetek és szórványok
nincsenek ellátva lelkészekkel, missziói lelkészek
kel és egyházi munkásokkal. A Gyámintézet
volna az az egyházi szerv, amely ásóval-kapával
lazíthatná a keményre taposott talajt és felráz
hatná az alvó lelkiismiereteket. Vajha mielőbb
tudatára ébrednénk annak, hogy a gyülekezetek
nemcsak minden jognak forrásai egyházunkban,
hanem egyúttal azoknak lelki életétől függ egy
házunk virulása avagy pusztulása is.
*
Eezzel, a pár éve elhalt német egyházi férfin
azt irta: «Kis emberek akarunk maradni s az
apró dolgokban akarjuk munkánkat végezni,
hogy el ne vesszünk a nagy dolgokban. Az
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apró munkában tanúsított teljes és állhatatos
hűség; úri erény.» Érezzük, tudjuk, hogy igaza
van. Azt is tudjuk, hogy sok-sok' lelkészünk,
felügyelőnk, tanítónk, gondnokunk nincs hiijjával
tnnek az úri erénynek. De attól tartok, hogy
általában véve ez az aprólékos, amiellett annyira
nélkülözhetetlen munka mégsem részesül az egy
házi közvélemény előtt abban a méltánylásban
és érdeklődésben, amelyet megérdemel. Egyház
jogi és egyházszervezeti kérdések nagy port
szoktak felkavarni, s látjuk, amint felvonulnak
a porondra a fényesvértiezetü daliák; ellenben
amikor szorgos, aprólékos munkává! a koraliok
új szigeteket és szirtieket építenek, amelyeken
hajótörést szenvedhet egyházunk, mintha azt
vennénk észre, hogy a «minima non curat prae
tor» elve az irányadó. Az apró dolgok elvégzé
séhez sok ember kell, akik lelki nagyság; mellett
mint kisemberek készek élni. Missziói heroizmus
kívántatik meg lelkészeinktől, egyházi munká
sainktól, de missziói elhivatás tudata s a missziói
munkára való berendezkedés egész egyházunktól
is. «Az aratni való sok, de: a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az ő aratásába.» Azok a néhány száz
tagot is számláló gyülekezetek, amelyekben se
lelkész, se tanító, sémi igehirdetés, sem közös
istentisztelet nincs; azok a több ezer lelket szám
láló gyülekezetek, amelyeket egy vagy két lel
kész tömegszerül eg kénytelen kezelni, azt mu
tatják, hogy nem ismertük fel az idők jeleit,
vagy ha felismertük, nem vagyunk hajlandók
levonni a következményeket, vagy ha le akar
nánk is vonni, nemi áll módunkban. Ez az utóbbi
eset is gyakori. Mert vannak babiloni falaink,
amelyeket le kell rombolnunk, mint akadályokat.

8 B öjt 1. v a s á rn a p i e v a n g é liu m
(M L 4, 1- 11.)
Február 17. Jézus a sátántól kísértetik.
Jézus csatlakozott a Keresztelő János által
megindított vallásos ébredéshez, amikor a Jor
dánban megkeresztelkedett. De azonnal elvált
a mozgalomtól. A Lélek indítását követve to
vább ment a pusztába; félrevonult ahová nem
hallatszott el a János körül tolongó nép zsivaja.
Olvassuk Jézusról, hogy máskor is keresett ma
gános helyieket, hogy imádkozzék. Most nem
a mennyei Atyával fog: találkozni. Az ördög lép
elébe. Miután Keresztelő János megkeresztelte;
miután egy égi hang az Atya szeretettről biz

im

tosította; miután a Lélek megragadta: a látható
és láthatatlan jó erőkkel övezetten szembekerül
azzal a gonosszal, aki nem a testből avagy a
világból, hanem, a saját láthatatlan birodalmából
jő a szentnek és igaznak megejtésére. Jézus kész
volt minden igazságot betölteni (Mt. 3, 15); a
bűnös világban az igazság betöltése felidézi a
harcot. Aki a bűnt lábai alá akarja tiporni, le
gyen készen arra is, hogy a bűn fejedelme meg
ostromolja.
Nem tudjuk, hogy a személyiségnek miben
áll a lényege. Az, aki a pusztában megkísértette,
személyiség volt. Tévednek, akik ezt az ese
ményt azzal iparkodnak ésszel megérthetővé
tenni, hogy a háromszoros kisértést Jézus belső
tusakodásával magyarázzák, mintha Jézus maga
keresett volna bizonyítékokat megváltói tuda
tának megjerősitésére, avagy módokat hatalmá
nak kipróbálására. Amiből az következnék, hogy
a szentirásbeli idéeztekkel Jézus önmagát győzte
le. Nem így áll a dolog. Az ördög Jézuson kí
vül állt. De ravaszul kiszemelte azt a pontot,
amelyen Jézust a siker legbiztosabb reményével
támadhatta meg. Kétszer hivatkozik az ördög
arra, hogy Jézus Isten fia. Valóban, ez volt
Jézus öntudatának, hivatásérzetének és tanítá
sának gyújtópontja. Ha itt elbukik, soha többé
fel nem kel. Harmadszor már nem az istenimságba fogódzik az ördög, hanem a hatalomvágy
ba*. Mindaháromszor csúfot vallott. Isten az ő
fiát táplálja, de nem csupán kenyérrel, s a testi
éhség nem jelenti az Atya gondviselésének meg
szűntét. Isten az ő fiát megőrzi a veszedelmek
ben, de a fiú nem provokálhatja ennek az őrző
szeretetnek megnyilatkozását. A hatalom azé,
akinek felülről adatik, s ez a hatalom is szol
gálatra kötelez.
A támadás, a kísértés, kívülről jött; kívül
ről kereste a kapcsolatokat Jézus leikével. S
amikor Jézus győzött, elhagyta őt az ördög, de
megmaradt ördögnek (Luk 4, 13). S íme angya
lok jövőnek hozzá és szolgálnak vala néki. Az
ördöggel tehát egyedül harcolt Jézus. Amiint
egyedül állott a megdicsőülés hegyén is (Mt
17, 8). Legsúlyosabb harcainkat egyedül kell
végigküzdenünk, a pusztában? Nemi. Jézus megkisértetése hasonló volt a mienkhez (Zsid. 4,
15), de nem azonos. Mi mellettünk ott van az
élő Ur, aki támogat. S ha mi elbukunk a kisér
tésekben, van aki felemel bennünket. Ebben a
történetben ez a vigasztaló és felemelő: a győző
Jézus mi értünk is harcolt és győzött. A pusz
tában és a Golgotán.
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— Halálozás. Farbaky István, a volt Sel
mecbányái in. kir. Bányászati és Erdészeti Aka
démia igazgatója1, a volt ev. líceum kormányzója,
a benti esperesség volt felügyelője, nyug. min.
tan., 1928. december 30-án, 93 éves korában el
hunyt. Temetése január 2-án volt a Selmecbányái
templomból.
— Az Egyetemes Evang-lutheránus Kon
ferencia (elnöke D. Ihmels püspök) elhatározta,
hegy 1930 évi gyűlését Augsburgban tartja s
egybeköti az Ágostai Hitvallás jubileumának
megünneplésével.
— A veresegyházi gyülekezet nemrég
avatta fel új templomát. Adósságának törlesz
tésére szánt adományokat készséggel közvetít
és nyugtat az Evang. Lapja kiadóhivatala is.
— Halálozás. Kemény Lajos osgyáni lel
kész életének 73-ik, osgyáni működésének 43-ik
évében meghalt. A felvidéki magyarság egyik
aktiv vezérét vesztette el. Gyülekezete március
ban akarta megünnepelni lelkésszé avatásának
félszázaaos évfordulóját. Az elhunytban Kemény
Lajos budapesti fasori lelkész atyját, Kemény
Gyula MÁV főfelügyelő bátyját gyászolja.
— Szociális előadások. A győri evang.
és ref. egyház február 10-től március 10-ig,
minden vasárnap este i/^ —V^S-ig, előadás-soro
zatot rendez. Az előadások közös cinre: Szo
ciális kérdések az evangélium megvilágításában.
Sorrendjük a következő: Február 10-én: A va
gyon, Győry Elemér ref. lelkész előadása. —
Február 17-én: A munka, Kapi Béla ev. püspök
előadása. Február 24-én: A nemzet, Kapd Béla
ev. püspök előadása. Március 3-án: Az egy
ház, T u r ó c z y Zoltán ev. lelkész előadása. —
Március 10-én: A szocializmus evangéliuma és
az evangéliumi szocializmusa, Győry Elemér ref.
lelkész előadása. — Az előadások helye a Kálvin-kultúrház, Kossuth-utca 9., az udvarban. —
Belépődíj nincs.
— Az Ifjúsági Egyesületi Országos Ve
zetőképző tanfolyam programmja: Március
4-én, hétfőn, megérkezés, elszállásolás. Ugyanez
este ismerkedő vacsora, külföldi titkárok be
mutatása. Március 5-én előadások: Jézus és én.
A Bibliás Ifjúságii Munka Fontossága Magyarországon. Keresztyén Ifjúsági Egyesület Világmozgalmának története. A Magyar KIÉ Munka
Története 1926-ig. A Fiú Lélektana. A Fiatal-

47.

ember Lélektana. Ifjúságunk Problémái. Már
cius 6, szerda: Tudakozzátok az írásokat. Az
evangélikus KIÉ Munka Programm ja. A Refor
mátus KIÉ Munka Prcgrammja. A Városi Ifjú
sági Keresztyén Egyesületek Missziója. Ismeretterjesztő munkánk iránya. KIÉ Testnevelés. Szó
rakozás a KíE-ben. A Levente és a KIÉ. Már
cius 7, csütörtök: Hit és Élet. A Vezető. A Fel
szerelés. A Heti Összejövetel. A Kultur mozgó
ban az amerikai minneapolisi KÍE munkáról fel
vett 4 felvcnásos film bemutatása. A Biblia és
az Ifjúság. A KIÉ Társadalmi és Missziói Mun
kája. Mintaösszejövetel és Vidám Társasest Be
mutatása. Március 8, péntek: Küldetésünk. Ser
dülő Munka. Adminisztratív kérdések. A KIÉ
Központhoz való viszony. A Magyar KIÉ jö
vője. Ezenkívül a négy reggel a párisi alap is
mertetése. Vidékiek részéről féljegyről gondos
kodás történik. Azoknak, akik szállást és ellátást
kérnek, tandíjjal együtt sem fog többe kerülni
a tanfolyam 30 pengőnél. Amint múltkor jelez
tük, egy amerikai és egy angol titkár négy-négy
előadást fognak tartani. Érdeklődni lehet e cí
men: KIÉ Szövetség, Budapest, IX., Üllői-ut
29. II.
Kérelem* A magyarbólyi (Baranya m.)
lelkész! hivatal a németajkú gyülekezet számára
új dunántúli énekeskönyveket kér, akár használt
állapotban is.
— A Lipcsei Misszió a háború előtt HátsóIntíiában is teljesített missziói munkát az oda
vándorolt tamulok között. A háború ezt a mun
kát félbeszakította. Végre most újra lehetővé
vált annak felvétele. Meyner prépost, a Lipcsei
Misszió indiai vezetője januárban meglátogatta
Rangoont, Penangot és Kuala Lumpurt. — Ta
valy a Lipcsei Misszió önkéntes adományokban
félmillió márkát kapott. Örvendetes dolog, ámde
mégis alatta marad az előirányzott kiadásnak.
Az afrikai és indiai iskolák százainak, a kilimundzsaroi kórháznak, a misszionáriusoknak és nő
véreknek fenntartása és ellátása majdnem száz
ezer márkával került többe, mint amennyire a
bevétel rúgott. A Lipcsei Misszió tehát nehéz
pénzügyi helyzet elé van állítva, amelyen csak
a külmisszió barátainak újabb áldozatkészsége
tud segíteni.
— Magyarbóly. Január 6-án tartotta szám
adási közgyűlését Wallandt Ágost egyházi eh
ügyelő, eLsmerőleg szólva a gyülekezet áldozatkészségéről és hiitbuzgóságáról és örömmel ál
lapítván meg, hogy az összes egyházi épületek
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rendben vannak, majd1különösen az ifjúsági hat naptár, 18 német és 5 leszakitós naptár. Isten
hatós lelkigondozására hiván fel á figyelmet, a tiszteletet tart a lelkész legközelebb január 27közgyűlést megnyitotta. A gyülekezet bevétele én Ivándárdán, február 17-én Borjádon, február
volt 6.596 P, kiadása 6.138 P, adósságából 400 24-én délután 3 órakor Siklóson, hol ez alka
P-t törlesztett. Magyarboly és a hozzátartozó lommal Stromp Miklós siklósi egyházfelügyelő
filiák és szórványok lélekszámú 1928 végén is tart előadást. Az egyházkerületi közgyűlés
1900; éspedig Magyarbolyban 688, Ivándárda 1909-ben, tehát már 20 évvel ezelőtt Magyarfdiában 472, Borjádon 540, Siklóson 100, s a bolyban a segédlelkészi állást rendszeresítette.
szórványokban 100. Múlt évben kér eszteltetett Államsegély is volna rá, de sajnos, eddig csak
63, eltemettetett 34, házasságot kötött 18 pár, egyetlen egyszer és csak rövid ideig volt be
konfirmáltatott 17, úrvacsorát vett Magyarboly töltve. Nálunk németül tudó káplán kevés van,
ban 231, Ivándárdán 348, Borjádon 115, Sikló vagy úgylátszik, még exponáltabb helyre helye
son s Mohácson 32, összesen 726. 1927 és 1928- zik el őket. Siklóson maholnap (17 km. az anyában áttért 8, kitért 11. A kitértek legnagyobb tól) egy külön missziói lelkészi állás rendszere
része Borjád filiabeli, kik baptisták lettek. Ve sítése válik szükségessé. A siklósi hívek magyar
gyesházasok reverzálist adtak a mi részünkre ajknak. A borjádfiliabeli szektamozgalmak miatt,
két esetben. Elemi és ism. iskolai tanulók száma hogy a filiába a lelkészi kiszállás megszaporitMagyarbólyban 113, Ivándárdán 72, Borjádon tassék, égető szükség, hogy Magyarbólyban a
70, szórványban 30. Magya rbóly jótékonycélra, segédlelkészi állás betöltessék, mert a lelkész az
misszióra adott 163 P-t. Templomfestésre s te anyagyülekezetét sem hanyagolhatja el, igy is
rn etődiszitésre gyűjtött 1400 P-t. Az énekegylet 17 vasár- és ünnepnap távol van az anyától,
közadakozásból uj harmóniumot szerzett 480 a messzi filiákhan tartván istentiszteletet.
P-ért. Vértesi Zoltán lelkész ádventben Ap.
Csel. 20, 7—12. alapján három belmissziói elő
adást tartott a következő témáról: 1. Az ifjúság
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
nagy értéke. 2. Mit tehetünk az ifjúságért?
3. Mit tehet az ifjúság lelkének és testének meg
Tabitha* Kérem szíveskedjék nevét és cí
mentéséért, erkölcsi és anyagi boldogulásának mét megírni. Enélkül sorait — sajnálatomra —
előmozdításáért? Ugyanezen előadásokat a fik nem közölhetem. Nevét természetesen nem fo
ákban is megismételte nagyszámú közönség gom nyilvánosságra hozni, de esetleges vissza
előtt. A lelkész istentiszteletet tartott a több mint élések elkerülése végett a szerkesztőnek tudnia
10 km-re fekvő Borjádon 7-szer, Ivándárdán 10, kell, hogy kinek az írását közli. Szives üdvözlet
Siklóson 3, Mohácson 2-szer. A rendes német és köszönet. — Dr. M. Gy. Bp. Levelezőlapon
nyelvű istentiszteleten kívül magyar istentisztelet írtam. — Köszönettel ismerem el a következő
volt az anyában 6, hitoktatás a 17 km.-re fekvő felüliizetések vételét: Bariss Árpád Budapest
Siklóson 8, Mohácson 8. A preszbitereknek elő 60 fill., Macskássy János Budapest 1.60 P.
adás tartatott az egyházi fegy elemiről, továbbá
Svájcról. Az énekegylet Alexy kántortanitó ve
F elelős kiadó: NEMETH KAROLY.
zetésével híetenkint összejött s minden nagyobb
ünnepen szerepelt. Az ev. öntudat emelésének ■ m m m —
■
mm.■
s ezzel együtt a szekták megtörésének leghiatPályázat
hatósabb eszköze a gyülekezeti énekkarok léte
A
nyíregyházi
ág. h. evang. egyházközség
sítése és valóban türelemmel és kitartással veze
segédlelkészt
keres.
Javadalma: havi 200 (kettő
tése. Ezenkívül voltak nőegyleti összejövetelek
és a lelkészi irodában a kér. ifjúsági egyesület száz) pengő és bizonyos stólarész; lakás, fűtés,
(KIÉ) jött össze biblia órára, továbbképzésre. világítás. Tótul tudók előnyben részesülnek. A
Az iskolába a villany bevezetésére Grosz János pályázati kérvények február 20-áigj alulirt lel
60 P-t, a nőegylet is 60 P-t adott. Az úgyszól készhez küldendők.
Paulik János,
ván teljesen németajkú Magyarbólybian és filiáiev. lelkész.
ban jár Chr. Hausfreund 60, a Harangszó 10, 2—1
a Hajnal külmissziói folyóirat 6 példányban s
elkelt 80 német Gotthold és 30 magyar LutheriS^Q lutlott •
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C s e n d e s élet.
„BecaQletbell dolognak tartsátok
bogy cneudes é k M folytassatok.4

1 These. 4. 11.

Esaiás próféta, amikor megrajzolja az Ur
kiválasztott és kedvelt szolgájának alakját, azt
mondja róla: *Nem kiált és nem lármáz, és nem
hallatja szavát az utcán.» Péter apostol pedig
*igy ir: «A szívnek elrejtett embere, a szelíd és
csendes lélek romolhatatlansigával, ami igen be
cses az Isten előtt.» Egyik legkedveltebb éne
künk: *Légy csendes szívvel, légy békével. Bíz
zál ember az Istenben!» A hires 46. zsoltárban,
amely az Erősvárunkhoz adta a/ alapmotívumot,
ezt olvassuk: ^Csendesedjetek és isinetjéie*. ei.
hogy én vagyok az Isten.»
Ebból a néhány idézetből kitűnik, hogy az
apostol által ajánlott csendes életnek ellentéte a
lármás, nyugtalan, szétszórt, imbolygó élet. A
csend elmélyedést, megbékélést, koncentrációt
jelent. A csendből megszülető munka nem lázas,
ingerült kapkodás, nem a képességet felülmúló
erőlködés, nem az erőnek fitogtatása vagy a vi
lágból jövő behatásokra adott elhirtclenkedett
visszahatás. A csendes élet munkájában lélek
van, a munkálkodónak lelke, s azért mindig al
kotó munka, amely a világmindenség istenadta
törvényeit elismeri, felismeri és felhasználja a
létnek gazdagítására. A csend láttatja meg a
Teremtő munkájában az összhangot és a rendet.
A csendes élet az Isten akaratával egyező élet.
A csendes élet a szent élet. A szent élet
Isten színe előtt folyik. Isten jelenlétének tuda
tában lármázhat és nyughatatlankodhatik-e az
ember? Istennek színe előtt volna-e értelme a
sürgő-forgó semmittevésnek, a fejetlenül toporzékoló nrunkamaszkirozásnak ? Minél kiválóbb,
minél eredményesebb a munka, annál mélysége
sebb csend veszi körül, annál titokzatosabb
csendbe burkolódzik. Jézus különösen ellenszen
vesnek találta azokat akik a vallásosságot a

Mtgislsnlk Nstcakénl égiszé*. vasárnap.
Elllücltsi ár: Egész étri 6 P. 40 (HL. félévre 3 P.
28 (HL, oftiridáttt 1 P. 60 (HL így szán 16 lill
Hirietftsl árak a u ta tv a z ts szerin t

piacra vitték; gyanúsak voltak neki az utcasarko
kon imádkozók, a tüntetve alarnizsnáskodók, a
megnvult orral bójtölók, a liangosan likrnározók, a mellüket verő érdemszerzjk. Jé us m ga
is a csendnek embere volt. Amikor n :gv soka
ság vette körül, mikor ezereknek hirdette az
cvangéliomot, amikor felemelte hangját és kiál
tott, akkor sem teszi ránk soha a csendháborí
tónak, a lármás embernek, a sürg lödésnek a
benyomását, hanem úgy érezzük, hogy az a
hang, amellyel a háborgó tengernek parancsolt,
amellyel az ezereket tanította, ugyanaz a nyu
godt csendes szó, amellyel Simontól kérdezte:
Szeretsz-e engemet?
Jézus csend- sségénck alapja nem az volt
mintha egyedül érezte volna magát a világban.
Inkább a/, hogy sohasem érezte magát egyedül,
mert mindig vele volt az Atya. Csendes életének
titka az, hogy' élete szent volt. A világban a
bűn csapja a lármát. Az ördög mint ordító orosz
lán jár körül, keresve akit elnyeljen. Azt hihetné
az ember, hogy' az ordító oroszlán nagy szamár,
mert ordítását hallva elfut előle a préda. Azt
gondolhatnánk, hogy’ az ördög sokkal ravaszabb,
mint9emhogy lármával terelje magára a figyel
met. Am az ördög még ennél is ravaszabb. A
lármával leplezi el magát. A világ szereti a lár
mát. A lármához repül, mint az éjjeli lepke a
fényhez. A lárma vonzza a világot. S a világ
fiai rendszerint későn tudják meg, hogy a lárma
mögött az ördög volt.
Azt mondja az apostol, hogy a csendes éled
tet becsületbeli dolognak tartsuk. Ill ésének ez
a része az emberekhez való v.szonyuakra utal.
Istenünkhöz való viszonyunkat tekintve, a csenQ€s élet szent élet; az emberekhez való viszo
nyunkat tekintve a csendes élet becsületes élet.
Becsületbeli dolog! Érdekes megfigyelni, hogy
ahol a becsület szóba kerül, ott rendszerint va
lami hiba van a becsület körül. Az igazi becsü
let csendes, mint a napfény. Nem is emlegetik.
Becsületes embertől ritkán kérik a becsületsza
vát, de az ilyen ember ritkán is adja, ha egyál-

TcSsiA nU r

Í J. i í O . J J V
EVANOEtöCUSCm LAPjÁ
tm
50.
.•
talán adja, a becsületszavát. Az is megfigyelésre feláldozásra mindig kész önmegtagadásra.
Az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház,
érdemes, bogy az ilyen talpig becsületes és meg
amelyet
tőlünk romokban fekvő országok és
bízható emberek rendszerint igen csendes embe
nemzeti remények temetői választanak el, gyak
rek. Annál zajosabbak a megbízhatatlanok. ran nyújtotta felénk segítő kezét. Értékesek vol
Mennyit hallatnak maglukról újságokban és tak a kapott adományok, de minden másnál drá
pletykákban a becstelenek! Azt gondolhatnánk, gábbak voltak azok a szivek, amelyek a kinyúj
hogy azokból telik ki a világ. De rájövünk, hogy tott kezeket irányították. Mit jelentene szeretett
itt is, amott is él csendességben sok sok becsü egyházunknak és az egész emberiségnek, ha a
nemzeti határok és óceánok fölé testvéri kezek
letes ember, s ezeknek csendes munkája gazda emelkednének az égre, hogy szeretetteljes szorí
gítja a világot.
tásban találkozzanak!
%
Nem, feledkeztem meg arról, hogy a tízéves
ünnep ég egybeesik az Egyesült Luth r_nus Egy
házi Alkotmány megalkotásának évfordulójával.
Meg kívánom említeni, hogy az egyházi szer
Az amerikai egyesült lutheránus egyházat vezetnek mindig nagy jelentősége volt az egy
fennállásának tizedik évfordulója alkalmából ház életére. Igaz ugyan, hogy helyesen nézve
Kapi Béla püspök üdvözölte, s miként annak egyházunk nem pusztán emberi szervezet, ha
idején megemlékeztünk róla, az egyesült luth. nem isteni, meri léte, alapja és lényege nem em
egyház lapja, The Lutheran, a püspök üdvözlő beri rendeléseken, hanem az isteni kegyelemnek
le relét a püspök arcképével együtt leközölte. Az eszközein és az örökké élő Krisztuson nyugoalábbiakban találja az olvasó Kapi Béla püspök szik; de a hivőknek semmiféle társasága nem
levelét, s Dr. Knubel F. H.-nak, az egyesült lut lehet el a külső szervezet kerete nélkül. Ez a
heránus egyház elnökének válaszát.
külső szervezet mutatja az egyház belső jellegét;
ez az egyház lelkének a ruhája. E szervezet ál
L
tal vetitődik az egyház belső valósága az életre.
Az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház Megmutatja működésének irányát és munkájá
mejal, p ti.ának t z d k évfo du.óán szívlel üd nak célját. A szervezet túlbecsülése könnyen ár
vözleteimet és legO ob kívánságaimat óhajtom nyékot vet az egyház belső lényegére. Viszont
küldeni. Azok, akis az emberi alkotásokban az a szervezet lekicsinylése a belső értékek szét
emberi nagyság bizonyítékát szeretnék látni, a nyílását vonja maga után.
jubileumokat embe. ek dicsőítésé e h .sználnak
Mikor félesztendeje Amerikában jártam és
fel. L e a ok, ak k elisme ik, hogy az emberi alko
tások csak egy részét képezik az isteni miunka élveztem az Egyesült Lutheránus Egyház ven
örök p ojramim jánuk, az il en ünnepié ékből az dégszeretetét, boldogan láttam; hogy annak szer
Isten d csőségének maga zalását hl .11 ák. Minél vezete mennyire összhangban van egyházunk
magaszíocabb az ünnep és tárgya, annál inkább belső természelével. Bámultam azt a következe
elrejtve marad az ember, vagy legalább is az, tességet, amellyel az egyéni vallásosságnak, a
ami benne múlandó és földi, hogy megvalósul személyes meggyőződésnek, a tudatos és önkén
hasson a főcél: Isten d.csőségének az életben tes áldozatkészségnek elveit érvényed Ük. De
emellett mélyen megihatott annak tapasz.alata is,
való realizálódása.
hogy
az egyéni vallásosság szubjektivizmusa
Ezen az évfordulón őszinte örömmel raga
mellett
a szocietás gondolata nemcsak nem szo
dom! meg az alkalmat az Egyesült Lutheránus
Egyház üdvözlésére. Vele együtt adok hálát rul háttérbe, hanem hatóerőként előtérbe nyo
mindazon isteni áldásért és mindazon isteni Ígé mul és csudálatos intézményekkel gazdagítja
retért, melyekkel ez az Egyház meggazdagit- Isten országát.
taiott ä tiz évvel ezelőtt a közös hit, a közös
Ezen lap nagyrabecsült szerkesztője 350
szeretet és a közös elhívás alapján kötött szö szavas üdvözletét kívánt tőlem. Rövid.tenem kell
vetség által.
tehát mondanivalómat, hogy túlságosain vissza
Ezzel 'kapcsolatban ellenállhat fanul támad ne éljek a lap megtisztelő vendégbarátságával.
szivemben az az erős meggyőződés, hogy Isten Azt kívánom a jubiláns Amerikai Egyesült Evan
a mi egyházunkat nemcsak az egyes lelkek evan- gélikus Egyháznak: merítsen 10 éves múltjából
gelizálásával bízta meg, de reánk ruházta azt és annak tanulságaiból erőt ama istenadta Prog
a történelmi hivatást is, hogy egész nemzeteket, ramm ja megvalós.tásáho/, hogy befelé és kifelé
sőt az emberiséget hr.scuk át az evangélium ko egyformán az legyen, aminek Isten rendelése
vászának erejével. E történelmi elhi tatásnak csak szerint lennie kell! Az Ur áldja megl általam
úgy tudunk megfelelni, ha a közös hit komoly őszintén nagyrabecsült vezéreiket, s adjon nekik
valóságán túl megvan bennünk ennek az elhiva- bclcsességiet és erőt további munkájukhoz! Az
tásnak világos meglátása is. Ezenkívül igyekez Ur áldja meg gyülekezeteiket, iskoláikat és intéz
nünk kell a magunk körén belül a sziveinket ményeiket, pásztoraikat, tanáraika t munkásaikat
egybefűző szeretetre, a közös munkára és ön- és egyháztagjaikat!

Az amerikai Egyesült Lolli. Egyház üdvözlése.
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Nagy kiterjedésű országok, mag is hegyiáncozatok, mély tengervizek vannak közöttünk.
Lélekben mégis egynek érzem magamat az em
lékünnepet ülő Amerikai Egyesült Evangélikus
Egyházzal és október 9-én imádsággd fnegtöltött szivemet emelem Istenhez, önökkel imád
kozom és önökért imádkozom. A szent Isten
pedig hallgassa meg imádságomat s adjon önök
nek áldást, békességét, erőt, boldogulást, mun
kaeredményt! És mindezt ad,a meg önöknek in
gyen való kegyelemből, a Megváltó Krisztusért!
Kapi Béla püspök (Magyarország)
II.
1928. november 26-án.
Kedves Püspököm!
Nagyon kedves kötelességet teljesítek, mi
kor ezeLet a sorokat Ünh áz intézhetem. Amint
Ön jól tudja, az Amerikai Egyesült Lutheránus
Egynáz az elmúlt év októberében 10. évfordu
lóját ünnepelte és hálát adott az Urnák, hogy
Egyliázunkat az igazság terjesztésében edJig
megsegitette. Az évforduló alkalmával ö n volt
szives bennünket üdvözölni. Üdvözletét mi nem
csak egyszerűen átolvas uk, hanem azt egyhá
zunk ((Lutheránus» c. folyóiratának évfordulói
számában közzé is tettük az ö n csatolt fényké
pével együtt. Legyen szabad arról bztositanom,
hogy az ön üdvözlése sok ember szivéhez utat
talalt és annak tartalma gandos mérlegelés tár
gyát képezte s ránk nézve nagy álJást jelentett.
Kedves kötelességem az, hogy mindezekért e
soraim által ismételten köszönctünknek adjak
kifejezést. Egyházunk októberban ut isi o tl, hogy
elismerésének és köszönetének szavait elküldjem önnek.
A 10 éves évforduló alkalmával n-’gy öröm
mel tekintettünk vissza az Ur áldására, amely
megnyilatkozott a mi munkánk előrehaladásá
ban. Uj erőt mentettünk és hitünkben megerő
södtünk. Közben szemünk és szivünk kitárult
- mint soha eddig — a Lutheránia más orszá
gokban való állapota és munkája előtt és az a
vágy támadt fel bennünk: vajha minél szorosabb
baráti kötelékek fűznének bennünket össze. E
vonatkozásban is legyen szabad ismételten biz
tosítanom önt, hogy üdvözlése megerősítette
bennünk ezt az óhajtást. Imádkozunk, hogy az
ön vezetése alatt álló egyház is erősödjék hité
ben és Krisztus Urunk ügyének szolgálatában..
Az a reménységünk, hogy a Lutherániának
jövő évben, Koppenhágában tirtandó v ligkongresszusa módot fog találni arra, hogy a vilá
gon szétszórt lutheránus egyházak valamilyen
megfelelő szövetségben tömörüljenek. Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy ennek a gyűlésnek
az előmozdításában résztvegyünk. Remélem,
hogy ott személyesen, fogunk találkozni és hitbeli
erőt fogok öntől nyerni.
Az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház
nevében ismételten köszönetét fejezve ki, mara
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dók a legnagyobb tisztelettel és a legőszintébb
üdvözlettel: Knubel s. k., az amerikai egyesült
evang. egyház elnöke.

J e g y z e te k .
«Egy figyelő evang. lelkész» felhívta fi
gyelmemet a dunamel’éki reformá us egyházke
rület azon határozatára, amely szerint minden
olyan gyülekezetben, ahol önálló hitoktató nincs,
a jövőben nem a tanító, hanem a lelkész fogja
végezni a hitoktatást. Ez a kérdés lipunkban
már szóban forgott. Véleményem akkor is az
volt, ami ma. Ha i’ycn értelmű határozatot azért
kívánnának a mi egyházunkban is, mert taní
tóinkra nem bi h tó rá a hitoktatás, ez a feleke
zeti iskoláink csődét j lenti. Tel esen elegendő
nek tartom a dunántúli egyhá'kerület beírni >zsziói programmjánnk azt az intézkedését, hogy a
lelkész kö'.e'es a tanulókkal hetenként foglal
kozni. A Ki oktatásink a tanitók ál al való ellá
tásán csak abban az esetben változtatnék, ha
egy há'ható ágiiig rregáilapi.ást n erne, h gy a
tanitók nem t be;it k kötelességük:t Irányadó
ránknézve sem a róm. kath., sem a ref. egyház
intézkedése, gyakorlata nem l:h :t. Inkább azt
tartom kivánatosrak, hogy leányegyházakkal,
fiókegy házakkal, szórványokkal böve kedo gyü
lekezeteinkben minél több munkást ál itsunk a
lelkész mellé. Ha odáig jutottunk volna, hogy
csak a lelkész munkájában bizhatunk meg, akkor
valami igen nagy baja L*nne egyházi életünknek.
Tapasztalataim szerint s az eg» házmegyei, egy
házkerül.t:, egyetemes iskolii, tanügyi bizot s í
gok jelentései szerint a hitoktatás jelenlegi ál
lapota és eredményei semmi ag^od donira nem
adnak okot, sőt a közgyűlések m ndig cl smercssel emlékeznek meg tanítóink egyházias mun
kájáról.

GONDOLATOK.
Nincs az életnek olyan eshetősége, amely
nek Jézus oldalán bátran ne nézhetnénk a sze
mébe; nincs olyan probléma, amelyre Jézus ne
tudná megadni a feleletet; nincs olyan nehéz,
olyan szövevényes, olyan magános út, amely
nek göröngyeit elsimítani s amelynek farkasver
mein bennünket biztonságban elvezérelni ne
akarna. Ha ez nem nyugodalom, akkor nem
tudom mi a nyugodalom.
Sheppard.

alatt lett.» «Mindenestől fogva hasonlatosnak
kellett lennie az atyafiakhoz.» «önmagát megüresité, szolgai formát vévén föl.» «Nem kül
dettem, csak az Izrael házának elveszett iuhaihoz.» Tehát magában Izraelben is korlátok: el
— Február 24. A pogány asszony. —
veszett juhok. «Más juhaim is vannak nékem,
Kétségtelen, hogy Jézus magatartásából és akik
nem ebből az akolból valók.» Tehát más
szavaiból az tűnik ki, hogy a kananeai asszony
akiok.
kérését vonakodott teljesíteni. Talán azért, hogy
Valóban böjti textus ez, Krisztus szolgai
hitét próbálja. Talán azért, hogy hitét elmélyítse. állapotára
emlékeztet. Alászállva mennyei dicső
A pogány százados kérését nem; vonakodott tel
vállalta mindazokat a korlátozásokat,
jesíteni, a samáriai asszonnyal elbeszélgetett, ta ségéből,
a földi ember sorsához tartoznak. A
nítványait az egész világra elküldte; ebben az amelyek
testnek
gyarlósága,
törékenysége, szenvedései
evangéliumi leckében pedig azt mondja: «Nem mellett azokat a korlátokat
amelyeket a tör
küldettem, csak Izráel házának elveszett juhai ténelem folyamán emberek is,emeltek
ember és
hoz.» Persze kérdés marad, hogy ha küldetését, ember közé. De amint hivatásának ismerte
el,
hacsak egyelőre is, csupán Izraelre vonatkoz hogy legyőzze a maga szenvedéseivel a világ
tatta, miiért lépte át az országhatárt, miért tért szenvedéseit, a maga halálával a halált, épen
Tirus és Sidon vidékeire; vagy egy más alkalom
hivatásának tartja azt is, hogy lerombolja
mal miért ment Samárián keresztül; vagy megint aúgy
korlátokat,
amelyek embert embertől, az em
máskor miért fogadta azokat a görögöket, akik bert az Istentől
elválasztják. Krisztusnak ehhez
őt látni kívánták.
a nagy munkájához az ember hitével nyújt al
Legtermészetesebbnek tartom azt a magya kalmat és lehetőséget. «Az a győzedelem, amely
rázatot, mely szerint Jézus éreztetni akarta a legyőzte a világot, a mi hitünk.»
pogány asszonnyal az emberi és földi életben
fennálló és számításon kívül nem hagyható kor
látokat, határvonalakat, amint ő maga is tuda
tában volt ezeknek. S amit az asszonynak mon
dott, az okulásul szolgálhatott a tan tványoknak
is, akik csupán azért támogatták az asszony ké
Miután a keresztyénség Ansgar működése
rését, mert attól féltek, hogy az asszony kiálto folytán Dániában meggyökerezett és Nagy IKnud
zása feltűnést kelt s ott az idegen nép közt túl király (1014—1035) uralkodása alatt kivívta a
ságosan reá luk tereli a kíváncsiságot. Korlátok, végső győzelmet, a katholikus egyház körülbe
válaszfalak, határvonalak állanak fenn az embe lül ötszáz esztendőn keresztül megtartotta ural
rek, fajok, nyelvek, társadalmi osztályok, val kodó pozícióját. De a 16-ik század elején Luther
lások között. Minden jószándék meddő ábrán fellépett Németországban s megindította a nagy
dozás marad, ha ezeket a határvonalakat nem mozgalmat az emberi tanok alól való felszaba
létezőknek tekintjük. Jézusban sokkal több rea dításért és az élet egyedüli szabályául és irányi
lizmus volt annál, mintsem hogy ilyen ábránd- tójául az Isten Igéjét állította oda. Az evangéliom
világban élt volna. Hiszen az egész megváltói tiszta fénye kezdett világítani és Krisztust ismer
tiszte a bűnös világ és a szent Isten k ö zt levő ték el a bűnösök egyetlen Megváltójának. Ez
nagy korlátnak, a bűnnek letörésére irányult.
a mozgalom gyorsan terjedt Dániában, ahol a
Feladatának ismerte el, hogy az egész vilá talaj jól elő volt készítve az igaz evangéliom
got megváltsa, mindeneket Istenhez vezéreljen. növekedésére. Dániának Németországgal való
«Én, ha felemeltetem e földről, mindeneket ma szomszédsága és a két országnak állandó össze
gamhoz vonzok.» Igen, de amikor a megváltói köttetése megkönnyítetlek az eszméknek átülte
szeretet és hatalom az egyes emberi lélekre tését egyik országból a másikba. Dániában a
irányul; amikor feltárulnak a szivek titkai, ak katholikus egyház viszonyai olyanok voltak,
kor meglátszanak a korlátok és határvonalak is. hogy a lakosság nagy részében, különösen a
Ezekkel számolni kell. Magának az embernek városi polgárság és a parasztság soraiban^ de
éppen úgy, mint a Megváltónak.
a nemességben is zúgolódás és növekedő elége
A kananeai asszony egy édesanya, akinek detlenség volt. Még a katholikus papságban is
leányát ördögök kínozzák. Vájjon Jézus nem voltak, akik szomorúan és szégyenkezve látták
siet azonnal segítségére? iKülönösképen: nem;. az egyház züllését és elvilágiasodását.
Mert ez az asszony amiellett hogy szenvedő
Legismertebb ezek közül Eliae Pál, a belanya, egyúttal siro-feniciai származású pogány, singori Szt. Máriáról elnevezett karmelita kolos
aki maga állítja fel a korlátot azt mondván: tor szerzetese, aki Luther küzdelmét azonnal
«Uram, Dávidnak fia!» ö maga mondja, hogy örömmel üdvözölte, mert azt tartotta, hogy az
Jézus izraelita, ö pedig kananeus. Akárcsak a elvilágiasodott egyházban szükség van a refor
szamaritánus nő: «A mi atyáink ezen a hegyen mációra. Eliae később a kopenhágai karmelita
.... és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben.» kolostor házfőnöke és a kopenhágai egyetemen
Jézus látja, hogy ezek a határvonalak megvan a theologia tanára lett. Harcolt a bűnbocsátó
nak. Az ő számára is, «Asszonytól lett, törvény cédulákkal való üzérkedés, az üres ceremóniák

A Böjt 2. vasárnapi evangáliom
(Mt. 15, 21-28.)
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és lélektelen ájtatossági gyakorlatok, a papság
nak dőzsölése és világias gondolkodása, a szer
zetesek tunyasága és tudatlansága, stb. ellen.
Kezébe kerültek Luther legkorábbi iratai s bá
multa azoknak igazságát és merészségét. 0 ne
velte a dán reformáció több barátját és kiváló
ságát, köztük Vormordsen Ferencet és Laurentsen Pétert. Azonban amint apránként rájött,
hogy a reformáció a régi kötelékeket mina elszaggatja, ellenefordult és Dániában a «vestipellis», köpenvegforgató nevet kapta.
Az a király, akinek uralkodása alatt a refor
máció eszméi hatásukat éreztetni kezdték, II.
Keresztély volt (1513—1523), egy szabadon gon
dolkodó férfiú, aki szerette népét s gyűlölte a
nemesség hatalmát és a papok zsarnokságát. Az
ó uralkodása alatt ért el Dániába a bűnbocsátó
cédulákkal való kereskedés, amelyet X. Leo pápa
űzött, Arcimbold pápai legátus személyében; de
mikor a legátus összeköttetésbe lépett a király
nak svédországi ellenségeivel (II. Keresztély
Svédországnak is királya volt), nagy szakadás
állott be. A király a lundi érsekség ügyében is
viszálykodott a pápával. Közben, részint azért,
mert a király sógora volt V. Károly császárnak,
részint a belpolitikái viszonyok miatt, a refor
mációi mozgalommal való összeköttetés meg
szakadt. De utódja, I. Frigyes (1523- 1533)
alatt a reformáció diadalmasan nyomult előre és
fia, III. Keresztély alatt (1536—1559), aki résztvett a mainzi birodalmi gyűlésen, a reformáció'
véglegesen győzött a Kopenhágáha 1536-ban
összehívott országgyűlésen. Az évek folyamán
a reformáció ügyet sokan segítették előre: fiatal
emberek, akik Németországban a wittenbergi,
erfurti és más egyetemeken tanultak s lelkesed
tek az új eszmékért, amelyek tulajdonkepen a
régi evangéliomi tanítások voltak, felszabadítvaI
azon babonák, mondák és legendák alól, ame
lyek évszázadok folyamán az Isten Igéjére le
rakodtak és azt majdnem eltemették.
Dániában az evangéliomnak legkiválóbb
elóharcosa Tausen János szerzetes volt, egy
Funen szigeti parasztnak a fia, született 1494ben. Sokat ígérő tehetségeinek köszönhette,
hogy az odense-i iskolába került, onnan az Antvorskov kolostorba Slagelse közelében, majd ta
nulmányainak folytatására Németországba küld
ték. 1519-ben elnyerte a magisteri fokozatot a
rostocki egyetemen. 1523-ban Wittenbergbe
ment, de kolostorának perjele váratlanul haza
hívta, mert attól félt, hogy az új evangéliomi ta
nítás íratása alá kerül. Késón volt. Luthernak
szava és személyisége megragadta Tausen Já
nost és egy nagypénteki prédikációjában nyíl
tan vallást tett Luther igaz és egészséges taná
hoz való ragaszkodásáról.
A perjel Tausent a kolostor börtönébe ve
tette, s csakhamar ezután elküldte Jütlandba, a
Viborg városban levő, Szent János-rendi kolos
torba, amelynek perjele híres volt szigorúságá
ról. Ott kellett volna a sas szárnyait lenyirbálni,

de Tausen az ablakból prédikált a sokaságnak,
amely kívül összegyülckezett és a perjel kény
telen volt megengedni, hogy' vasárirap este a
kolostor templomában prédikálhasson. Utána
rögtön meg is bánta, amikor látta, hogy milyen
nagy tömegekben özönlött a nép a prédikáció
hallgatására, s megint lecsukta volna, ha a vá
ros polgársága fel nem fegyverkezett volna
Tausen megvédelme/ésére. Tausen elhagyta a
kolostort, levetette a szerzetesi ruhát és Viborgban diadalra vitte a reformációt. A király védel
mébe fogadta és később Kopenhágába hívta,
ahol a Szt. Miklós-templombán retteuthetetlenül
és fáradhatatlanul hirdette az evangéliomot, míg
nem, a katholikusok erős ellenállása után Kopenhágában is győzelmet aratott.
A többi városokban is úgv tört magának
utat a reformáció, mint Viborgban és Kopenhágában. Derék igchirdetók és tanítók támad
tak; Luther Kiskátéját és az Ágostai Hitvallást
lefordították dán nyelvre; 1529-ben megjelent
Pedersen K eresztéitől az Újszövetség dán for
dítása, amelynek épenolyan hatása volt Dániára
és a oán szellemi életre, mint Luther német
nyelvű Biblia-fordításának Németországra. Dán
nyelvű énekeket énekeltek és a prédikációkat
mindenütt az anyanyelvűi tartották.
I.
Frigyesnek 1533-ban bekövetkezett el
halálozása után Dániában igen zavarossá váltak
a politikai viszonyok, mert nem tudtak meg
egyezésre jutni az utód személyében. A katho
likusok felhasználták az alkalmat és keresztülvit
ték Tausen János száműzetését. Azonban a nép
tiltakozott és kényszeritette a püspököket, hogy
visszahívják. Mikor 1536-ban III. Keresztély lé
pett a trónra, a reformáció diadala már teljes
volt. Luther barátját, Bugenhagent, hivták el
Németországból, hogy koronázza meg és kenje
fel a királyt s szentelje fel az első evangélikuslutheránus püspököket, akik közül a legneveze
tesebb volt Palladius Péter, Sjaelland (Zealand i
püspöke. Tausen János később ribe-i püspök lett
és 1561-ben halt meg.
Most azután rendezték az egyházi és iskolai
ügyeket, s habár bizonyos idő telt bele, amig
a pápai uralomnak minden jele eltűnt, a refor
máció megnyerte az egész nép szivét.
Kópén hága.
Frandsen F. lelkész.

G O N D O L ÁTOK.
Ha nemesebb műveltség, tisztább tapaszta
lat, magasabbreiuiü kötelességnek belélegzése
által végre életerő áraniLk a lélekbe, a halhatat
lanság ösztönei felébrednek bennünk. Úgy érez
zük magunkat, mint az a rab madár, amelyet
véletlenül hazájába visznek, amikor először
hallva rokon dal csattogását, ösztönszeriien
csapkodja kalitkájának rudjait.
Martiueau J.
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Egyetemes énekeskfinyv.
Régien, még az összeomlás előtti, sőt talán
még a háborús évek előtti időkben, felvetődött
azon eszme, hogy egy magyar nyelvű egyetemes
énekeskönyv szerkesztessék, még pedig különös
tekintettel azon gyülekezetekre, ahol a magyar
nyelvű istentiszteletek mindinkább tért hódíta
nak a tótnyelvü istentiszteletek felett.
Munkában is volt már ezen énekeskönyv
szerkesztése. Tudtommal boldogult Kemény La
jos, osgyáni ev. lelkész volt a főszerkesztője,
számos munkatárssal. Magiam is részt vettem
e munkában, mint felvidéki pap. Részint bíráltam
egyes kéziratokat, részint megbízásom volt, hogy
a tót énekeskönyvek (Tranoscius, Zpevnik) ün
nepi énekeit, a «Kirye», «Gloria» és «Credo»
énekeket, valamint azokat, amelyek akár tartal
muk, akár dallamuk szépségénél fogva arra ér
demesek és méltók, magyar nyelvre fordítsam,
így le is fordítottam körülbelül 50 éneket, ame
lyek — a bírálat szerint! — nagyon sikerültek.
Sajnos, a kéziratok a meneküléskor minden más
egyébbel ott maradtak.
E fordítások azért látszottak szükségesnek,
hogy a tót gyülekezetekből alakult magyar gyü
lekezetekben a hívek az uj énekeskönyvben is
megtalálják azon énekeket, amelyeket annakelőtte tótul énekeltek, s melyekhez szivük anynyira hozzánőtt, hogy attól csak nehéz szívvel
szokhattak el. Mert tudni kell, hogy a «Kirye»,
«Gloria», «Credo», (Hospodine, Sláva, Werime)
énekek nélkül vasárnapi és főkép ünnepnapi is
tentisztelet a tótnyelvü gyülekezetekben el sem
képzelhető! — (Majd máskor rátérek a liturgia
kérdésére is.)
Úgy látszik, ezen tervezett «egyetemes éne
keskönyv» helyét foglalta el a ma már meglehe
tősen elterjedt uj dunántúli énekeskönyv. Azon
ban — mi tagadás — ez az énekeskönyv a fent
jelzett szükségleteket nem elégíti ki, hiszen nem
is készült oly célzattal és törekvéssel, mint a
tervezett «egyetemes énekeskönyv», hogy az annakelőtte tótnyelvü hívek lelki szükségletét ki
elégítse.
De különben is hiányosak a mi énekesköny
veink, és sajnos, többen vannak. Ezért egy nagy
hibája a mi magyar énekeskönyveinknek a szétforgácsolódás, széttagoltság! (Ez egyébként is
magyar virtus!) A gyülekezeteket nem egyesíti
de szétválasztja a sokféleség. Mig a tótban jó
formán csak egy énekeskönyv van széles e hazá
ban (Nagymagyarországot értve), a «Tranos
cius», illetve az ebből készült (de beosztásában
ugyanaz) «Zpevnik», amely az előbbinek elavult
és használatonkivüli énekeit kihagyva, mintegy
előbbinek kivonata, addig a magyarban sokféle
énekeskönyv van forgalomban. Csak én a követ
kezőket ismerem és láttam (sajnos, hogy ezek
is a Felvidéken maradtak): «a régi dunántúli»,
«az uj dunántúli», a «győri», a «csabai», a Ko
vács Sándor féle «Kis énekeskönyv», a «nyíregy

lappja

im

házai kis énekeskönyv». Itt említem meg, hogy
birtokomban van egy régi 1830-ból váló magyar
énekeskönyv is a következő feliratú címlappal:
«Uj Énekes Könyv, melly a Régi Graduál sze
rint alkalmatos igazításokkal és némelly Régi
Énekek hellyett újakkal jobbítva, készíttetett és
kibotsáttatott az Augustána Confessiót tartó
Evangyelikusoknak a Dunán túl lévő Superintendentziája által. —- Pozsonyban, Wéber S.
Lajos betűivel s költségével. 1830» —
Nem volna érdemes ezen sokféle énekes
könyv egyesítése ? s hozzá a már említett tót
énekek átültetése és felvétele által megvalósí
tani azt a régi tervet, hogy egy uj, valóban
«egyetemes» énekeskönyv szerkesztessék?
Még egy dologra lettem! figyelmes a tót és
magyar énekeskönyvek összehasonl tásánál. És
ez a szöveg variálása. Mig a tót énekeskönyv
szövege, mondhatni «századok óta» megállapo
dott, addig a magyar szöveg változó. Pl. a
lutheri ének: «Ein’ feste Burg ist unser Gott»
— a tótban századok óta ugyanazon egy fordí
tásban fordul elő, mig a magyarban, ahányféle
az énekeskönyv, annyi a fordítás. Csak magam
ezeket tudom: «Isten rendíthette n várunk, Vé
delmünk és fegyverünk! Nála oltalmat találunk,
Vész, ha zúdul ellenünk stb.» — (így tanultam
én is gyermekkoromban.) A másik: «Erős vár
a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk; Ha
ő velünk, ki ellenünk? Az Ur a mii oltalmunk
stb.» (Uj dunántúli) És van még «Erős vár ne
künk az Isten» vagy: «Erős várunk az Ur Isten»
kezdettel. Egy másik ének, amit szintén még
gyermekkoromban tanultam meg: «Ki csak Is
tenre dolgát hagyja, És benne remél mindenkor,
Azt ő bizonyosan megtartja, Minden szomorú ín
ségkor; Ki hűn bízik Istenében, nemi ing soha
reményében.» Ma ezt ezzel á szöveggel talá
lom: «Ki dolgát csak Istenre hagyja, És benne
remél mindenkor, Azt ő csudaképen megtartja,
Minden szomorú ínségkor; Ki magát bízza Is
tenre, Nem épit az fövényre.» Megvallom, ma
gamnak is nagyon nehéz ebbe az uj szövegbe
beleélni magamat; a régi szöveg úgy be van
gyökeresedve szivembe, hogy azt onnét kilépni
nemi lehet, attól eltérni nehezemre esik, a válto
zott szöveg — bár lehet, hogy jobb fordítás —
teljesen hidegen, idegenszerüen hat. Mennyivel
inkább ragaszkodik tehát az egyszerű köznép a
már megszokott szöveghez? És melyik szöveg
egységesít, forraszt össze a gyülekezettel: a
változó-e, vagy a változatlan? Nemi inkább szét
tagol-e a szöveg változása? Ha pld. bemegyek
egy idegen helységben a templomba, s ott ének
lik a lutheri: «Ein7 feste Burgi ist unser Gott»
éneket, ha tótul megy az istentisztelet, nem
kell hozzá énekeskönyv sem, oly megállapodott
a tót szöveg:, de ha magyar gyülekezetben ének
lik, bizony énekeskönyv nélkül nem tudok a
gyülekezettel énekelni! És ez a változás a szö
vegben több éneknél fordul dő.
Egy uj énekeskönyv szerkesztésénél az ilyen
csekélységeknek látszó nagy dolgokra figyelem-
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mcl kellene lenni. Már most mellékes, hogy
melyik szöveg- lenne elfogadva és felvéve, de
az aztán változatlan maradjon. Csak igy verhet
gyökeret a s/ivben. Ma más-más énekeskönyv
ugyanazon éneket más szöveggel közli, az egye
sítés Itflyett széttagol, hiterósités helyett gyen
gít! Ezért nagy dolgok az ilyen «csekélységek».
Ezért kár, hátrány és baj a sokféle énekőskönyv!
Hogy még a dallamokról is megemlékez
zem, bizony még a legnagyobb elterjedtségnek
Örvendő «új dunántuli» énekeskönyv is dalla
mokban szegény. Jóformán ugyanazon dalla
mok váltakoznak, s nem is felelnek meg az il
lető ünnepkör hangulatának; nem ébresztik fel,
és nem fejezik ki azt a luangulatot, vallásos ér
zést, amit az illető ünnepkör megkíván. E tekin
tetben is a tót énekek dallamai sokkal szeren
csésebben vannak alkotva és megválogatva, az
illető ünnepkör hangulatához jobban simulnak.
Bizony pld. az adventi vagy böjti időszak han
gulatának sehogy sem felel meg a Mennyből
jövök most hozzátok» dallama, mert ez örömünnepi hangulatot kelt. Viszont karácsonyi ének
nek nem felelhet meg: «Ki csak Istenre dolgát
hagyj3»»
«öh én bűnös, jaj mit tegv'ck»,
sem húsvétinak nem felelhet meg a mélábús,
zsolozsmás «Térj magadhoz drága Sion!» Igy
az uj dunántuli énekeslcönyvben a «Fel mennyei
polgárok» kezdetű (110 sz.' és az «Emberek ké
szüljetek» kezdetű ének az «Istentől el nem ál
lok» dallamára van jelezve, holott ennek a tótban
van egy más, szép, igazán adventi hangulatú
dallama (Povstantc ó krestané,
VeseTte se
verici), bár igaz, hogy 1 Chovan féle tót parti
túrában sincs meg. Micsoda szépek és az ün
nepkör hangulatához méltók, s azt kifejezők a
tót énekek dallamai! Például az adventi, (a fent
említetteken kívül): «Raduj se dcéro Sionská»
- «örvend Jézusnak szent nyája», a karácsonyi:
«Radujte se ó krestané, radujte se vsickni spolu»
a «Stála se jest vec predivná», a «Buh se mim
nyui narodií», — a*böjti: «Ach já matka zarmancená», — «Chvála tobe Kriste» — «Bud
tisickráte privitán» - «Jenz si topéi za nás» —
(Mandrost otce nesmirná», - - a húsvéti: «Ay
ten silny lev udatny» - «Jezu Kriste Vykupitcli» («Jézus, ki a sötét sir zárát ) — «Vstal z
rr.otvych Kristus Sparitel» («A pünkösdnek jeles
napján») — «Vstal jcst nás mily Kristus Pán»
(«Fölkelt a mi kedves Urunk») stb. Mindegyik
az illető ünnepkör hangulatát ébreszti az em
berben, az adventi és böjti mélabús, zsolozsmás
dallamok a bűnhánat hangulatába ejtenek, a ka
rácsonyi és húsvéti diadalmas, örömteli dalla
mok a diadal, a győzelem, a hitgyózelem han
gulatára ragadnak. Bizony érdemesek az átvé
telre! Tagadhatatlan viszont, hogy vannak igen
szép magyar dallamok is. Pl. gyönyörű a «Jövel
Szentlélek Ur Isten» — «Hogyne dicsérném az
Istent» — «Jehova csak neked énekelek» stb.,
de mi ez ama gazdagsághoz és változatosság
hoz képest, amely a tót enekek dallamainak tár
házából árad reánk!?
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Nagyon szeretném tuani, mi van a régi
időkben felvetett tervvel, az uj egyetemes éne
keskönyv szerkesztésével? Mcgha’t-e az eszme,
mikép drága hizánk? Eldudt-e é; ébredésre vár?
Elvcttetett-e, mint felesleges? Azt hiszem, a kéz
iratok Osgyánhan vannak. De valószínű, hogy
az odatelepcdctt csehek miatt nem lehetett azo
kat a csonka hazába áthozni és igy az énekeskönyv ügye elaludt. Talán nem is gondol vele
senki. Taíán az ui dunántuli énekeskönyv van
hivatva annak hiányát pótolni! De pótolja-e?
Én úgy érzem, mintha e téren hiány volna.
Úgy érzem, hogy szükséges volna a már említett
tót énekek átültetése magyar nyelvbe, s más ér
tékes énekek átvétele is. Úgy érzem, hogy az
uj dunántuli énekeskönyv, bármennyire elter
jedt és c>. idő szerint talán a legjobb és legmeg
felelőbb, mégsem elégíti ki az éneklő vallásos
szükségletet és nem pótolhat egv egyetemes
éi.ekcskönyvet Úgy érzem, itt valamit tenni kel
lene a vallásos szükséglet kielégítésére és tar
tozásunk van azon gyülekezetekkel szemben,
ahol a tötnyelvű istentiszteletek helyét mindin
kább a magyarnyelvű foglalja el, hogy megta
lálják azt, amit elvesztettek. Azt hiszem, jó, hasz
nos dolog lenne a többféle magyar énekesköny
vek énekeit egy egyetemes énekeskönyvben
egyesíteni, a szöveget úgy megállapítani, hogy
az aztán változatlan is maradjon; és talán nem
volna felesleges a jelzett tót énekeket is átvenni.
így létesülhetne egy olyan énekeskönyv,
amely minden vallásos szükségletet kielégíthetne
és «egyetemesen* használttá, elterjedté válhat
nék, mely az összes hazai evangélikusokat hit
ben, vallásos érzületben egy szent kapoccsal egy
szent egységgé forrasztaná össze.
Csepa.
Moczkovcsák Ernő,
ev. lelkész.

H Í R E K .
Gyurátz Ferenc em léke. A kővágóörsi
(Zala m.) gyülekezet emléktáblát helyez a régi
emeletes kisgimnázium épületre, amelyben a
nagynevű dunántuli püspök lakott s mint tanár
káplán tanított.
A vallásfelekezetek törvényhatósági
képviselete tárgyában a képvisclóház közigaz
gatási bizottsága február 5-iki ülésében hoszszsbb vita után úgy döntött, hogy a vallásfele
kezeteket híveik számának megfelelő arányban
a legnépesebb hitközségek élén álló lelkészek
képviselik, tekintet nélkül arra, hogy a törvényhatóság területén választók-e és választhatók-e.
A bányai egyházkerületi felügyelő
választás. A szavazatbontó bizottság Dr. Raffay
Sándor püspök elnöklete alatt megállapította,
hogy a '180 leadott érvényes szavazatokból dr.
Pesthv Pál volt igazságügyminiszterre 110, dr.

Ä.
Kaas Albert báró egyetemi tartárra 68, igiói
Szontagh Antal dr. ny. min. tanácsosra 2 szava
zat esett, tehát dr. l^esthy Pált 40 abszolút szavazattöbbséggd egyházkerületi felügyelővé vá
lasztották. A választás eredményét küldöttség:
hozta a megválasztott felügyelőnek tudomására.
— Február 20-ig lehet jelentkezni azok
nak a vidékieknek, akik szállást és ellátást kér
nek, az ifjúsági egyesületi vezetőképző tanfo
lyamon, mely Budapesten lesz március 4 és 8
között. Másoknak február 25-Lg kell jelentkezreiök. A tanfolyam előadói elsősorban két kül
földről érkező, Sitters és Strong titkárok, to
vábbá Kapi Béla evangélikus püspák, Forgács
Gyula, Bogidán Gyula református, Németh
Gyula és Vidovszky Kálmán evangélikus lelké
szek, Dr. Scholtz Oszkár ny. főtanácsos, Dr.
Keczegh András tanár, Dr, Batiz Dénes orvos,
Dobos Károly, Pógyer István és Töltéssy Zoltán
KIÉ titkárok, Buday Gergely theol. m. tanár és
mások. A tanfolyamon a tandíj és a jelentkezési
dij 12 pengő, melynek fele a jelentkezéskor kül
dendő be. Minden vidéki résztvevő számára,
aki szabályszerűen jelentkezik, vasúti féljegyről
gondoskodnak. Kérjen meghívót és jelentkezzen
e timen: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szö
vetsége Budapest, IX., Üllői ut 29. II.
— Nyári ifjúsági konferenciák időpontja:
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövet
ségének európai nemzetközi gyűlése Balaton
szárszón augusztus 17-töl 23. Főiskolás refor
mátus leányok konferenciája Faddón junius 24től 29. Főiskolás református fiuk konferenciája
Balatonszárszón Julius 2-től 7. Református KIEgyülés Balatonszárszó augusztus 24-töI 28.
— A Protestáns Szemle februári, 80 oldal
terjedelmű számának különösen Kritikai Szemle
rovatában találunk értékes könyvismertetéseket
és bírálatokat, amilyenek Gaudy Lászlóé, Szelényi Ödöné, dr. Bruckner Győzőé. Az uj irányú
magyar történetírás műhelyébe nyújt bepillan
tást R. Kiss István, mikor Szekfü Gyulának
Bethlen Gáborról irt művét bírálja.
— A Lelkipásztor februári számában Irányi
Kamill, Hérints Lajos, Sárkány Béla, Gaudy
LLászló, Hering János egyházi beszédéit talál
juk. Br, Podmaniczky Pál egyetemi tanár Lars
Levi Laestadius svéd lelkész életét rajzolja.
Kutas Kálmán suspiriumokat irt.
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— A spekri protestálás 400 éves jubileumi
ünnepségé az idén pünkösdkor lesz Speyerben.
— A Vatikán részéről Gasparri bíboros,
Olaszország részéről Mussolini miniszterelnök
február 11-én írták alá a pápai állam megalko
tásáról S2Ó16 ’ politikai szerződést, s az Olasz
országgal kötött konkordátumot.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Dr. Sz. L. Zs. Bcs, Egyelőre sajnos nem
tudom kimutatni. — T. D. Köszönöm a mementót. — D. L. M. Szívesen közlöm, de előbb
tudni szeretném, hogy az illető mit akar, tesz-e
lépéseket. — K. Gy. Bgy. Sajnos a lekötésre
nincs hely. Inkább légy szives ismertetni, kb.
kéthiasábos cikkben. — Köszönettel ismerem el
a következő felültizetéseket: Wenk Károly
Hegyeshalom 1.68 P, Jakus Imre Győr 80 fill.,
Flegmánn Emilné Szuhakálló 80 fill.
Felslőe kiadó: NÉMETH KAKOLY.

P á ly á z a t.
A nyiregyliázi ág. h. evang. egyházközség
segédlelkészt keres. Javadalma: havi 200 (kettőszáz) pengő és bizonyos stólarész; lakás, fűtés,
világátás. Tótul tudók előnyben részesülnek. A
pályázati kérvények február 20-áig alulirt lel
készhez küldendők.
Paulik János,
2—2
ev. lelkész.

I Az

Uj Dunántúli Énekes
(Harayáaszky Viktor kiadás)
Kapható:
F ek ete félvászonkötésben . P 4*50
F ekete egészvászonkötésben,
t o k k a l .................................P 5*60
Párnázott vászonkötés,
arany m etszéssel . . . . P 18'—
Csontutánzatu kötés, fehér
v a g y f e k e t e .........................P 18*—
Legf. párnázott bőrkötésben P 22'—

HÍREK»

— Dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelőt
az egységes párt elnökévé választotta.
— A Magyarhoni Ág. H. Ev. Misszióegye
sület február 2-án volt húsz esztendős.
— Rákosi Jenő iró és publicista február
8-án, 87-ik életévében meghalt.
ffrefflstott * OvóH Hírlap
«tarswfWttii #7#», «nem
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Bevezetés e s e t é n szíveskedjék
szállítási ajánlatot kérni, feltéte
leink a bevezetést lényegesen
megkönnyítik.

Kákái Lajos könyvkereskedése
Bpest, IV. Kam ermayer Károly-u.3.
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J á rja to k s z e r e te tb e n !
»Járjatok szeretetben, miképen a
Krisztus is szeretett minket. . . mert
valá.ok régen sötétség, most pedig
világosság az Urban: mint világos
ságnak fiai úgy járjatok.«
Ef. 5. 2. 8.

«Aki a sötétségben jár, nem tudja hová
megy», azt mondja Jézus (Ján. 12, 33), akiről
apostola azt a bizonyságot teszi, hogy ó benne
vala az élet, és az élet vala az emberek világos
sága (Ján. 1, 4). Pál apostol szintén az Urban
találta meg életének világosságát, s a világosság
ban való járást egynek veszi a szeretetben járás
sal. Csakúgy, mint János: «Aki szereti az ó
atyjafiát, a világosságban marad és nincs benne
hotránkozisra való;aki pedig gyűlöli az ó atyja
fiát, a sötétségben van és nem tudja hová megy,
mert a sötétség megvakitotta az ó szemeit» (1.
Ján. 2, 10. 11).
A felvilágosodás a művelődés történetében
egy korszaknak az elnevezése. A felvilágosodás
korszakának jellemző tulajdonsága az értelem
ben való bizakodás. A felvilágosodás korának
vezető elméi azt gtondolták, hogy egy jobb és
boldogabb korszaknak előkészítésére a legalkal
masabb eszköz az értelem fejlesztése, az ismere
tek terjesztése, a tudás gizcfetgitása. így véle
kednek az úgynevezett racionalisták, vagyis az
ész emberei is. A felvilágosodás és a racionaliz
mus hívei ma sem haltak ki. S távol áll tőlem,
hogy arra a teljesen ellentétes álláspontra he
lyezkedjem. mintha az ész kiművelésére, az érte
lem gazdagítására semmi szükség nem volna.
Csupán azt kell hozzátennünk, hogy a bölcseség kezdete az Istennek félelme, s hogy a vi
lágosságnak feltétele a szeretet. Ahol az értelem
fénye el akarja homilyositani Istennek dicsősé
gét, ahol a világosságot az értelemnek hideg
fényében látják, ott nincs bölcszség és nincs
megértés. Mert a világosságnak két elemi fel
tétele, hogy az ember helyesen ismerje meg
Istent és em bertársát helyesen ismerje meg Is

ü tlille n lk hetenként e n sz o r . vásárnál.
M flnttsi ér: Eiész évre 6 f . 40 ML léiéire 3 f .
28 HIÚ icgvedévre 1 P .10 All., Elf szint 16 fill
H lriotisl árak ■ a so tv a z és szerin t

tenhez és embertársaihoz való viszonyát, és he
lyesen teljesítse kötelesség.it Isten és emberek
iránt. Mindehhez pedig szükséges a szeretet.
Szeretet nélkül nincs megértés.
A szeretet is különböző lehet. Az apostol
azt a szeretet ajánlja, amellyel Jézus szeretett
minket. Jézus szerctctéről az evangéliomokból
kettőt tudhatunk meg: 1. Jézus tudta, hogy mi
lakozik az emberben, 2. Jézus tudta, hogy mi
nincsen meg az emberben. Tehát Jézus nem
gondolta azt, hogy’ az ember jobb, mint amilyen.
S nem gondolta azt sem, hogy' az ember roszszabb, mint amilyen. Pedig ez a két tévedés bo
rítja sötétségbe a világot. A szentimeniulizmus,
amely az embert jobbnak tartja, mint amilyen.
Rousseau ezek közé a sze rttime ntali táx közé tar
tozott és sok kárt csinált. Közéjük tartoznak
mindazok, akik a fejlődési elmélet híveihez tar
tozván, minden tudományos felkészültségeik,
adataik, lombikjaik, kitömött denevéreik és ana
lizált csontvázaik ellenére is felületes optimis
ták, s a «fejlődés törvényétől» várnak a mainál
szebb időket. A cinizmus a másik irányzat, amely
az embereket rosszabbaknak tartja, mint amilyentk, s amely az emberi nem megvetésére, amel
lett a saját személyük bálványozására viszi az
embereket. A korlátolt optimizmus és a korlá
tolt cinizmus egyformán ellenségei annak a vi
lágosságnak, amely megjelent a Jézus Krisztus
ban; Ez a világosság arra tanít, hogy a bűnnek
sötétségéből csak a megváltó szeretet tudja ki
vezérelni Isten fiainak világosságára az embe
reket.
A Krisztus szeretete látja a bűnt a maga
egész hatalmasságában, s azért nem sekélyesett
optimista; de látja Istennek nagy irgalmát is,
azért nem cinikus.
A világra, amely Krisztusban nem hisz, ma
is sötétség borul. A világ sötétségben jár, s
nem tudja hová megy. Ma kevésbbé tudja, mint
bármikor. Egy újabb háború, vagy egy újabb
forradalom felé botorkál a világ; Tehát újabb
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nyomorúság1, újabb gazságok felé. Vannak, akik
a háborútól, vannak, akik a forradalomtól vár
ják a hajmlhasadást, a v.lágDsságot, a jobb kort.
Akik nem tanultak a szemük előtt lejátszódott
eseményekből. Akik háborúra uszítanak, azt hir
detik, hogy a háborúban csak győzni lehet. Akik
forradalomra uszítanak, azt hirdetik, hogy a for
radalomban diadalra jut az igazság. Hiába lát
tuk, hogy a háborúban vannak legyőzöttek is,
hogy a forradalomban felülkerekedhetnek a gaz
emberek is. A világ sötétségben jár, mert nincs
benne krisztusi szeretet. Sötétségben jár, mert
nem szeretetben jár. Kicsinytől fogva nagyig,
az államférfiaktól a kétkézi munkásig vaksötét
ben, a szcretetnéíküllségnek sötétségében botor
kálnak, tapogatóznak a népek. A hatalmasok a
nemzeti és felekezeti gyűlöletet, a kicsinyek, a
nincstelenek az osztálygyülöletet szítják.
Civilizációnk katasztrófa előtt áll. Az idők
jelei erre vallanak. A szeretet meghidegült, a
gyűlölet izzik. A kormányok gyűlöletre támasz
kodnak, a szegények gyűlöletben bizakodnak.
Ha Krisztus szemeivel és szivével néznénk á
világot és az embereket, s nem érnénk be a ma
gunk szűklátókörű és önző világnézletével, nem
volna gyűlölködés, igazságtalanság, rágalom,
hazugság é& csalás. így azonban, a szeretetlenség miatt a világ sötétségben jár és abban ma
rad, amíg nem fog járni a szeretetben, amely
megjelent a Jézus Krisztusban, a hívőknek még
ebben a világban is megvilágositására és üd
vösségére.
Addig is, mig a mi Urunk Jézus Krisztus
megjelenik dicsőségben, mint világosságnak fiai
úgy járjunk: szeretetben.
A világ gyűlölködése ne vigyen bennünket
arra a bűnre, hogy mi is gyűlölködjünk. Az
emberek testvérek, akármilyen hatalmasok is
azok, akiknek világi érdeke ennek ellenkezőjét
akarja velünk elhitetni.

Bugeniiagen János
a re fo rm ác ió m eg szerv ező je.
Bugenhagen János 1415 ben született Wollinban, Pomeránii német tartományban. Két év
vel volt fiatalabb Luthernél. Apácák nevelték,
majd a greifswaldi egyetemen tanult. Tizen
kilenc éves korában a treptowi akadémia igazga
tója; huszonnégy éves korában pappá szentelték.
Sokat irt és tanított, ragaszkodott egyházához,
jóllehet ismerte annak hibáit. Mikor Luther
Márton hires kilencvenöt tételét és Lulher Már

m .

ton röpirátáit olvasta, először «veszedelmes em
bernek» nevezte, de később azt mondta, hogy
egyedül Luther látja az igazságot. A nevezetes
wormsi birodalmi gyűlés esztendejében, 1521ben, Wittenbergbe megy, azután Wartburg vá
rába. Wartburgban segédkezik Luthernek a
Biblia lefordításában, az a hire, hogy ő a Bibliá
nak legalaposabb ismerője, fokról-fokra emel
kedik, püspökséget és egyetemi rektorságokat
kínálnak föl neki. ö koronázza meg a dán királyt,
megszervezi a wittenbergi egyetem theologiai
fakultását, megállapítja az evangélikus lelkész
avatás szertartását, Bugenhagen a reformáció
nak diplomatája és követe, megszervezi az ev.
egyházat Braunschweig tartományban, Lübeck
és Hamburg szabadvárosokban, Schleswigben
és Dániában. Melanchton Fülöpöt «Németország
tanítójának», Bugenhagent «Németország lelki
pásztorának» nevezik. Ö az evangélikus belmiszszió első munkása, az első igazi pedagógus —
és, hogy a hibáit se hallgassuk el, egyike a leghosszadalmasabban prédikáló papoknak. Életé
nek csak néhány kiemelkedőbb mozzanatát is
mertethetjük.
Először is, Bpgenhagen volt Luther lelkésze,
gyóntatója és leghűbb harátja. Wittenbergben
két templom volt: a vártemplom és a gyülekezeti
(parochiáli ) templom. Bugenhagen a gyüleke
zeti templomnak volt a lelkésze, emellett a wit
tenbergi egyetemen is tanított. Luther és a
többi egyetemi tanár Bugenhagen gyülekezeté
hez tartozott.
Bugenhagen mindennap prédikált. Ö kezdte
meg a belmissziói munkát azzal, hogy meg
akarta szüntetni a szegénységet és prédikált a
foglyoknak és fegyenceknek. Iskolákat alapított,
s a gyülekezetében eltörölte a szentek Imádását,
a misét és a római katholikus egyháznak egyéb
visszaéléseit. Ezzel olyan nagy hatást gyakorolt
a közvéleményre, hogy a vártemplom is kény
telen volt Bugenhagen példáját követni. Bugen
hagen eskette össze Luther Mártont Bora Kata
linnal 1525-ben. Ápolta Luthert betegségében,
Luther végrendeletének ó az egyik aláírója, a
pestis idején vele dolgozott, hónapokig lakott
Luthernál. Nem volt jelen, mikor Luther meg
halt, de a két halotti prédikáció közül az egyi
ket ő tartotta Wittenbergben.
Bugenhagen legkiválóbb érdemei közül
megemlítjük, hogy ő készítette és adta ki az
«egyházi szabályzatokat», összesen nyolcat. A
braunschwegi egyházszabályzat valamennyi kö
zül a legfontosabb.
Bugenhagen mérsékelt és türelmes volt.
Egyházszabályzatai alkalmazkodnak a helyi vi
szonyokhoz. A szabályzatok három kört ölelnek
fel: az iskolát, az igehirdetést és a szegénygon
dozást. Ezen a három főcsoporton belül sok
velők összefüggésben levő tárgy szerepel. Bu
genhagen megállapítja a különböző fokozatú is
kolák tananyagát, rendezi a kántornak, a kurá
tornak és a bábának (az akkori diakonisszának)
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hivatalát. Ellensége a koldulásnak. Bevezette a
gyülekezeti perselyt; bevezette, hogy a lelkésze
ket a gyülekezetek válasszák; megáílaptja a lel
készavatás szertartását. A hamburgi egyházsza
bályzatban Bugenhagen az, aki az evangélikus
egyházban először rendeli el a reformáció nap
jának megünneplését.
Bugen hagen igen termékeny író volt. Iro
dalmi munkái közül legnevezetesebb a Luthér
télé német Biblia-forditás nyomán készített al
német nyelvjárásu Biblia, ame’y 1534-ben jelent
meg. Eszaknémetországban több mint 200 esz
tendőn át ez a feBugenhagen Biblia» volt haszná
latban, mert a felnémet nyelvjárás Eszaknémet
országban még ma is csak nehezen nyer tért, s
ott az alnémet nyelvjárás volt és van haszná
latban.

J e g y z e te k .
1849 április havában jelent meg az evangé
likus belmisszió atyjának, Wiehern János Hen
riknek hires Emlékirata: Denkschrift an die
deutsche Nation. Ez lett a belmissziói munka
prog ramm ja. Wiehern előtt is észlelhető már
ilyen irányú mozgolódás, mert hiszen a belmiszszió visszavezethető a 17. és 18. századbeli pietistamozgilmakig, deWiehernnek érd .*mc, hogy
felismerte a belmissziónak az egyházhoz való
helyes v szonyát. Szerinte a beim s ziőegyhá 1re
formot, az egész népnek lelki megújulását j.lenti
és célozza. A belmissziói munka a reformáció
munkájának folytatása és kiegészitése. Nem al
kalmi szerctetakció, amelynek csak bizonyos he
lyen, vagy bizonyos időben merül fel a szüksége,
hanem az egyháznak lényegszerü, állandó életnyilvánulása. A Wiehern által megindított belmissziói mozgalom tehát nem szociális szeretetmunka, nem egyháztársadalmi
segélyakció,
amelynek az egyházi élet külterületein, perifé
riáin van megillető helye. Élesen fogalmazva azt
mondhatjuk, hogy Wiehern szerint az egyház
mint isteni üdvintézmény, mint az isteni kegye
lem eszközeinek: az Igének és a szentségeknek
sáfára van elkötelezve a belmissziói munkára.
Wiehern elgondolásában minden belmissziói
tevékenység főcélja ugyanaz, mint az igehirde
tésé. A Jézus Krisztus erős és üdvözítő evangéliomát el kell juttatni minden emberhez és
minden néphez. A belmissziónak célja és ereje
ugyanaz, mint az igehirdetésé. Csak az eszköz
más. A prédikálás beszéd által, a belmisszió cse
lekedetek által vezeti az embereket a Krisztus
hoz. Az irgalmasság cselekedeteinek értéke attól
függ, hogy mennyi van bennök az Igéből, a
Krisztus evangél iomából. Wiehern tehát nem
magától a puszta karitativ tevékenységtől, a se
gélyakcióktól s a nyomorenyhitö munkától teszi
függővé a belmissziói munka értékét, hanem az
evangéliom erejétől, amely a munkában testet
ölt és láthatóvá válik.
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Azért nála a belmissziói munka elválaszt
hatatlan az egyháztól. Nem pietist a közösségek
nek, nem jótékonysági egyleteknek bármily szép,
eredményes és el smerésre méltó, independens,
szórványos akciói alkotják a belmissziói Belmissziói munkát csak az egyház végezhet, mint
amelyre az Ige szolgálata bízatott, s amely az
Ige szolgálatára kötelezve van. •
Wichem célja az egyház felélesztése, meg
újítása, megerősítése volt. A peiizmus és a hu
manitárius racionalizmus ellenben az egyházat
negíigáita, elmvl ó te, háttérbe szorította s vég
eredményben az egy házat profan zálta, ann. k
fogalmát megüresitette. Az egyház értékének és
jelentőségének ez a kidom bo.iása t szi a Wi
ehern által megindi.ott mozgalmat egyházi re
form-mozgalommá, de egyúttal a lutheri refor
máció folytatásává. Az egvházn.k W i.hern sze
rint sincsen más eszköze, fundamen torna és ereje
mint az Ige; de nincsen más dolga, kötelessége
és felßdata sem, mint az Ige hirdetése, az Igéről
való bizonyságtétel szavaikban és cselekedetek
ben. Ezt a munkát végzi az egyház körén belül,
az egyháznak speciális területén, az egyházzal
nem csupán kapcsolatban, hanem az egyház
egyik életmegnyilvánulásaként a belmisszió.
a
Ezt olvasom: «Mi lesz, ha a szentendrei
szerb püspök székét üresedés esetén be kell
tölteni? Vájjon a Belgrádban székelő görög
keleti szerb metropolita fogja kinevezni az uj
püspököt? És mivel a szentendrei püspök uj
törvényeink szerint tagja a fel sóháznak, egy
belgrádi hatóság fog magyar törvényhozót ki
nevezni a felsóházha?» (Pesti Hírlap, febr. 17.)
Lám milyen féltékenyek vagyunk a szuverenitá
sunkra! De a sok kérdést hadd toldjam meg én
is eggyel: Ki nevezte ki az esztergomi r. kath.
hercegé rgeket, a legfőbb magyar közjogi mél
tóságot», továbbá a székesfehérvári és a pécsi
megyéspüspököket, akik s inten tagjai a magyar
törvényho/ás felsó házának? Es meg egy: hová
lett a legfőbb kegyúri jog? Úgy láts iü annyira
hozzászoktunk a magyar állam jogaiba való be
avatkozást illetőleg a római papanak *— Vass
József miniszter szavai szerint — kétségbevonhatatlanul nemzetek fölött álló szuvérén.tásához,
hogy degföbb közjogi méltóságunk» pápai ki
nevezése fölött elsiklunk, de a szentendrei gór.
kel. püspök kinevezése körül már előre vil’ogtatjuk szuverénitásunk szuronyait, még mielőtt a
püspöki szék megüresedett volna. A tevét le
nyeljük, mert nem bírunk vele, a szúnyogot
azonban szűrjük, mert csak szúnyog. így játszo
gatunk más dolgot nem találván, s mutogat
juk karmainkat ott, ahol nem kell félnünk, hogy
rájuk koppintanak.
•
A felsöházban Huszár Károly lobogtatta
meg a vallásszabadság zászlaját a — mexikói
^vallásüldözések» ellen. A mexikói helyzetről a
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Vasárnapi Iskolai Szövetségi lapja, A Fecske,
február 1-i számában ezt írja: «Igaz, hogy sok
lelkésznek el kellett hagyni az országot, de nem
azért, mert r. kath. volt, hanem mivel nem
akart mexikói állampolgár lenni; megtörént ez
ref. magyar lelkésszel is. Hogy mennyire nem
függ ez össze a vallásüldözéssel, a kővetkezők
ből látható: Röviddel Calies elnök visszalépése
előtt a mexikói evangéliumi egyházak vezetői
felkeresték őt s kérdezték, hogy az evangéliumi
keresztyénség jövőjének kilátásairól mit gondol.
Erre azt válaszolta: Én feltörtem az ugart, meg
húztam a barázdákat, az önök dolga, hogy ves
sék a maglót. Azután létrejött egy szervezet, az
Evangél umi Egyházak Nemzeti Tanácsa, mely
ben a különböző egyházak vezetői, mexikói ide
gen misszionáriusok is, a közös ügy érdekében
támogatják egymást... Mindez tehát nem olyan
színben tünteti fel a viszonyokat, mintha vallás
üldözés folyna. Inkább azt lehet látni, hopy a
Bibliának megnyílik sok lehetőség az érvénye
sülésre.»
*
A pápai államnak kicsinyített mértékben
való helyreállítását sokféleképen lehet kommen
tálni. Úgy is, ahogyan Vass József miniszter
tette, akinek véleménye szerint a pápának nem
zetek fölött álló szuverénitását ez a tény semmi
vel sem! tette kétségbevonhatatlanabbá, mint
amilyen volt eddig. A Habsburg uralkodóház
idején ugyan ilyen kijelentést nemi mert volna
megkockáztatni egy m. kir. miniszter, de hát ez
más lapra tartozik. Tehát a római pápai állam
felállítása :nem azért volt szükséges, hogy kétség
telenné tegye a pápa szuverenitásának a ma
gyar királyság szuverenitása felett állását. Jó.
Ezt látjuk és tapasztaljuk. A pápa magasabban
szuverén, mint a magyar korona és nemzet.
Sejtettük, hogy ilyen alapon kormányoztatunk.
De ha a pápának nem volt szüksége a közel hetvenesztendős függő kérdésnek rendezésére, ak
kor józan ésszel csak arra következtethetünk,
hogy Mussol ninak volt rá szüksége. S akkor
az egész ügy Mussol n'nak kétségbevonhatatlan
diplomáciai sikere. Mert a fascizmus szövetsé
gesévé tette azt a szuverént, aki minden nemze
tek, királyok, császárok ura (akárcsak a kínai
császár, vagy a tatár kán, vagy Al’ah egyetlen
prófétája Mohamed) S minthogy Róma ugyan
örök város, de minden más múlandó ezen a vilá
gon, feltételezhető, hogy a fascizmus is mú
landó. Mi lesz a fascizmus után? Ez az egyik
kérdés. A másik: mi lesz a blbomoki kollé
giummal? Eddig az olaszok voltak túlnyomó
többségben. S a világon nem csupa magyar mi
niszterek vannak. Akadnak olyanok is, akik sze
retnének az olasz politika mellett egy kis saját
nemzeti politikát is belekeverni a páp i szuve
renitásba. S azok a gerincesebb és öntudatosabb
államférfiak a nemzeti érzésű klérusukkal együtt
megkövetel k majd, hogy a bíborosok közt ará
nyosan képviselethez jusson a magjuk népe is,
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nehogy a római egyház nemzetközi szervezete
olasz imperialista célok szolgálatában álljon. A
pápaság kockázatos játékba fogott. Igen ügyes
nek kell lennie, ha Mussolini karmaiból ki tud
szabadulni. Szerencséjére a magyar katoliku
sokra a Vatikán minden körülmények között fel
tétlenül számíthat

Az é b re d é s útja.
Irta: Gáncs Aladár.
Kevés mondás van, melyet a theologfus
években úgy megjegyeztem volna, mint a kö
vetkező: «Pred'ge Christum, damit Ihn habest;
bis du Ihn predigen kannst, denn du schon
hast.» Úgy emlékszem, Achaelis mondása. Eb
ben a mondásban benne van egy célját tévesztett
s zátonyra futott hajónak recsegése és ropogása.
Azt is mondhatnám, hogy az alvó keresztyénség
altató dala, — de mindenesetre a XIX. század
német keres ztyé nségjének szignaturája. Értem
ez alatt azt a német keresztyénséget, melynek
hatása alatt a mi magyar evangélikus egyházunk
állott. S épen ezért benne érzem ebben a mon
dásban szignaturáját a miénknek is.
Anni magát a megállapiiást illeti, én azt na
gyon őszintének, jóindulatból fakadónak elis
merni kész vagyok, de nagy, kínos hiányok ta
karóját s egyben felfedőjét látom benne. A leg
jobbat nyújtja, ami a bátor biblikus megoldások
keretein kívül s azok mellőzésével nyújtható. De
ép ebben van ítélete.
Egész természetesnek találja, hogy a kezdő
lelkész rálép a szószékre anélkül, hogy ő maga
átment volna a Krisztus elfogadásának, össze
törő, Uj életbe vivő élményein. Tudja, hogy
Krisztus idegen neki. S miost ahelyett, hogy azt
ajánlaná: «Állj meg, egy lépést se tovább! így
nem szolgálhatsz! Fogadd1 el magad számára
Urnák és Királynak Öt, — akinek nevében szol
gálni akarsz!» — ehelyett egy látszólag kényel
mes, talán pszikbológikus, talán pedagógikus,
de teljesen bibliaellenes utat ajánl: Predige
Christum, damit Ihn habest.. . Meg vagyok
győződve, hogy Luther ezt sohasem1 mondta
volna, s ma is tiltakoznék az ilyen megalkuvásra
késztető, csak a kenyérkereset biztosítását te
kintő megoldás ellen. Pál sem szólt igy Timótheushoz soha: Prédikáld a Krisztust, hogy bir
tokba vehesd, miig majd prédikálni tudod, mert
már birtokodban van! És Jézus??!! Amaz azt
mondta: A s z í v teljességéből szól a száj. —
Emez igy szólt: «Aki énbennem hisz, élővíznek
folyamai ömlenek annak belsejéből.»
A dolognak súlyosabb oldala az, hogy
ugyanez a recept kivetődött, prolongáltatott, az
egész egyházi életre s az, amit ott talált az em
ber, nem volt más, mint ugyanennek a formulá
nak széles vetülete. S ez nem1 is lehetett más
kép! Mit mondtak? Amint a lelkésznél az az
ut, hogy csak prédikálván prédikálja sl Krisztust;
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míg egyszer majd csak beprédikálja magának,
— akképen a gyülekezetbe is úgy akarták belerédikálni Krisztust, anélkül, hogy az ébredés és
atározott elfogadás tűzén keresztül vitték volna
a lelkeket. Pedig itt nem lehet folyton gummitalpas cipőkben, s lábujjhegven járni. Jól mondja
Spurgeon, hogy Ádám oldalából Éva teremtésé
hez ki lehetett venni a csontot az ó alvása köz
ben, de senki nem fogja elhagyni bűneit s meg
ragadni üdvösségét ha előbb alaposan fel nem
ébred. Az ébresztést lehet tapintatosan és dur
vább módon munkálni, de becsempészni a Krisz
tust senkibe nem lehet. Az evangélium a régi
élet összetörését jelenti s vagy nem dőlnek le
a régi falak soha, vagy pedig az illetőnek fel
kell ébredni a robajtól
A keresztyénség nagy lesiklása a következő
tévedésből származott: Az emberekkel úgy kell
bánni, mintha a legjobb keresztyének lennének,
mintha Krisztus máris bennük lenne. Ezt még
inkább elbírják, mint annak a feltárását, hogy
semmi közük Krisztushoz, mig személyes élet
átadással ö t el nem fogadják.
Ma már el lehet mondani, hogy ez tévedés
volt.
Heinrichs egy nagyon merész, de szerintem
roppant nagyjelentőségű megállapítást tesz. Nem
kisebb dologról van itt szó, mint a Wichem nyo
mán s nem egészen az ö szellemében folytatott
egyházias belmisszió csődjéről. Ennek az irány
zatnak ez volt a jelszava: Az embereket úgy
kell tekinteni, mint kész keresztyéneket s fel
kell egyszerűen világosítani őket, hogy nekik
van szükségük erre is, arra is, ami a belterjes
kegyes életnél természetes. És mi történt? Az
emberek nem ismertek rá a maguk lelki szükség
leteire abban, amit nyújtottak nékik. Elidegened
tek a templomoktól, vallásos összejövetelektől,
belmissziótól s valósággal untatta őket minden
kínálat. Ugyanekkor a másik irányzat nem félt
a lelkek ébresztésének kockázatától. És mi tör
tént? Az emberek ott a magukéra ismertek sok
kal komolyabb, igénytel jesebb s «untatóbb» dol
gokban. S ezzel a közösségekbe tolódott át Né
metországban a keresztyénségnek s Isten or
szága munkájának súlypontja is.
Meg lehet figyelni, hogy az összes nagy
teljesítmények hatalmas keresztyén személyisé
gek közvetve, vagy közvetlenül ott termelődtek,
ahol az evangélizáció elvét, mint gyülekezetépitó elvet fogadták. Még azok az intézmények
is, melyek a hivatalos egyház kereteiben las
sacskán missziói erők gyümölcscképen létrejöt
tek, titkos tápláltatásukat a közösségekből nyer
ték s azok is, akik a hivatalos egyházban áldottabb működést fejtettek ki a Predige Christum
elve alapján sohasem lettek volna azzá, amivé
lehettek. Miért hát mégis a vonakodás? Mikor
ezer és ezer jel: egyik oldalon az útfélre hullott
mag meddősége, s másik oldalon a százszoros
termés bizonyítja, hogy hol van az élet forrása!
Az ébredés csak akkor áll be, mikor a bűn
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tudat a megmentésre való szorultság személyes
élményévé lesz a léleknek. Bűntudat pedig két
féleképen jön létre. Először azzal, hogy hirdettetik a törvény: Istennek teljes igénye. Másod
szor azzal, amit egy angol igehirdető — lec
két adván fiatal p ró k áto ro k n ak — eképp fo
galmazott meg: «Tanítsátok az emberi termé
szet romlottságát!»
Figyeljük meg igehirdetésünk tónusát, mily
kévéssé van benne képviselve ez a kettős hang!
Vannak, akik a törvényt, ítéletet s az ember el
veszett voltát sohasem prédikálják. Pedig tör
vény nélkül nincs evaugiliom. Azért a törvény
a Krisztushoz vezető mester. Úgy látszik, Luther
magyarázata a Hiszekegy második ágazatáról
nem bírt elég kötelező erővel abban az irány
ban, hogy mi az embereknek el veszettségükről
bizonyságot tegy ünk. Mily világosan van ott ki
mondva, hogy' a váltság az elveszett és elkárhozott embernek szól.
Erre kell ébreszteni az ébresztő igehirde
tésnek. Arra kell kényszerítenie, hogy önmagam
felett pálcát törjek, s magamat teljesen Isten
Igéjének ítélete alá helyezzem. Mert miből kell
ébrednem? A kijelentés nélküli, emberi talajra
épített vallásos gondolatvilágból, az elméleti kcresztyénségból, a saját mértékem szerinti ke
gyességből, az Írástudók és farizeusok igazsá
gából, amelyen belül senki nem mehet be a
mennyek országába, tehát a hamis keresztyénségböl, az. önteltségből, a magamnak való élés
ből.
(Folytatjuk.)

I Böjt 3. vasárnapi evangéliom
(Luk. 11, 14-23.)
Március 3. J é z u s n é m a ö rd ö g ö t ü z ki.
Jézus escdatételeinek hitelessége mellett
erős bizonyíték az, hogy azoknak megtörténtét
ellenségei sem vonják kétségbe, hanem kényte
lenek arra szorítkozni, hogy az ördögök feje
delmével való cimboraságnak tulajdonítják. Ma
gát a tényt, hogy' a némát megszólaltatta, elis
merik. Viszont magának Jézusnak szájából hall
juk, hogy Izraelben nem ó az egyetlen, aki ör
dögöket űz. Magában véve a gyógyítási csoda
sem Jézus, sem ellenségei szerint nem bizonyí
téka Jézus messiási méltóságának és tisztének;
mert mások is tesznek csodákat, s az ördög se
gítségével is lehet csodát tenni.
De leckénkben mégis arra fekteti Jézus a
fősúlyt, hogy ő nem Belzebubnak, az ördögök
fejedelmének segítségével tesz csodát. A dolog
másik részét, hogy t. i. mások is űznek ki ör
dögöket, azzal a szóval intézi el: Aki velem nin
csen, ellenem van; és aki velem nem takar, tékozol. Semleges álláspontra, Jézussal vonatko
zásban, senki sem helyezkedhetik. Vagyis nem
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magiában véve a csodatevés, hanem a Jézushoz
való viszony a döntő (lásd különösen Máté 7,
22. 23.). Jézus személyének ez az előtérbe he
lyezése értékes vonása ennek a leckének, miért
arra figyelmeztet, hogy a cselekedetek mögött
mindig keressük a cselekvőnek személyiségét.
A sokaság csodálkozott azon, amit látott.
Máté evangélioma szerint a sokaság azt mondta:
Soha nem láttak ilyet Izraelben! (Mt. 9, 33.) A
farizeusok azonban mélyebbre tekintettek. Azt
kérdezték, hogy ki által, kinek a segítségével,
milyen hatalomnál fogya tudta Jézus a csodát
véghezvinni. A látható cselekedetnek vannak lát
hatatlan vonásai és gyökerei. A néma ember
ben néma ördög volt; testi némaságának volt
szellemi oka és szellemi következménye; a lát
ható és a láthatatlan világ együttes kifejezése
volt az a némaság!. S a gyógyításban szintén
mindakét világ jelenvolt. A hémaság jele volt
a gonosz hatalmának (Ef. 6, 12); a gyógyítás
mögött szintén keresnünk kell azt a szellemi
erőt, amely a némaság szellemi okát ei tudta
távolítani.
Reánk keresztyénekre nézve már nem kér
dés az, hogy Jézus kinek a segítségével űzte
ki az ördögöt. Mi hisszük, hogy Jézussal valóban
elérkezett az Isten országa mihozzánk is. De
ez semmiképen sem jelenti azt, hogy leckénk
nek a keresztyénségben nincs aktualitása, avagy
hogy leckénkén elmélkedve, annak mellékvoná
saiból, illetve képletes értelmezéséből meríthet
nénk csupán épülést. Nem kárbaveszett dolog
ugyan, most Böjt idején arra gondolnunk, hogy
a rágalmazás és a meggyanusitás miként lépett
akcióba Megváltónk ellen, s ebből érőt ment
hetünk a boldogság megőrzésére akkor is, mi
dőn <oninden gonosz hazugságot mondanak el
lenünk Jézusért», ami a mostani felekezeti har
cok és keresztyénségellenes politikai és tudo
mányos áramlatok érájában nem megy ritkaságszámba. Az sem ellenkezik evangéliumi leckénk
szellemével, ha a «némaság» alatt általában a
bűn által megromlott teremtménynek tehetet
lenségét látjuk meg, amely szerint, Pál apostol
lal szólva, tagjainkban Isten törvényével ellen
kező törvény van, amely bennünket rabul ád a
bűnnek, hogy testünkkel a bűn törvényének
szolgáljunk (Róm. 7, 23. 25).
Az evangéliomi lecke veleje azonban min
denesetre az, hogy Jézus Istennek erejével, a
Lélek hatalmával gyógyítja a testi nyavalyát.
Ha ezzel egybevetjük azt a tényt, hogy napjaink
ban, az orvosi tudomány és gyakorlat magasfokú fejlettsége mellett a betegek száma egyál
talán nem apad; s az anyagi javak bőséges ter
melése mellett az anyagi nyomor egyáltalán nem
enyhül, akkor felismerjük, hogy a «rothadandóság rabságából» a teremtett világot az anya
gon diadalmaskodó tudás megszabadítani nem
képes. Annak a rabságnak, amelyben «az egész
teremtett világ egyetemben nyög és fohászko
dik mind idáig», láthatatlan, spirituális oka van:
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a bűn, s a bűn mögött egy személyes, gonosz
hatalom áll. Ezzel a hatalommal szemben tehe
tetlen minden olyan kormányzat vagy szociális
akció, amely nem támaszkodik a Krisztus szel
lemi hatalmára, a Megváltónak bűntörlő, ördög
űző érdemére. A világiot és annak fejedelmét,
az ördögöt, csak a Krisztusba vetett hittel le
het legyőzni.
Jézusnak ez a gyógyítási csodája, az utána
következő támadással és Jézus szavaival együtt
a betegekért való imádkozásnak a jogosultságát
is bizonyítja (lásd1 Ef. 6, 11—20, anol az ördög
ravaszságával szemben letöltendő «lelki fegyver
zet» során az imádság és könyörgés is szerepel).
Igen különös azonban, mikor a betegeinkért
imádkozunk, de másfelől az igaz hittől való el
tévelyedésnek tartjuk azt, mikor a beteg felgyó
gyulását az ima hatásának tulajdonítjuk. Pedig
akadnak a keresztyénségben ilyenek is, akik
imádkoznak a betegekért, de imájuk foganatos
voltában nemi hisznek. Ezek az imádkozásukat
űgylátszik az Isten előtt kifejezett csendes részvétnyilatko'zatnak tekintik.

HÍREK.
— Halálozás. Bothár Dániel, a soproni ev.
líceum nyugalmazott tanára, február 8-án 73
éves korában 40 évi tanári működés után tör
tént nyugalomba vonulásának 7-ik évében meg
halt. Temetése február 10-én volt Sopronban.
— Kultuszminiszteri adomány az öttevényi ev* templomra. A vallás és közokt. mini.
Kapi Béla püspök közbenjárására 500 pengő
építési segélyt adott az öttevényi ev. fiókegy
háznak.
— A Keresztyén Ifjúsági Egyesület Győ
rött* A Kér. Ifj. Egyesület nemzeti titkára Töltéssy Zoltán február 17-én meglátogatta a győri
ifjúsági egyesületet. Az ifjúsági egyesület veze
tőségével, majd magával az ifjúsággal tartott
összejövetel után a nagyközönséghez is szólott
egy vallásos estély keretében «Fiatalemberek
Krisztus szolgálatában» címen. Szavalt Csermák
Ferenc, Bach-korált énekelt az egyházi énekkar,
orgonán játszott Fodor Kálmán karnagy, imád
kozott László Miklós püspöki titkár és Takó
István püspöki segédlelkész. Az offertorium; 30
pengőt jövedelmezett a Kér. Ifj. Egy. evangé
likus ágának támogatására.
— A Bethlen Gábor Szövetség «Az alkotó
protestantizmus» cimü előadássorozatában feb
ruár 21-én Dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész
tartott előadást «Az alkotó protestantizmus esz
méje a vallások történetében» címen.
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— Halálozás. Povázsay György bakonycsemyei lelkész 39 évi lelkipásztori munkálkodás
után február hó 9-én elhunyt. Temetése feb
ruár 11-én volt.
— Kaposvári vallásos estély G yőrött. A
kaposvári gyülekezet templomépitésének céljaira
volt vallásos estélv Győrött február 10-én. A
kaposváriak felkérésére D. Kovács Sándor egye
temi tanár tartott előadást a «Vágyak vágyáról».
A biblia és a történelem lapjairól mesteri voná
sokkal rajzolta meg minden idők örök vágyát, a
templomepitést. Az estélyre eljött [>r. Ittzés
Zsigmond kíséretében a kaposvári gyülekezet
felügyelője, Dr. Kring Jenő is, aki szintén szólt
a közönséghez. Kaposváriak adták az egyik zene
számot is: Triót játszott Ittzés Jenő és Ittzés
Mihály, Fodor Kálmán győri karnagy kíséreté
vel. Fodor Kálmán orgonaszólója, az egyházi
énekkar éneke és Takó István püspöki segéd
lelkész szavalata alkották a műsor többi szá
mát. Az estélyt közének és imádság nyitotta meg
és fejezte be. Az offertórium a kaposvári templomépités céljait szolgálta.
— A prot* egyházak állam segélyének re
dukálása? A református lelkészek hivatalos
lapja, a Lelkészegyesület, Írja, hogy a kormány
az államsegélyek valorizációját nem akarja végre
hajtani, sót a pénzügyminiszter az 1929/30. évi
állami költségvetésben a továbbfejlesztés helyett
37.000 pengővel redukálta az eddigi segélyeket
azon a címen, hogy ez az összeg a négy püspök
nek juttatott föld jövedelmével egyenértékű.
— A M EFHOSz utazási osztálya Husvétkor
s a nyár folyamán több tanulmányutat rendez
Európa különböző országaiba. Felvilágosítással
szolgál a szövetség irodája: Budapest, IX., Ferenc-körut 38. fsz. 2. Telefon aut. 874 -48.
— G yőrujfalu. Február 17-én tartotta szám
adó gyűlését. 2.604.45 P volt a bevétele, 2.279
P 59 fill, a kiadása. A bevételek között örven
detes gyarapodást mutat a perselypénz, mely a
tavalyi 25 P-ról 104 P-re emelkedett. Gyűjtött
a gyámintezetnek 25 P-t. Teljes vagyona 17.519
P 5 fill. Ebben az évben szándékozik nemrégi
ben rendbehozott egyházi épületeit cement ke
rítéssel körülvenni 1000 P költséggel. Kegyelet
tel emlékezett meg a gyűlés Jakus György és
Szigethv József egyháztanácsosok haláláról, akik
nek helyére Erdélyi Mihályt és Szigethy Gyulát
választotta meg. Ugyanebből az alkalomból val
lásos estély is volt, amelyen Turóczy Zoltán
lelkész tartott irásmagyarázatot, Németh Irma,
Pintér Ilona és Jakus Piroska szavalt, Szigethy
L., Pintér V. és Erdélyi J. pedig jelenetet adtak
elő. Az ifjúság? énekkar két karénekkel emelte
az áhítatot. A virágzó leánygyülckezet élén Kiss
Lajos igazgató-tanító áll, aki minden vasárnap
istentiszteletet tart a híveknek, mig a győri
anyagyülekezet, minden hónapban egy istentisz
teletről és minden szerdán este biblia-óráról
gondoskodik a hívek számára.
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A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
vezető képző tanfolyamára február 26-án (kedd)
délig bezárólag még lőhet jelentkezni, amennyi
ben a rendezőség a vasúti és postai mizériákra
való tekintettel a jelentkezési határidőt egy nap
pal meghosszabbította. Cim: Kér. Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllói-ut 29.
II. em.
— Gaudy László: A bibliai történetek
tanításának valláspedagógiai m ódszertana.
Debrecen, 1928. Gaudy László budapesti hit
oktatási igazgatónak tanulmányával az a célja,
hogy az érdekeltek és a hivatalosak körében an
nak kapcsán a kérdés megtárgyaltassék. Ennél
a célnál bizonyára többet is 3 é r mindazoknál,
akik ezt az alapos és széles körre kiterjedő mun
kát elolvassák. Vallástanitásunknak igen nagy
kárára van, hocv nincsenek módszertani köny
veink s a tanítók számára készült vezérfonalaink.
Annál nagyobb köszönettel kell fogadnunk ezt
a módszertant, amely ugyan csak a bibliai törté
netek tanításával foglalkozik, de úgy elméleti
leg, mint gyakorlatilag igen sokat nyújt. Ismer
teti a történeti fejlődést, mindig tekintettel van
a róm. kath. és a ref. vallástanitásra és bevezet
a jelenkori törekvésekbe. Közöl kilenc tanítási
tervezetet. Érdemes lenne beszerzését kötelezővé
tenni minden tanítói és tanító könyvtár számára.
A füzet ára 2.60 P, kapható a szerzőnél: Buda
pest, VII., Bethlen-u. 4, II. 17.
A «Fébé» ev. diakonissza nőegylet a
bojt hat vasárnapján Budapest, Üllói-ut 24. II.
em. imateremben d. u. 5 órakor Mi történt a
kereszten? címmel evangclizáló összejöveteleket
tart. És pedig febr. 17: A bethániai Mária szá
mára; febr. 24: Simon Péter számára; márc. 3:
A lator számára; márc. 10: A pogány százados
számára; márc. 17: János számára; márc. 24:
Mária, az Ur Jézus anyja számára. Az össze
jöveteleken szavalat, ének- és zeneszámokból álló
kísérő műsor is lesz.
— Lutheránus missziók Kínában. Jelenleg
tizennyolc lutheránus misszió láncolata húzódik
délről, Kvantungtól, Hunan, Hupeh és Honan
tartományokon keresztül északkeletre Shantungjig, ahol az előbb Észak-Berlini, jelenleg Egye
sült Lutheránus Egyházi Misszió működik. Mancsuria a Dán Misszió Társaság területe. Ebből
a tizennyolc misszióból négy ném et kettő svéd,
három norvég, egy finn, egy dán és hét ame
rikai. (Ebben a felsorolásban nem szerepelnek
azok a német, svéd és norvég missziók, amelyek
a Kína Belföldi Misszióval társullak.) Több évi
előkészítő munka után 1920-ban létrejött öt
missziónak szövetsége «Kínai Lutheránus Egy-
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ház» elnevezés alatt Később más szinodusok is
csatlakoztak ehhez az egyházhoz. A megkeresz
telt egyháztagok száma körülbelül 52.000.
— Bőhm — Emlék. Szerkesztette Dr. Hittrich Ödön. Budapest, 1928. A budapesti evang.
gimnázium ny. igazgatója állította össze ezt az
emlékkönyvet, Dr. Bőhm Károlynak, a nagy
filozófusnak emlékére. 1928. junius 20-án avat
ták fel a Dr. Bőhm Károly emlékezetére állított
szobormüvet. Az emlékkönyv a felavatáson el
hangzott beszédeket közli (Dr. Raffiay Sándor,
Dr. Szigiethy Lajos, Bartók György, Dr. Elischer
Gyula, Dr. Hittridí Ödön). Mellékletként három
levél.
— A Keresztyén Diákok Világszövetsége
melynek magyar csoportja a Magyar Evangé
liumi Keresztyén Diákszövetségi, február 17-én
tartotta idei egyetemes imanapját.
— Pass László: Ne felejts el élni! Ezen
145 oldalas könyv, melyet már több helyen is
ismertettek, tényleg egy olyan napsugár, amely
segíti megérlelni a Földet, ezt a nagy szőlő
bogyót. (Petőfi.) Az egész könyv szép és érthető
stílusban van megírva. Az iró minden sorában
odatörekszik, hogy olvasóit tudatára ébressze
emberi méltóságluknak és elhivatásukmak. Ha
bűnbánó lélekkel olvassuk, Istenhez vezérel. A
tévelygő kétségbeesett léleknek megnyugvást
szerez, a megtért léleknek pedig bizonyosság
és jóleső érzés egy rokoniéleik bizonyságtevését
olvasni. Nagy szükség van az ilyen könyvre,
hogy felrázza az embereket önzésükből és kábultságukból, hogy tudatára ébredjenek, az Isten,
embertárs és önmagukkal szemben való köteles
ségeiknek; ami a szeretet. Minél többször el
olvasva, annál több szépséget fedezhetünk fel
benne és hatása alatt lelkűnkben. Igien melegen
ajánlható ifjúsági egyesületeknek és azok veze
tőinek, mert sok szép, lelket gazdagító gondolat
van benne. És mert leginkább az ifjúság van
rászorulva a figyelmeztetésre: Ne felejts el élni.
Ära 3 pengő. U. L.
— Hazánk dohányfogyasztása. A dohányjövedék igazgatóságának kimutatása szerint az
eladott általános forgalomban levő dohánygyárt
mányokért az 1927/28. költségvetési évben
136,496.929 pengő 72 fillért vett be a dohányjövedék, tizennégyésfél millióval többet, mint az
előző évben. A fogyasztás a cigarettáknál emel
kedett legnagyobb mértékben. Az ország lako
sainak a számát nyolcmillióra téve, a fogyasztás
fejenként 17 pengő.
N -roow tott *
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RÖVIDHÍREK.
— Az Üdvhadsereg Higgins vezérkari fő
nököt választotta Booth Brann well generális
utódjává.
— Sopronban őstermelési egyetem létesí
tését tervezik.
i
— Rothermiere lord saját költségén szobrot
állít Budapesten Rákosi Jenőnek.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat március
7-én ünnepli fennállásának 125-ik évfordulóját.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
M.
J. Ó., B. L. Tfv., M. S. Bpest, expe
diálás ügyében intézkedtem1. Az expediálás uj
kezekbe ment át; hiszem, hogy hamarosan
rendbejövünk. Minden az expediálásra irányuló
kívánalmat készséggel teljesítek. — K. M. O ros
háza. Levelét február 18-án válaszbélyeggel
együtt áttettem a III. kerületi lelkészi hivatal
hoz. — Köszönettel ismerem el alábbi feliilfizeté st: Huszár Sámuelné Békéscsaba 3.60 P. Ál
lásnélküli diakonisszának: Mód Lénárd Nagysimonyi 1 P. — N. R. A. Lap küldéséről intéz
kedtem.
Felelős kiadó: HEMETH SAROLT.

1 Az

Űi Dunántúli Énekes

QyHr, Cwuaw r G *rg«tv-o. t* . »mim.

(Hernyánszky Viktor kiadás)
Kapható:
Fekete félvászonkötésben . P 4*50
Fekete egészvászonkötésben,
t o k k a l ............................. P
Párnázott vászonkötés,
arany metszéssel . . . , P 13*—
Csontutánzatu kötés, fehér
vagy fe k e te......................P 18*—
Legf. párnázott bőrkötésben P 22’—

Bevezetés e s e t é n szíveskedjék
szállítási ajánlatot kérni, feltéte
leink a bevezetést lényegesen
megkönnyítik.

Kákái Lajos könyvkereskedése
Bpest, IV. Kamermayer Károly-u. 3.

(H o r n y á n sz k y Vi k t or föelárositéla.
***' * **70
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EVANGÉLIKUSOK LflPÍB
Szerkesztőséi és k ia ié h ir ita l:
Lt BÉRT (Moson a .)
Kiadja: I LÜTHER-SZÖVETSÉG.
Pestatakaréfcpéeztárl csekkszám la: 1290.

i

H asította: OR. RAFFIT SlIOQR püspök.

0—fcwSMrt i.l.M.
N É M E T H K Á R O L T esperes.

A c s a lá d i é le t.
A s z e r e le m é s a h á z a s s á g e sz m é n y e i.

(Az Amerikai Egyházak Szövetségi Tanácsa
esztendeje egy bizottságot küldött ki a házasság és
a családi élet körül felmerült problémák mcgvizsgá'
lására s azzal a megbízással, hogy adjon gyakor
lati tanácsokat az ifjúságnak házasságra nevelése
a házasság megvédése, a születések szabályozása
a gyermekek jogai, a boldogtalan házasság és az el
válás problémái tekintetében. Abból a meggondo
lásból indultak ki, hogy a protestáns egyháznak
kötelessége a tájékozatlanoknak útmutatást adni, i
hogy a családi élet feldúlt állapota, az elválások
emelkedő görbéje s a nemek egymásközti viszo
nyának nyilvánvaló feslettsége szükségessé teszik a
gondos kutatást. Az Amerikai Egyházak e bizottsá
gának első jelentése most került nyilvánosság elé.
A szerelem és a házasság eszményeivel foglalkozik,
amit a bizottság első sorban tett vizsgálódás tár
gyává, mert egyértelemmel úgy vélte, hogy minden
családi viszonyra alapvető jelentőségű az az esz
mény, amelyet valamely nép a szerelemről és a há
zasságról vall. A bizottság jelentése nagy feltűnést
keltett az Egyesült Államokban és Angliában.)

A szemlélő figyelmét nem kerülheti el (je
lenti a bizottság) a színpadnak és a mai iroda
lomnak szexualitással telítettsége, a családi élet
feldúlt állapota, a házassági elválások nyugtala
nító szaporodása és a nemek egymásközti viszo
nyában nyilvánvalóan növekedő feslettség. A
világháború, legalább is ideiglenesen, a nemi
életre vonatkozó eszméknek és szokásoknak
egész sorozatát felborította, s a helyzetet befo
lyásolta a contraceptivumok széleskörű és nö
vekedő ismerete. A mozi, bár szórakoztató és
nevelő értéke igen nagy, nagy kárt csinált a
szexuális érzések túlzott stimulánsával. A sajtó
is túlságosan ugyanerre az ösztönre hatott, kü
lönösen ami a törvényszékek elé kerülő szexuális
vétkek intim részleteit, vagy az erőszakból eredő
tragédiák közlését illeti.
Az egyház sokban felelős, a bizottság be
ismerése szerint, a családi élet jelenlegi megla
zult állapotáért. Teljes egészeben számításba
véve azt az igen nagy, de fel nem jegyzett szol
gálatot, amit a családnak tett, nem lehet ta
gadni, hogy energiáit az egyház túlontúl elvont
tanításra és intézményes tevékenységiekre for
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dította, elhanyagolva az oktatást és a pásztori
felügyeletet ezekben a gyakorlati ügyekben. Az
igehirdetés, egészen a legújabb időkig, arány
talanul dogmatikus és általános jellegű volt, s
a lelkészek rendszerint nem fektették bele ener
giájukat az erős nyomás alatt álló tömegek éle
téért vívott szociális és gazdasági küzdelembe,
amely közvetlen kapcsolatban áll a családi élet
erejével és szépségével. Olyan dolgok, mint a
létminimum, a rövidebb munkaidő, a törpejövedelmüek házhoz juttatása és a dolgozó anyák
védelme, sok keresztj én szemében még ma sem
látszanak a keresztyén munka integráns részé
nek. Az egyházak késedelmeskedve ismerték el
a családi jólét terén végzett szociális munkának
megváltó jellegét, vagy késedelmeskedve vettek
abban részt. Aránylag csak kevesen foglalkoztak
rendszeresen a félrebillent családi élet problé
májával. Ezt a szolgálatot tekintélyes mérték
ben az orvosok, az ügyvédek, a szociális mun
kások és a törvényszékek vették át. Igen sok
lelkész nem törődik azoknak a házasságoknak
a megyédéimezésévei, amelyeket celebrált. Még
kevesebben tanították rendszeresen a keresztyén
házasság jelentését s azt a segítséget, amelyet
a vallás nyújt az eszmény megvalósításához.
El kell ismerni azt is, hogy a nők emanci
pációja mélyreható változásokat visz bele a csa
ládi életbe s azokba a törvényekbe és szoká
sokba, amelyek az udvarlást és a házasságot kö
rülveszik. A nő a házasság intézményében hát
rányos helyzetben volt és van ma is; egész mi
voltában ezt csak azok tudják, akik tanulmányoz
ták a helyzetet és akik valamelyest ismerik a
házasság történelmét. Ha mindenki ismerné a
házasság hátterét, akkor a társadalom jobban
megértené, hogy intelligens nők miért lázad
nak fel a házasság némely fogyatkozása ellen
és miért követelik, hogy a házasság úgy a tör
vény, mint a szokás olyan alapon rekonstruáltassék, amely rájuk nézve igazságos és tisztes
séges.
Amikor a családi élet mélyre ható zavarai
nak okát keressük, a társadalom ne hagyja ma
gát megtéveszteni azzal á gondolattal, hogy ez
a jelenség hirtelenül lépett fel most először az
emberiség életében. Ezek a zavarok egyeteme
sek és a messze múltba nyúlnak vissza. Néhány
mélyebb oka a férfi és a nő természetének kü
lönbözőségeiben rejlik. Ezek a különbségek élet
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tarnak, lélektaniak, történelmiek és gazdaságiak,
s ennélfogva mély jelentőséggel és fontossággal
bírnak. Ezek a különbségek a sikeres családi
élet folytatását mindig magas teljesítménnyé
fogják tenni, amely a férfitól és a nőtől a leg
jobbat követeli.
A legtöbb antropológus elismeri, hogy az
egyuejüség az emberi házasságnak alapformája.
A többnejüség eltűnt a nyugati civilizáció terü
letéről . . . . Az légynél többi mejüség nyilván
nincs összhangban egy magasan fejlett kultúrá
val, amelyben a nők felszabadultak, mert elvi
selhetetlen volna rájuk, ha úgy bánnának velük,
mint alacscnyabbrendü lényekkel, akik a vágyak
kielégítését szolgálják, vagy anyaállatoknak te
kintetnének. A szabad nő, aki az egyenlőség és
az önbecsülés nívóján áll, csak egy férfiúnak az
élettársa lehet. S kétségtelen, hogy amint a! civi
lizáció az egész világon mind egységesebbé lesz,
a többnejüségnek minden formája végleg el
tűnik.
Számtalan fiatal a házasságban nem csupán
az egynejüség kapcsát látja, hanem az áldozatos
hűségnek és a sírig tartó életközösségnek meg
ihlető vízióját egy férfi és egy nő között. A
legtöbb fiatal így szeret egyszer vagy másszor,
s valamennyi igy kiván szeretni. A házasságban
olyan viszonyba léptek, amely; rájuk nézve mé
lyen és tudatosan szexuális tapasztalatokban
gyökerezett s amelyre mint természeti, de egy
úttal mint szellemi kapcsolatra gondoltak; ilyen
kapcsolat, ez, amely «nemcsak élethosszig tart,
hanem az életnek egész területét felöleli.» Ezek
a tapasztalatok rendes körülmények között a
szülői örömökben és felelősségekben tetőződL
tek. Eszményileg sem a házasság előtt, sem az
után nem létezhetett házasságion kívüli szexuális
viszony, s a házasságitól a férj, a feleség és a
társadalom azt várták, hogy ez holtig tartson.
Magától értetődőnek tekintették, hogy nehéz
ségek és bajok fognak felmerülni; de ezt a vál
lalkozás egyik részének tekintették s szembenéz
tek vele és legyőzték vagy elviselték.
Ugyanez a házasságnak keresztyén fogalma
is, amint azt a mi Urunk rendkívül mély és ha
talmas szavakban tanította. Azt mondja a Hegyi
Beszédben, hogy a férfiú ne gondoljon szivében
paráznaságra. Fegyelmezze magát, mint ahogyan
kitépné botránkoztató szemét. A férfi és a női
a házasságban egy testté lesznek — vagyis az
egyesülés szerves; s az Isten az, aki egyesíti
őket, am,i azt jelenti, hogy a házasság egy mély
élettani és szellemi tapasztalat, amely az élet
mélységeiből támad. Az egyesülés egész életre
szól: «Azért amit Isten egybeszerkesztett, azt
ember el ne válassza.» Azt a kegyetlen mózesi
törvényt, amelynek értelmében a férfi minden
kárpótlás nélkül elbocsáthatta a feleségét, el
törli: «Mózes a ti szivetek keménysége miatt
engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket
elbocsássátok; de kezdettől fogya nemi igy volt.»
Megragadóan szépen és finom érzékkel beszél
arról, hogy «a teremtő kezdettől fogva férfiúvá
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és asszonnyá teremté őket,» s hogy «annak oká
ért elhagyja a férfiú atyját és anyját és ragasz
kodik feleségéhez.» Megjegyezték, hogy a sze
relem és az a szeretet, amely a vallásban fejezi
ki magát, közel rokonok. Ez nem azt jelenti,
hogy a nemi vágy és az Isten és az emberiség
iránt való az a nagyszerű szeretet, amely a val
lásnak dicsősége, ugyanabból a forrásból éreidL
mek; hanem inkább1 azt jelenti, hogy a férfinak
és a nőnek odaadó és kitartó szeretete egymás
iránt hasonló az Isten szeretetéhez; s hogy az
ilyen szerelem1 megyalósulása rokon a vallásos
tapasztalattal.
A házasságinak ez a fogalma egészséges és
minden áron megtartandó, különösen azért, mert
más és alacsonyabb eszmények versenyeznek
vele az uralomért. A fiatalok nem tévednek, mi
kor a kölcsönös odaadásnak ezeket a mély ér
zelmiéit tapasztalják. Ezeknek az érzelmeknek
nem az a rendel tété sok, hogy elmúljanak, bár
gyakran elmúlnak, hanem hogy megmaradjanak
és az életet nemesítsék. Együttjárnak az emberi
élet durva folyamatával s azokkal a személyi kü
lönbségekkel és fogyatékosságokkal, amelyek
azt okozzák, hogy minden emberi viszonylat
olyan távol esik a tökélétességjtől. A nemieknek
egymáshoz való szellemi viszonya egy maga
sabb erkölcsi rend része. Belekapcsolódik az
istenhitbe, a világ|miindenség célszerűségébe, az
áldozatba, az emberi életért vívott harcba, az
emberiség magasabb eszményiségébe és hitébe.
Mindezek végeredményben együtt maradnak
fenn, vagy pusztulnak el a szívben. A hnodem
irodalom egy részében jelentkező cinikus ál
láspont a szerelem iránt civilizációnk legjobb és
legéletbevágóbb elemeit őrli fel.
De míg mindez megállja helyét, másfelől
szükséges, hogy az ifjonti házasságnak intenzív
érzelmei valami szilárdabbá és szellemibbé vál
tozzanak át. A fiatalok eleinte egymásban me
rülnek el; de hamarosan ei kell merülniük gyer
mekeikben és a világ munkájában is. A nemi
ösztön, amiely nagy , habár meg nem különböztet
hető szerepet játszik az ifjonti szerelemben, fo
kozatosan beleilleszkedik két, helyesen megosz
tott érdekekben osztozó életbe. Miként 'Keyser
ling rámutatott, a házasság két intelligens lény
közt fennálló finom szellemi feszültségnek az
állapota, akiknek önmagukat 'egy olyan viszony
latban kell fenntartaniok, amely nagy követelmé
nyekkel lép fel a jellemmel szemben. Semmi
sem adódik magától. Legtöbbet kell adnia és
valószinüleg legtöbbet kell szenvednie annak,
aki legtöbbet lát. A növekvő korral esi az erők
gyengülésével mind nehezebbé váló nagy gya
korlati feladatokkal kell megbirkózni, vagy vei
dig a házasság ugyanolyan mértékben kudarccá
lesz.
Jóllehet a házasságnak ez a szigorú fogalma
főleg a konvencionális házasságokra vonatkozik
vagy olyan helyzetekre, amelyek gyakran felmer
rülnek intenzív és művészies személyek között,
mégsem lehetünk vakok a sok boldogtalanság-
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gal szemben, amely számos családban megvan,
még szép, naponkénti tapasztalatok mellett is.
Innen a kérdés, hogy vájjon bármely emberi vi
szonylatnak, különösen olyan alapvető szociális
intézménynek, amilyen a családi élet, szabad-e
elsőrendű céliául kitűzni a boldogságot. És egy
második kérdés: Vájjon a boldogság nem me
nekül-e azok elől, akik boldogságot keresnek,
s nem gyakoribb-e az az eset, hogy a boldogsá
got keresés nélkül találjuk meg a hűség és kö
telességtel jesités utján? Bizonyára a fiatalokat
nem csupán arra kell buzdítani, hogy őrizzék
meg egymás iránt a szeretetet, hanem gondo
sabban kellene őket kioktatni a házasságnak
magasabb kihatásai és szociális kötelmei felől,
s azon változások felől, amelyeknek végbe kell
menni, hogy a házasság sikerült legyen.
A családi élet nyugta la nságá na k s a férj és
feleség között gyakran meglevő ingerültségnek
egy része arra vezethető vissza, hogy mind
egyik félnek szabadsága szükségtelen korlátozá
soknak vettetik alá. Nem mintha nem szeretné
nek együtt lenni, vagy hogy hűtlenek egymás
hoz, hanem mindegyiknek oívan érdeklődései és
céljai vannak, amelvek ha túlságosan mutatkoz
nak, felingerlóleg hatnak. Az egyiknek zenei
hajlamai vannak, a másiknak nincsenek. Lehet,
hogy a nőnek hajlama van a nyilvános szerep
léshez, a férje pedig inkább szeret odahaza.
Lehet, hogy a férj kedveli a sportokat. Az egyik
a költészettel és irodalommal, a másik inkább
a tudományokkal szeret foglalkozni. A házasság
természetszerűleg magával hozza a közős érde
kek ápolását s az egyéni ízlésnek változtatását.
A közös érdekek fejlesztése lehetséges és az
életnek kiszélesítésére és gazdagítására válik.
De van egy finomabb pajtásság is, amelyben
mindegyik fél örül, hogy a másiknak alkalma
nyílik a maga munkáját végezni a világban és
bizonyos mértékig a saját életét élheti. A há
zassági kötelékek erősebbekké válnak, ha mind
egyik tekintetbe veszi társának érdekeit; és ez
nem is olyan nehéz feladat, eltekintve azoktól
az önző lényektől, akik szánalom nélkül feláldoz
zák azokat, akik őket szeretik.
Sok házasság boldogtalanná lesz, vagy nem
sikerül, szegénység, vagy a jövedelem helytelen
beosztása miatt. Az elégtelen jövedelem olyan
próbára teszi a férjet és a feleséget, de az idő
sebb gyermekeket is, hpgy annak terhe alatt
összeroppannak, vagy elzüllenek. Szerencsére a
modern időknek egyik nagy vívmánya annak
felismerése, hogy a szegénység gyógyítható. A
szegénység gyökerei mélyen belenyúlnak a tár
sadalmi rendbe és minden irányban elágaznak
alacsony munkabérek, munkanélküliség, baleset,
előrelátás hiánya, betegség, haláleset, gyöngeelméjüség, bűn, az életre és munkára való ne
velés hiánya és a családi jövedelemnek túlsók
gyermek eltartásához elégtelensége. Az elsze
gényedésnek ezek az okai, amelyek igen sok
családban feltalálhatók, világossá teszik azt a
feladatot, amellyel a társadalom most kezd fog
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lalkozni, hogy a szegénységet megszüntesse és
a családi életet megóvja annak romboló hatá
saitól.
De valószínű, hogy a családi életet ép oly
gyakran megbontják elkerülhető pénzügyi ne
hézségek is, amilyenek a beosztás hianya, a
férjnek vagy’ a feleségnek pazarlása, vagy az a
körülmény, hogy a feleségnek a saját szükség
leteire nincsen más pénze, mint amit a férje
ád neki, aki a családi jövedelmet kizárólagosan
kezeli. Ezeket a bajokat nagyrészt meg lehet
szüntetni a házasságot megelőző nevelési mód
szerekkel s a pénzügyi dolgoknak és felelőssé
geknek világosabb megértetésével. Semmiféle
érzelgősség ne tartsa vissza a fiatalokat attól,
hogy ezeket a dolgokat egymás közt a házas
ságkötés előtt megbeszéljék.
HivatkozUink a házasság szellemi jellegére
és arra a meggyőződésre, hogy Isten az, aki
a férfit és a nőt a házasságban egyesíti. Azon
ban nem elég, ha mindjárt a házasság elején
felismerjük annak szentségi jellegét. Az igazi
vallásosság oltártüzként ég a családi életben, s
az Isten éjjel-nappal láthatatlan vendége az ott
honnak. Ez a tapasztalat nehezen megvalósítha
tónak tetszhetik, de nem olyan nehéz, mint ami
lyennek látszik. Naponkénti megszentelódést, na
ponkénti áhítatot és «az Isten jelenlétének na
ponkénti gyakorlását» kívánja meg. Nagy se
gítség ebben a tekintetben a templom baj árás
szokása, a családi imádkozás és az étkezések
előtti ima. Az otthonnak, mint alapvető szociá
lis intézménynek, megvan a rendes helye a tár
sadalom életében és ennek folytán az egyház
ban is, mert az egyház a társadalom szellemi tö
rekvéseinek szervezett kifejezése. Az otthonnak
kétszeres biztosítéka, ha a férj és a feleség Isten
erejére támaszkodva őrzik eszményeiket; ha a
gyermekek már anyjuk ölében megtanulnak
imádkozni, de egyúttal apjukkal együtt imád
koznak esténként; ha az egész család egyfelől
családi szokásból, másfelől a társadalmi eletben
való tudatos részvételből, együtt megy a temp
lomba.
Nyilvánvaló, hogy az egyház teljes erejével
és nagy befolyásának latba vetésével köteles a
házasság keresztyén eszményét emelni és azt
minden lehető szankcióval körülvenni. Különö
sen hangsúlyozni köteles az egyház a házasság
nak komolyabb kötelességeit, azokat a nehézsé
geket, amelyekre felkészülve kell lenni a házas
társaknak és ki kell fejleszteni azt az akaratot,
amely ezeket a nehézségeket le tudja győzni.
Az egyház csak az olyan házassági eszményt
taníthatja, amely egész életre szóló egyesülést
jelent. A házassági elválást, még ha az egyház
megengedi is, mindig tragikus és Icalacsonyitó
kudarcnak kell tekinteni. Az egyház igehirdeté
sében és egész programmjáhan uj helyet kell
juttatni a gyermekekre célzó házasságnak, a
gyermekek boldog otthonhoz való jogának, a
szülői örömöknek és a házasság életgazdagitó
nagy jelentőségének.
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A bizottsági véleménye az, hogy a társa
dalomnak nem kell aggódnia a monogamikus
(egynejű és egy férjü) házasság végső jövőjén.
A családi otthon nemi mesterkélt intézmény, ha
nem! az emberi fajnak legmélyebb és legrégibb
tapasztalataiból fejlődött ki. A férfinak és nő
nek egymásra utaltságából, az életnek és munká
nak kooperációjából fejlődött ki, amelyek nélkül
fajunk nem bírt volna fennmaradni; kifejlődött
abból a legfontosabb szükségletből, hogy a
gyermekek mindkét szülőnek szeretetteljes gon
dozására vannak utalva az emberi sarj növekedé
sének hosszú időszakában.
A családi élet, minden nehézség ellenére,
amelyeket esztelenség volna lekicsinyelni, még
mindig a legjobb környezetet alkotja és kétség
telenül mindig alkotni fogja a gyermekek szá
mára, egyszersmind a legtöbb embernek, férfi
nak és nőnek a legnagyobb boldogságot nyújtja,
a jellemképzésre a legerősebb hatásokat adja
és a legjobb biztosíték a magárahagyatottság,
a betegség és az öregség kockázatai ellen.

Az é b re d é s útja.
Irta: Gáncs Aladár.

Az ébredésnek van egy megtévesztő for
mája. Ez az, amikor valaki nem bűntudatra éb
red, hanem csak az Isten országában való mun
kálkodás öröme ejti rabul a szivét. Vannak, akik
azután az ébresztést is ezen az alapon munkálják.
Ezzel találkoztam! s ennek hatása alatt voltam
soká én is. Egy egyébként nagyon ismert ma
gyar evangéliomi munka mozgott ebben az
irányban. Az Űrért való munka, az evangélium
realizálása érdekében kifejtendő harc számára
igyekeztek elsősorban a lelkeket megnyerni.
Őszinte lelkek azután rájönnek az egy szükséges
dologra s egyik állomástól eljutnak a másikig.
De vannak, akik fogva tartatnak az első káprázatoktól, s vagy vergődéssé lesz az életük, vagy
íellengző keresztyénekké lesznek és sok szénát,
meg pozdórját építenek. Bizonyos, hogy az Isten
országa számára való verbuválás szimpatikusabb
mint a bűntudat számára való megnyerés, az
összetörettetés. Amennyire az ember szereplési
vággyal telítve van, arra is kapható, hogy a
bűntudatnak és bünbánatnak mázát elfogadja,
hogy azután az arany elevátor őt is felfelé vigye.
Az jut eszünkbe, amit az Ur Jézus azokról mond!,
akik nem az ajtón mennek be. Ez a módszer,
melyet oly sokan követnek, megboszulja magát.
Egyelőre azonban ez a magyarázat ahhoz, hogy
olyan sok miunka folyik evangéliumi jelmezben,
de evangéliumi életet azért az ember ne ke
ressen.
Mire ébresszen az ébresztő igehirdetés? Az
Igle előtti meghódolásra, a saját gondolatvilá
gunk romlottságának felismerésére. Az Ur hivó
savának meghallására, a régi élettel valói szakí
tásra, a széles ut elhagyására, a Jézushoz és az
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övéihez való csatlakozásra, a kijelentett kegye
lemnek, mint közvetlen nekem szólónak elfoga
dására, mindenek felett pedig a kereszten szá
momra is elvégzett váltság személyes megraga
dására. Hofacker Lajos már theologus korá
ban megtalálta a keresztet s prédikált is róla.
Később a lelkészi szolgálat első éveiben mégis
mellőzte a Keresztről való beszédet abban a hiszemben, hogy igy többeknek nyeri meg az ér
deklődését. De mihamar belátta tévedését s a
baráti körlevelek egyikében azt irta Ielkésztársainak: «Most már csak a Keresztet prédikálom.
Kár minden szóért, amit a szószéken mondunk,
ami nem visz a Kereszthez. Oh Barátaim, pré
dikáljátok a Keresztet! Ez vonzza a lelkeket. És
csak ez vonzza őket.»
Spurgeon is igen nagy súlyt helyez arra,
hogy az ébresztő igehirdetésben bent legyen
a helyettes elégtétel világos kifejezése.
Valamikor úgy gondoltam, hogy ez már az
építő igehirdetés feladata. S bizonyára igy gon
dolják sokan, mig az ébredés lényegével nincse
nek tisztában.
Inkább az ébredés útjához tartozónak gon
dol az ember valami mást. Hogy mit, vessen arra
világot egy közülünk való lelkésznek egészen
friss vallomása. Az illető túlságos sokat foglal
kozott az u. n. rendki vüli megtérési esetekkel.
S úgy értette, hogy minden ébredésnek, vagy
megtérésnek ilyen rendki vüli élmények közt kell
lejátszódni. Igehirdetéséből is úgy érthették a
hallgatók, mintha a megtérésben nagy érzelmi
kitörések, szokatlan lelki megnyilvánulások s
rendkívüli isteni behatások tennék a lényeget.
Pedig az ébredés lényege egy bizonyos belső
nyugtalanság, amely egy nagy — «igen» —
mondás nélkül nem tér nyugovóra. Az bizonyos,
hogy rendkívüli jelek közt lejátszódó ébredések
ma is vannak. Semmi szükség arra, hogy a másik
végletbe essünk s épen ezeket fogjuk gyanúba.
De azt imputálni, mintha a damaszkuszi utat
csak olyan rendkívüli tünemények kíséretében le
hetne megjárni, mint Pál apostol, — meghami
sítása a dolgoknak s késleltetése ébredéseknek.
Mi a határállomása a lelki ébredésnek?
Egyesek az ébredés alatt azt a folyamatot értik,
amely a megtérés és újjászületés pillanatait elő
készíti, de abba át nem nyúlik. Ideális ébredés
nek azonban csak azt tarthatjuk, amelynek folya
matába, mint betetőzés a megtérés és újjászüle
tés beletartozik. Az ébredési igehirdetőnek, mon
danom sem kell, hogy ilyenre kell 'törekednie.
Egyik nemrég lejátszódott nagyobb sza
bású s egy gyülekezet elég' tekintélyes részére
kiterjedő lelki ébredés áll most szemeim előtt.
Szerintem ez egyike a Iegszélesebbkörü s leg
tisztább ébredéseknek magyar földön s nem hi
szem, hogy nagyítanék, ha azt mondom, hogy
evangélikus egyházunk keretein belül ilyen még
nem játszódott le. Ezen az ébredésen figyeltem
meg, hogy a lelkek egyszerre elhatoltak teljes
romlottságuk felismeréséhez és a golgothai ke
gyelem birtokba vételéhez. Egymástól függetle
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nül jöttek rá erre a két nagy tényre s szinte
sterebtippá vált vallomásaikban a kettős kinyi
latkoztatás: «Én egészen romlott vagyok, h i
szem, bogy Jézus értem is meghalt.»
Egész bizonnyal megadja nekünk a szüksé
ges mértéket János 3-bol a Nikodémussal való
beszélgetés. Úgy érzem, hogy minden emlegetettsége ellenére is kevéssé vették észre eleddig,
hogy’ Jézus ebben a beszélgetésben az újjászüle
tést összekapcsolja az ö keresztjének megraga
dásával. Nyilvánvaló ebből, hogy újjászületés ke
reszt nélkül, — kereszt újjászületés nélkül, nem
meríti ki Jézus gondolatát.
Az újjászületés előtérbe állítás:» az ébre
déshez sokkal közelfekvöbbnek látszik, mint a
Kereszté. Az újjászületés sokkal inkább át van
szőve ébredési elemekkel, mint a Kereszt el
fogadása. Az újjászületés gyakorlatibb dolog,
jobban az egész lényre kiterjedő, mint a Kereszt
tel szembeni állásfoglalás. A Kereszt sokkal
könnyebben válhatik egy száraz hittétellé, az
újjászületésnél erre sokkal kisebb a lehetőség.
Az újjászületés a Kereszt nélkül is sokkal job
ban az egész lényt megmozgató valaminek lát
szik, mint a Kereszt újjászületés nélkül. És mi
nekünk mégis, ha a Krisztus testének épülésé
hez óhajtunk hozzájárulni, olyan ébredést kell
szolgálni, amely nem ismer Kereszt nélküli újjá
születést. Újjászületés, — mely a Kereszt nél
kül nyugvópontra s befejezettséghez tud jutni,
létrehozhat újat, de az nem a kívánatos uj.
Az a körülmény, hegy vannak határozottan
megérintett lelkek: egyik csoportban olyanok,
akiknek kedves a Kereszt, bár az újjászületéstől
idegenkednek, s a másik csoportban olyanok,
akik átmentek ujjászületési élményeken, bar nem
jelent számukra semmi különösebbet a Kereszt,
— nem közönbös dolog ránk nézve. Az igazi
ébresztő ignhirdető speciális feladatául fogja te
kinteni, hogy a Kereszthez ragaszkodóknak az
újjászületést, az újjászületésükre támaszkodóknak pedig nélkülözhetetlenné tegye a Keresztet.
Mert igy ér csak végcélhoz az ébredés útja.
Az ébredés útja a János 3. 16-taI való ta
lálkozás. Ebben a megvilágításban az Ur ki
mondhatatlan nagy szeretete az ébredés moto
rikus, legfőbb mozgató ereje. Legutóbb kez
dik a bűntudat gyökerszálait az Ur hozzánk való
szeretetével direkt összeköttetésbe hozni. Va
laki azt mondta: «Miért van oly kevés bűntudat?
Azért, mert kevéssé szeretjük az Istent, akit
vétkeink elsősorban érintenek.« Tehát Isten sze
retete és a mi bűntudatunk közt pozitív össze
függés van. Ezért határozható meg az ébredés
útja úgy is, hogy az az Ur irántunk való nagy
szeretetével való találkozás. Az Ur rég utrakelt
szeretete elérkezik hozzánk, betölti szivünket s
szent kényszerrel kényszerít minket, hogy vi
szont mi is adjuk át neki szeretetünket s mert
másként ez nem me^y, vele adjuk át Néki egész
életünket. Az ébredés végső aktusa eszerint az
életátadás.
Abban a tudatban vagyunk, hogy mikor igy
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az Ur szeretetével való találkozásban foglaltuk
össze az ébredés lém egét, egy lépést sem távo
lodtunk a Kereszttől. Hiszen mi más a Kereszt,
mint az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szeretetének gyújtópontja!!! S van-c nagyobb ébredés
a Kereszt tövén, mint az: «Ezt tettem Én érted;
mit teszel te Értem??»
Azt is mondhatnánk még, hogy az ébredés
eredménye is idemutat. Mert mi az ébredés ered
ménye? Az, hogy én élni kezdek az Ur szereteté
vel s hogy az Ur élni kezdhet az enyémmel.
S ha meg vissza is szabad pillantani, — arra
jövünk rá, hogy e pontban találkozik az ébredés
eszköze, útja s eredménye, — mert mindaháromnál a legfőbb tényező az Ur kiáradó és viszonzott szeretete!
(Vége.)

Az evang. egyetemes egyház 1927. évi
zárószámadása.
Az 1928. évi egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének függelékeként megjelent az egyete
mes egyház 1927. évi zárószámadása, amely
három pont alatt foglalja össze egyetemes egy
házunk 1927. évi számadását: a) közigazgatási
számla; b) Alapok és alapítványok; c) A tőkék
elhelyezése. A zárószámadást az alábbiakban kö
zöljük, a b) alatti tételeket összefoglalóan.
a) K özigazgatási számla.
Bevétel :
1926. évi maradvány 11.840.42 P
Levonva a 7000 arany
kor. államsegély ma
radványa (új számla) 6.367.20 „
5.473.22 P
Államsegély 1848. XX. alapján . 88.258.— ,,
Rendkívüli államsegélyek
.
.
6.210.20,,
4 kerülettől a sajtótudósitónak .
960.— „
Kamatjövedelem . . . .
2.261.95,,
Üllói-uti 24. sz. ház bérjövedelme
4.865.43 „
Vegyesekből
.
.
.
1.882.64,,
összesen: 109.911.44 P
Kiadás:
Egyetemes tisztviselők díjazása
Levéltári kiadások
Segélyek
. . . .
Sajtótudósitónak
Útiköltségek és napidijak
Nyomtatványok
Egyetemes iroda költségei .
Vegyesek
. . . .
1lleté kegyemé rték .
Theologiai célokra
Thcológus-Otí hon építésére .
Luther-Otthon átalakítására .
Diák-Otthon alapnak
Missziói alapnak .
Zsinatelőkészités költségeire .

7.637.42 P
5 007 64 „
13.535.— ,,
3 580 - „
4.308 85 „
2.990.84 „
6.526 06 „
2.922 80,,
3 710.02,,
7.861.20 „
25.685 88 „
10.30822,,
1 000 - „
2 1-18.57 „
6.000 —„

'
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Lelk észsegélyezési alapnak .
. 2.000 — „
Diakonissza-alapnak
.
.
.
1 C03.— „
Külföldi összeköti fentartáísára .
376.38,,
Egyetemes folyószámla maradvány
3.312.56 „
összesen: 109.911.44 P'
b) Alapok és alapítványok.
1. Az egyetemes egyház szabiad
rendelkezési tőkéi
.
.
. 369 958 31 P
2. Átmeneti jellegű alapok .
. 66 744.93 „
3. Ösztöndíjalapok . . . .
1.537.74,,
4. Határozott célú alapok és ala
pítványra .
.
.
. 305,398.76 „
Tőkék összege: 743.639.74 P

1.
2.
3.
4.
5.

c) A tőkék elhelyezése.
Értékpapírokban
.
.
47 215.47 P
Takarékptri betét és készpénz . 282.300.48,,
Üllői-ut 24. és Szentkirályi Ju. 51.
szám'u házak . . . .
370.000.— „
Egyet, adóalapnak előlegezett
összeg
. . . . .
623.63,,
Egyéb követelések .
.
43 500.16,,
A vagyon összege : 743.639.74 P

Ima a Szentlélek adományaiért
Hálát adunk, mennyei Atyánk, hogy elkül
död miihozzánk is a Szentleiket, amint elküldted
az egyház megalapítása óta mindazokhoz, akiket
gyermekeiddé fogadtál a Jézus Krisztusban. A
világosságnak és igazságnak, a vigasztalásnak
és szeretetnek, a miegihletésnek és szabadságnak
Lelkét, hogy eloszlasson lelkűnkből minden fé
lelmet s mindent, ami bennünket Tőled távol
tarthatna vagy eltávolithatna. Nyisd meg szi
vünket a Szentlélek előtt, hogy adományaival
gazdagítson és megszenteljen bennünket, s ve
zéreljen a mi Urunk nyomdokán, aki a Te ne1vedet dicsőítette meg életével és halálával, hű
ségben, engedelmességben és alázatosságban.
Add, hogy meghalljuk és megfogadjuk hívását,
mellyel lelkeink Főpásztorához édesget örö
meinkben és bánatunkban. Segíts, hogy felis
merjük a Szentlélek munkáját és jelenlétét a dol
mányaink különféleségében, s örömmel valljuk,
hogy velünk és közöttünk van. Add, hogy na
ponként felöltözzük az Ur Jézus Krisztust s felHibáztassunk kegyelemmel és erővel, hogy
szentségben és igazságban feddhetetlenül járván
Előtted és az emberek között, az irgalomnak és
szeretetnek cselekedeteivel legyünk magasztalására Nevednek. Ámen.
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HÍREK.
— Lelkészválasztás. A pápai egyházközség
február 24-én tartott közgyűlése a Mesterházy
László halálával megüresedett lelkészi állásra há
rom jelölt közül Schock Gyula dunántúli püspöki
másodlelkészt választotta meg.
— Lel kész jelöl és. A szombathelyi egyházközség február hó 24-én tartott közgyűlése egy
hangúlag Czipott Géza szentgotthárdi lelkészt, a
Harangszó szerkesztőjét jelölte lelkészéül.
— Kossuth Lajos-napja. Minden igaz ma
gyar örömmel fogadhatja Rőtbe rmere lordnak
azt a gondolatát, hogy a magyar nemzet külön
napot jelöljön meg, amelyen a nemzeti szabad
sági és függetlenség világhírű apostolának em
lékét ünnepelné.
— Kapi Béla előadása a nemzetről. A
győri ev. és ref. egyház szociális előadássoroza
tot rendezett, melynek harmadik előadása volt
február 24-én. Az előadást Kapi Béla püspök tar
totta a nemzetről. Rámutatott arra, hogy a nem
zet fogalma mennyi bajt okoz a világtörténelem
ben, s mégis nélkülözhetetlen. Ha ki lehetne
venni az ember leikéből a nemzet fogalmát, le
hetne-e valamiit a helyébe állítani, ami az egoiz
must az altruizmus igájába hajtaná s a közös
ségek elé célokat tudna kitűzni. Azt mondják,
hogy az állam1 fogalma volna erre alkalmas.
Végigvezet az állam fejlődésén, hogyan lett a
milliók egyért elve alapján felépített kapitalista
nagykereskedésből az egy milliókért elve alapján
álló modern állam, de rámutat arra is, hogy az
állami önmagában csak mechanizmus, élő szer
vezetté csak lélek által lesz. Állami nemzet nél
kül fenn nemi állhat. A haza fogalmának is a
nemzet ad életet és valóságot. Csak földrajzi
egység és történeti produktum! mig a nemzettel
nincs összekötve. A hazaszeretet is a nemizetszeretetben lesz reális. A nemzet nem születik;
hanem! fejlődik. Így jön létre a nemzeti egyéni
ség. Az egyes nemzetek értéke attól függ, hogy
mennyire értékes a benne kitermelt nemzeti
egyéniség. Mint ahogy barbarizmus lenne ki
irtani minden fát s csak egyet hagyni meg, le
tarolni minden virágot s csak egyet engedni
élni, ép úgy ellenkezés az Isten világtervévei és
a történelemben kijelentett akaratával a nemzeti
egyéniségek megsemmisitésére való törekvés.
Az igazi nemzet-szeretet kegyelet, mely bele
kapcsolódik a múltba, de nem akarja emlékek
kel helyettesiteni a cselekvést s elhalt hőseinek
erkölcsi birtokállományából pótolni a jelen dícsőségfogyatékosságát. Az igazi nemzetszeretet
a föld szeretete, még pedig az egész magyar
föld szeretete, mely nem a maga telekkönyvi
bejegyzésein keresztül szereti csupán a magyar
földet. A nemzet minden tagjának bele1kell kap
csolódnia a nemzet közösségébe s tovább kell
adni a nemzet erkölcsi birtokállományát. A nem
zet becsülete az egyes ember becsületéből te-
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vödik össze. Minden ember a nemzet becsületé
nek egy darabját hordozza magában. Építsük ki,
becsüljük meg nemzeti egyéniségünket s ne
szintelenitsük el nemzetközivé a magyarságot.
Az előadás a Kálvin-Kulturházban hangzott el,
melyet zsúfolásig megtöltött a feszülten figyelő
érdeklődő közönség.
— Theologiai tanulm ányok összefoglaló
címmel öt kiváló értekezés jelent meg Csikesz
Sándor egyetemi tanár szerkesztésében s az Or
szágos Református Lelkész Egyesület kiadásá
ban. A tanulmányok megjelenési sorrendbem:
1. sz. Bánvay Lajos: Hiszek egy, közönséges ke
resztyén anyaszentegyházat. 2. sz. Enyedy An
dor: Magyar református kátéirodalom. Valláspedagógiai tanulmány. 3. sz. Dr. Révész Imre:
(Krisztus és Antikrisztus.» 4. sz. Gaudy László:
A bibliai történetek vallás pedagógiai módszer
tana. 5. sz. A «Mortalium animos cimü pápai
encyklika ügy e.
— Herceg Hohenlohe G yőrött. A győri
evangélikus egyházközség február 24.-i vallá
sos estélyén herceg H o h e n l o h e Károly Egon
tartott előadást: «Az evangélium nyomai a mo
dem közéletben» címen. Rámutatott arra a
tényre, hogy a mai közélet nem födi a Krisztus
keresztyénségét. Ennek oka nem az evangélium
hóditó erejének Csökkenése, hanem aza’körülmény, hogy az emberiség nem engedi át magát tel
jesen az evangéliumnak. Ennek ellenére is van
nak nyomai az evangéliumnak, pl. a törvényhozásban s általában az emberek gondolkodá
sában. De hogy milyen messze van a közélet
az evangéliumtól, azt Jézus három programmszerü kijelentésével igazolja. Jézus programmja
az igazság diadala volt s hogy’ ettől mily meszsze van a mai közélet, semmi sem mutatja job
ban, mint az az amerikai körkérdés: mi tör
ténne akkor, ha e világon 24 óráig mindenki
igazat mondana? Megdöbbentő, hogy' ezt a
kérdést föl lehet vetni, de még megdöbbentőbb,
hogy a kérdésre adott válaszok egyeznek ab
ban, hogy ez esetben megállna a modern élet;
a nemzetközi diplomácia, politika, tudományos,
társadalmi és közgazdasági élet mind nélkülözi
a teljes igazságot. Jézus másik programmja a
materializmus elleni küzdelem volt. Az ö országa nem e világból való. Ma a közélet egé
szen az anyagiasság szolgálatába van állítva s
ahol á lélek igényeit előmozdítja, ott is poli
tikai, földi célok érdekében támogatja azokat.
Jézus harmadik programmja a szeretet uralom
ra jutása volt. Azt mondta: Arról ismeri meg
a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretitek. Ha valaki megindulna ke
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resztyént keresni ezen isinertetójel alapján, me
lyik országban lehetne megáilani azzal, hogy
itt keresztyéneket találtam? Óriási a kontraszt
a szeretct-vallása és az önző világ között, de
még nagyobb a kontraszt ott, ahol a keresz
tyén egyházak reprezentánsai irigylik egymás
tól az életet, a szeretetben való közös együttmunkálkodás helyett. Előadása végén rámuta
tott arra, hogy senki sem tudja ugyan egymaga
megformálni a világot, de meg tudja önma
gát s minél több nyoma van az egyén életében
a Krisztus evangéliumának, annál több nyoma
lesz a közéletben is annak. — A vallásos es
télyen az egyházi énekkar Mendelssohn: A-dur
motettjét énekelte, K a p i Jolán és L á s z l ó
Miklósné Rudnick Fohászát énekelte, hegedű,
gordonka és orgona-kisérettel. Ketelbey: Intermezzóját játszotta orgonán F o d o r Kálmán kar
nagy’. Szavalt K u s z á k István. A vallásos es
télyt K a p i Béla püspök imádsága nyitotta meg
és Turóczy Zoltán lelkészé fejezte be.
A templomot zsúfolásig megtöltötte a hívők
serege.
A pozsonyi egyházközség kettéválása.
Pozsonyban 1918 óta a tót evangélikusok száma
hirtelen megnövekedett. A felmerült vitás ügye
ket megegyezés utján intézték el, amelynek ér
telmében 1928 december 23 óta Pozsonyban két
egyházközség van, az egyik a német-magyar,
a másik a tót egyház. A kivált tót gyülekezet
ingatlanokban, készpénzben és egyéb értékek
ben közel 5 millió koronát kap a pozsonyi gyü
lekezettől.
— Elemi iskolai m agánvizsgálati dijak.
A kultuszminiszter 1928. évi 88.372 VIII. a.
számú rendeleté az elemi iskolai tanulók magán
vizsgálati diját 20 pengőben állapítja meg. A
bizonyítványért 40 fillér űrlap és 2 pengő munkadij jár. A felvételi dij a magántanulóktól is
beszedendő.
Az uj egyetem es nyugdíjintézet 1929.
évi költésgvetése 312.000 pengő bevétellel és
57.000 pengő kiadással számol, tőkésítésre jut
tehát 254.900 pengő. A bevételeknek egyharmadát, 108.000 pengőt tesznek ki a tagok és fenn
tartók évi járulékai, ugyanezeknek alapítási dija
72.000 pengővel szerepel; tehát a tagok és fenn
tartók járulékai és alapítási dijai szolgáltatják
a bevétel 57.6 százalékát; a bevételeknek még
egy nagyobb tétele az 1848: XX. t.-c alapján
járó államsegélyből 86.000 pengő. A kiadások
között a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellá
tására 50.000 pengő vétetett fel; költségekre
5000 pengő; hozzájárulás a pénztári tisztviselők
javadalmazásához 2100 pengő. — A rég^ egye-
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temles nyugdíjintézet költségvetése 450 pengő
bevételt, s ugyanannyi kiadást tüntet fel. — Az
egyetemes adóalap pénztár bevétele az 1848:
XX. t.-ct alapján járó államsegélyből 36.000 R,
kiadás városi és missziói egyházak segélyezésére,
adóterhek csökkentésére és rendkívüli segélye
zésre 36.000 P. — Nagyon szegényesen fest a
lelkészsegélyezési alap pénztárának 1929. évi
költségvetése: bevétel 2100 pengő’, kiadás tőké
sítésre 525 pengő, úgy hogy segélyekre mind
össze 1.575 pengő marad! Úgy tudom ebből
kapnak a lelkészek gyermekneveltetési segélyt.
Tudva azt, hogy középiskoláink tanárainak kb.
10.000 pengő gyermekneveltetési segély áll ren
delkezésre, akik pedig odahaza járatják gyer
mekeiket középiskolába, látjuk, hogy ennek az
alapnak a dotációja egyenesen siralmas; hozzá
járul a nyomorúsághoz az is, hogy a lelkészi
korpótlék csak 50%-ig van úgy ahogy valori
zálva, s ösztöndíjaink elvesztették az értéküket.
— Nyíregyháza. A böjti időszakban min
den vasárnap és szerdán este 6 órakor istentisz
telet van, amelyeket Geduly Henrik püspök,
Kopcsó János, Paulik János, Krecsák János,
Krieger Mihály, Máczay Lajos lelkészek Végez
nek. Február 24-én a Nőegylet vallásos estélyt
rendezett, amelyen Gregersen Lujza és Dr.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv mondtak beszédet.
— A Brit és Külföldi Biblia-Társulat az
Amerikai Biblia-Társulattal együtt a törökök
számára újévkor kötelezővé tett uj betűkkel nyo
matott Bibliát ad ki. A Példabeszédek Könyve
már megjelent, s a Társulatok ügynöke azt je
lenti, hogy a kiadvány nagyi kelendőségnek ör
vend.
— Egyházak egyesülése Amerikában. Az
Egyesült Államok prezbiteriánus egyháza egye
sülni fog az Egyesült Államok methodista egy
házával. A két egyház összes lélekszáma hat
millió. Az egyesülést január 30-án határozták el
Pittsburgban. Az egyesülés részleteinek kidol
gozására a két egyház közös bizottságot kül
dött ki.
— Mozi a vallási propaganda szolgálatá
ban. Berlinben mozit állítanak fel, amely csakis
római katholikus filmeket fog bemutatni.
— A svédországi Lutheránus Szabad
Egyház Missziói Szövetsége nemrégiben ün
nepelte megalapításának ötvenedik évfordulóját.
Az ünnepélyre tizenötezeren jöttek össze Stock
holmba. A jubileumi offertorium 700.000 svéd
korona (kb. egymillió pengő) volt. A Szövetség
Kínában, Turkesztánban és Kongóban dolgozik.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
Nyomatott a
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! magyarországi
protestánsokhoz!
(Schm idt Márton, budapesti német
birodalmi lelkész, akit népünknek és
különösen protestáns egyházainknak
m élységes szeretete hat át, intézi la 
punk útján ezeket a sorokat a magyar*
országi protestánsokhoz.)

A budapesti német evang.-ref. gyülekezet
templomában néhány esztendeje Reminiscere
vasárnapján istentiszteletet tartunk a hősi halot
tak emlékére. Hogy ez az ünnep, mint nemzeti
gyászünnep, milyen gyorsan meggyökeresedett,
annak legjobb bizonyítéka, hogy különösen a
budapesti német kolóniának a tagjai, felekezeti
különbség nélkül, rendkívül nagy azáiuban vess
nek részt azon.
Ezen a napon különösen szíves üdvözlettel
fordulok magyar hittestvéreinkhez. A bajtársi
közösségről, a közös népnyomorról más helyen
eleget beszélnek. A rendelkezésemre álló szűk
téren én a hittestvéri közösség és a lelkipásztori
álláspont szemszögéből fordulok a magyar pro
testantizmushoz, bizonyosra véve azt, hogy meg
értésre találok.
A háborút elvesztettük. Annak az időnek
nyomását szenvedjük, különösen pedig testvé
reink halála nehezedik reánk, akik úgy hulltak
el, mint a fűszálak a kasza alatt. A győzők földi
céljaikat elérték. Olaj mezők, érc- és kőszén
bányák, gabonamagtárak és gyarmatok, és sok
más az ölükbe hullottak. De éppen azért abban
a veszedelemben forognak, hogy azoknak az
utóbbi éveknek a jelentőségét nem ismerik fel,
különösen pedig nem ismerik fel a százezrek
önfeláldozásának értelmét. Helyzetünkön elgon
dolkodva, erőt vehetne rajtunk a kétségbeesés,
ha lemondanánk arról, hogy küzdjünk annak a
halálnak az értelméért és törekedjünk annak
éltető erejét a magunk életében és általunk ki
alakítani. Az elesettek, a parancsnak engedel
meskedve, értünk, a hazáért áldozták fel életü
ket. Sőt tovább megyek! Az emberiségért, a né
pek életének új rendjéért mentek halálba. Hiába
lett volna mindez, ha ez az áldozat számunkra
nem lenne hatalmas, történelemmé vált jellé,
hogy az egész vonalon vegyük fel a harcot az
,,Én"-nek kegyetlen diktatúrája ellen, amelynek

Megjelenik ketonként egvszer, vasárnap.
Előfizetési ér: Egész évre 6 P. 40 ML félévre 3 P.
20 fill., aetveilévre I P. 60 Ml, Egy szám 16 (III
Hirdetési árak M egegyezés sz é riá t

növekedő iszonyai alatt szenved a világ. Korunk
egész nyomorúsága megköveteli, hogy éppen a
protestáns egyház, amely nem akar „papok ál
tal milliók felett uralkodni" (miként Róma hatal
máról itt nemrégiben illetékes katholikus rész
ről elég nyíltan megállapították), hanem semmi
más nem akar lenni és nem is lehet, mint Urá
nak „alázatos szolgálója", — egész lényege és
élete által, állandó, bátor harcot vívjon saját
„Én"-je ellen is; sőt úgy harcoljon, hogy a béke
áldása után sóvárgó és arra annyira rászoruló
kornak valóban vezetője legyen.
„Én" és „Te" — csak két rövid szó. És még
is, az emberiségnek sorsát ennek a kettőnek egy
mással vívott harca dönti el, amelynek súlyát
látjuk és érezzük, mint korunknak gyermekei, s
kétszeresen érezzük, mint Istennek gyermekei.
Hói van a segítség, a ti izámoiokra is, meg
próbáltatásokon és viharokon keresztül vergő
dött protestáns testvéreim, akikkel mi itt egy
más mellett hiszünk és dolgozunk, szenvedünk
és harcolunk?
A Luther által 400 esztendeje Isten gyerme
kei számára adott Házirend elején nem hiába
áll Istennek „Én"-je! Aki Istennek fenségét á t
élte és előtte meghajolt, az tudja, hogy bár sok
kényelmetlen és kínos feladatot ró reánk, mégis
egyedül Isten segít el bennünket a szabadságra.
Persze, Isten gyermekeinek szabadságára, vagyis
a kegyelemből eredő szabadságra. Ez pedig nem
az uralkodásnak a hatalmát jelenti, hanem a
szolgálatunkra utaltak javát célzó szolgálat ha
talmát úgy, ahogyan azt az evangéliom Jézus
Krisztusról tanítja. Ez a protestantizmusnak
hatalma és szabadsága. Más hatalma nincs és
nem is lehet, sem a magyar, sem a német pro
testantizmusnak! Az ilyen hit, az ilyen élet és
az ilyen szolgálat még bensőbben egyesít, mint
a fegyverbarátság és a közösen omlott vér! Mert
ez egyesít Istennel.
Az pedig, akinek nyomdokait most szenve
déseinek időszakában követjük, legyen és az
idők végéig maradjon Megváltója és Ura ne csu
pán egyes gyermekeinek, hanem egyházainknak
is, amelyek, mint ilyenek, naponta az ő kegyel
mére vannak utalva!
1929. Reminiscere.
Schmidt Márton, lelkéaz.
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A fogházm isszió.
A fogházmissziónak alapkövét maga az Ur
Jézus helyezte le, amikor az utolsó Ítéletről
szólva, a halhatatlan lelkek kétfelé választásá
nak indokai közé ezt is felveszi: , , . . . . . fogoly
voltam és eljöttek hozzám“ . . . . ,,fogoly voltam
és nem látogattatok meg engem.“ (Máté 25. r.
36. és 43. vers.)
Mint egyfelől olyan valaki, aki az egyete
mes papság elvéből folyó jogával élve, magam
is nem egyszer hirdettem az igét a letartóztatot
tak előtt, másfelől mint a fogházmisszió kér
déseinek az ígazságügymíniszteriumban közel
egy évtized óta előadója, hadd mondjam el az
alábbiakban, hogy a magyar társadalom mit
tett az ujjápítés kezdete óta és hadd érintsem,
hogy mit tehetne a jövőben a foglyoknak és
hozzájuktartozóiknak felkarolására vonatkozó
missziói parancs betöltésére.
A viláháború és azt követő két forradalom,
a nemzet annyi más drága értékével együtt,
majdnem teljesen tönkretette a foglyok patronálására alakult és a béke utolsó esztendeiben
már oly szép lendületet vett rab-patronage in
tézményét is. Az 1919. év ősze ezen a téren is
csak romokat talált. Ez az idő hazánk igazság
ügyét rendkívül nehéz feladatok elé állította.
Ezrektől kellett számon kérni a forradalmak
bűneit s ennek lehetővé tétele érdekében új és
új ideiglenes foghazakat rendezni be, megfelelő
egészségügyi berendezést biztosítani s ezeken fe
lül megtalálni azokat a társadalmi erőket is,
amelyek a foglyoknak sokszor teljesen ártatlan
hozzátartozóit megóvják a teljes pusztulástól.
A nemzeti érzésű társadalom közlelkiismerete
megmozdult s a bámulatos gyorsan erőteljes
lendületet nyert fogházmisszió, mialatt igen szá
mottevő támaszt nyújtott az igazságszolgáltatás
szerveinek, egyúttal igyekezett kenyérrel hají
tani vissza a követ, amellyel megtévesztett hon
fitársait megdobták.
A fogházmisszió, a letűnt közel tíz esztendő
alatt, főbb vonásokban a következő munkát vé
gezte:
1. Előmozdította, hogy a foglyok istentisz
teletek, bibliaórák, ismeretterjesztő előadások,
analfabéta tanfolyamok, megfelelő irodalmi ter
mékeknek köztük való szétosztása útján, minél
behatóbb valláserkölcsí és lehetőleg szellemi ne
velésben is részesüljenek. Hogy ennek a mun
kának milyen rendkívüli volt a fontossága, kü
lönösen abban az időben amidőn a telt foghá
zak zsúfolt celláit forradalmi érzelmű egyének
töltötték meg, nem szükséges bővebben fejte
getnem.
2. Támogatta az igazságügyi hatóságokat
(foglalkoztató műhelyek berendezése és fenntar
tása útján) a foglyok munkára nevelésében; a
hiányos és az újjáépítés első esztendeiben még
igen nehezen beszerezhető felszerelési cikkek
pótlásában, — az igazságügyi intézeteket pedig
a beteg foglyok gondozásában. — Támogatást

nyújtott ezenkívül a misszió ahhoz is, hogy a
közkegyelem tárgyában kibocsátott egyik rende
let végrehajtása, a kormányzó úr őfÖméltósága
intencióinak megfelelő, üdvös eredménnyel jár
jon. A szükséges tájékoztató adatok beszerzé
sével megkönnyítette a kegyelem tárgyában való
helyes döntést; azáltal pedig, hogy megfelelő
munkaalkalmakról gondoskodott, a szabaduló
foglyoknak a munkástársadalomban való elhe
lyezkedését mozdította elő.
3. Látogatta a misszió a letartóztatási inté
zeteket abból a célból, hogy a foglyokat egyé
nenként is gondozza s vállaikról levegye azokat
a terheket, melyeket az igazságszolgáltatásnak
nem állott céljában reájuk rakni, de amelyeket
viszont a maga eszközeivel elhárítani, vagy le
venni nem képes: így pld. a foglyok aggodalmai
nak, kérelmeinek meghallgatása után eljárt: ki
lakoltatások megakadályozása, lakásban maradt
bútorok, ruhaneműek megmentése, rokkant illet
mények kíeszközlése stb. érdekében). A misszió
nak ezek az eljárásai nagyban elősegítik azt,
hogy a fogoly sorsát nyugodtabban viselje, mun
káját hívebben végezze, de egyútal azt is, hogy
a szabadult foglyot a reá váró viszonyok esetle
ges rendkívüli mostohasága (ruhátlanság, otthontalanság) ne döntsék újra bűnözést előidéző
lelkiállapotba.
4. Igyekezett a misszió támogatni a szaba
duló foglyokat a társadalomban újra való el
helyezkedésükben is. Ez a munka persze az
európaszerte érezhető rendkívüli munkanélküli
ség folytán, szinte megoldhatatlan problémává
vált.
5. A kezdetben -— éveken át — majdnem
kizárólag társadalmi úton teremtett anyagi erő
forrásaival nagyban enyhítette a foglyok hozzá
tartozóinak és a szabadult raboknak Ínséges
helyzetét. (1921-ben pld. ruhával és cipővel lá
tott el a misszió 378 gyermeket, felruházott 188
szabadult rabot, pénzsegélyt nyújtott 207 nyo
morgó családnak és 162 szabadult fogolynak.)
A fogházmísszíói munkát a társadalmi té
nyezők közül főként a Bethánía Egyesület, a
Fébe diakonissza nőegylet s a Szociális Misszió
Társulat központjai és helyi szervezetei karolták
fel. Az egyéni munkások sorából különösen ki
magas lanak: Morvay László, az állami átmeneti
fiú otthon igazgatója, a munka megindítója és
első elnöke, herceg Hohenlohe Károly Egon és
dr. Nagy Emilné, dr. Göllner Mária, a munka
későbbi vezetői, de a csapattisztek között is nem
egy van, kiknek nevéről, bármennyire távol áll
is a misszió a személyi kultusztól, elévülhetetlen
érdemeikre tekintettel, lehetetlen meg nem emlé
keznem. Hadd említsem meg azért itt gróf Beth
len Mártát, aki az Országos Gyűjtőfogházban
hosszú évek óta végzett hűséges szolgálatai alatt
a fogház kórházában megfordult sok beteg fo
golynak sebére vitt balzsamot, dr. báró Podmaniczky Pált, aki sok egyéb elfoglaltsága mellett,
majd egy évtizeden át volt a foglyoknak, szolgá-
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tataiért soha ellenszolgálatot nem váró ígehirdetője (vasárnaponként nem egyszer négy helyen,
sót néha 5—6 helyen is hirdette az igét), Tóthpál János ev. vallású igazgató tanítót, aki, külö
nösen míg boldogult feleségével együtt szolgál
hatott, éjjelét, nappalát ennek az ügynek szen
telte, dr. Kilényi Lórántnét és Marcali Pólit, akik
főként a külföldi missziókkal való kapcsolat
ápolásában szereztek érdemeket, végül Gergely
Dezsőnét, akit talán az elsők között kellett volna
említenem, aki egész életét a foglyoknak szentel
vén, a hivő lélek mentő szeretetének melegével
számtalan fogolyhoz juttatta el Krisztus evangé
liumát. A fentebb említett egyesületek minden
egyes buzgó munkásáról külön nem emlékezhe
tem meg ismertetésem keretében, de hiszen leg
fontosabb az, hogy szolgálataikat az Ür egész
bizonyosan látja és számontartja.
A segélyforrások megteremtésénél bölcs
vezetőink különös megértésre találtak Armstrong
Smith, dr. Hankinson bőkezű áldott jóltevőink• nél, az angol segélyzó bizottságnál, — belföldi
intézményeink közül a Takarékpénztárak és
Bankok Egyesületénél, a Gyárosok Országos
Szövetségénél. Végül gróf Bethlen Márta szemé
lyét az adakozásoknál is külön fel kell emlí
tenem.
A külföldi misszióknak Magyarországról
való eltávozása és az államháztartás egyensúlyá
nak helyreállítása érdekében végrehajtott s ha
tásait minden vonalon messzemenően éreztető
s z a n á lá s a fogházmisszió anyagi erőforrásait is
rendkívüli mértékben megapasztotta. Ebben leli
magyarázatát a fogházmissziónak hazai egyhá
zainkhoz intézett az a kérése, hogy esztendőn
ként egy vasárnapon a templomi perselypénze_ket a fogházmisszió céljaira engedjék át.
Amidőn a fogházmisszió nevében meleg kö
szönetét mondok ezúton egyházunk vezetőségé
nek a fogházmissziói vasárnap elrendeléséért,
lelkipásztorainkat pedig ügyünk buzgó felkarolá
sára kérem, hadd hangsúlyozzam még különösen
azt, hogy a jókedvű adakozás mellett a szívek
nek megértő szeretete az, melyet híveink köré
ben keresünk. Ne legyen magyar hazánkban s
főkép egyházunkban senki, aki ha a fogházmiszszióról hall, ezt divatos ,,bolondságának, „aszszonyi kíváncsiságának, legjobb esetben „meddő
időpocséklás“-nak minősítse, hanem hadd lássa
meg minden őszinte lélek, hogy áldott munka ez,
az örökkévaló Istennek mélyre alányuló karja,
mennyei rózsa, melynek a földre alábocsátott
gyökere a közelébe jutó sáros vízcseppet ma
gába szívja és élő sejtjein át szirommá, életnek
illatává formálja a dicsőség Ura számára.
Áldja meg az Ür Isten a missziói vasárnap
igehirdetését, hogy minél több lélek váljék Krisz
tus boldog foglyává s a bűn foglyainak készsé
ges mentőivé.
Dr. Molnár Gyula
kir. ítélőtáblái bíró, ev. presbiter, a Magyarhoni ev.
M isszió Egyesület világi elnöke.
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Lapunk 4-ik számában megjelent egy lel
kész kérelme, a fogházmisszió munkájának is
mertetése érdekében. Dr. Molnár Gyula, kir.
ítélőtáblái bíró, presbiter és a Misszióegyesület
elnöke volt szíves a belmissziói munkának ezt
az ágát egy értékes cikkben ismertetni. Cikke
egyidejűleg megjelent a Harangszóban is.
•

é

Lapunk 9-ik számának hírrovatában közöl
tük a hírt az amerikai prezbiteríánus és az ame
rikai methodista egyházak egyesüléséről. Azóta
érkezett hozzám egy cikk, amely a hazai evangé
likus és a hazai református egyházak közt a
harmonikus együttműködés szükségességét han
goztatja, különösen tekintettel arra a hatalmas,
és minden eszközt megragadó klerikális-ultramontán propagandára, amely hazánkban az
utolsó évtizedben megindult. A cikket remélhe
tőleg hamarosan leközölhetem. Addig is örö
mömnek adok kifejezést afelett, hogy vannak,
akik velem együtt érthetetlennek találják, hogy a
hazai protestáns egyházak tagjai és vezetői a
magyarországi protestantizmust életgyökereiben
támadó, előle a levegőt is elzárni akaró „vértelcn
ellenreformáció“ korában nem iparkodnak foko
zottabb mértékben keresni az együttműködésre
szolgáló alkalmakat. Az amerikai protestáns
egyházaknak egymáshoz való viszonyáról a
,,Federal Bulletin" így ír: „A fontos tény az,
hogy az Egyesült Államokban a legtöbb protes
táns egyház már majdnem teljes egyöntetűségre
jutott a tanítás tekintetében és a közös testvéri
ség is a megvalósulás stádiumában van. A fő
probléma jelenleg mekanikai; milyenek legyenek
azok a tényleges formák, amelyeket az átfogóbb
egység öltene, s hogyan lehetne egymáshoz tény
leg közelebb hozni azokat a különböző és nagy
szervezeteket, a protestáns egyházakat. . . Ma
már kevesen kívánnak egy teljesen centralizált,
egyetlen központból ellenőrzött óriásegyházat,
hanem inkább egyes csoportoknak egyesüléseit,
amelyek ugyanahhoz az egyetemes családhoz
tartoznak, amely a tapasztalat fejlődésével
együtt szélesedik; kívánják továbbá valamennyi
nek nagyobb integrálódását, lehetőleg a brit
birodalom alkotórészeinek, vagy az Egyesült
Államok szuverén államaiból alakult szövetségi
uniónak mintájára." A magyarországi protestan
tizmus szorongatott helyzetében vezetőinktől el
várhatjuk, hogy sem kicsinyes féltékenykedés,
sem ilyen féltékenykedésből származó akadá
lyok nem fogják őket gátolni annak a mind ége
tőbbé váló feladatnak megoldásában: a magyarországi protestantizmus erőinek közös megszer
vezésében a közös veszedelem és közös ellenség
Mién.
#
A Jézus Krisztus életét tárgyaló irodalom
szinte beláthatatlan arányokat ölt. Egyike a leg-
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tott harcában központi jelentőségűek. Azok a
kérdések, amelyek igy sorrakerülnek, legalább
első pillanatra nagyon elvontaknak, tisztán tu
dományos jellegüeknek látszanak. Pedig a kon
ferencia résztvevői elsősorban gyakorló lelké
szek. Azonban a német lelkészi karban nagyon
élénk annak a tudata, hogy a gyakorló lelkész
munkája eredményes és lelkiismeretes csak ak
kor lehet, ha állandóan igyekezik tájékozódni
azon nagy világnézeti harcok felől, amelyeket
ma a keresztyénségnek meg kell vívnia és ha
állandóan fenntartja a kapcsolatot azzal a theológiai tudománnyal, amelynek világítása nélkül
a gyakorlat a sötétben tapogatódzik vagy pe
dig elhasznált igazságok lélektelen ismétlésévé
lesz. Ez érteti meg velünk az említett konfe
rencia tárgysorozatán található témákat is.
A konferencia előadói közt különösen ki
magaslik D. Stange, a göttingeni egyetem nagy
hírű professzora, aki a néhány évvel ezelőtt tar
tott pécsi lelkészi konferenciáról még élénk emlé
kezetünkben van. Előadásában a modem szellemi
életnek azon motívumait igyekezett felmutatni,
amelyek Luther művében is nagyjelentőségüek
lettek s amelyek ennek következteben alkalma
sak arra, hogy napjaink nagy szellemi krízisében
Útmutatókul szolgálhatnak. Ilyenként Stange el
sősorban azt igyekezett kimutatni, hogy a mai
ember letett arról a reménységről, hogy a filo
zófiai ismerés utján hatolhat el Isten ismeretéig.
Az ember irracionális utón tapasztalja meg
Istent: s ez a tény azután ismét utat nyit az
evangéliumnak, éppen annak az evangéliumnak,
amelyet Luther is újra fedezett fel s szabaditott
ki a skolasztika bilincseiből.
A konferencia napirendjén ezenkívül még
D. Heinzelmann baseli, D. Deissner greifswald'i,
D. Schneider berlini professzorok, D. Riemer
wittenbergi szemináriumi igazgató, D. Ihmels
szászországi püspök, valamint D. Dr. Pröhle
Károly előadásai szerepeltek. Az utóbbinak a
témája «A keresztyén hit jelentősége az erkölcsi
életre nézve» volt. Dr. Römer az emljtett be
számolóban a többek közt azt Írja erről az elő
adásról: «Nagyon szerencsés gondolat volt D.
Pröhle meghívása. Személyében és előadásában
Egyházi lapjainkat annak idején bejárta a egybekapcsolja a theologiai tudományt és az
hir, hogy a helmstedti apologetikai konferencia egyházat; mi svábok még hozzá tehetnénk: a
vezetősége felkérte D. Dr. Pröhle Károly egye lutheranizmust egy szemernyi közösségi keresztemi tanárt egy előadássorozat tartására. A kon tyénséggel.» Előadásaiban, amelyeket «rendkí
ferencia az elmúlt évi október 1—10-ig tartotta vüli világosság» jellemzett, D. Pröhle rávilágított
szünidei tanfolyamát, amelyen az említett elő embervoltunknak azon alaptényeire, amelyek ab
adás is esedékes volt. A stuttgarti «Evangeli ból származnak, hogy Isten teremtményei va
sches Kirchenblatt» egyik legutóbbi száma rész gyunk s hogy ennek következtében életünk
letes beszámolót közöl a konferenciáról s abból alapviszonylatait Isten adta meg. Ezen alapvi
vesszük az alábbi, bennünket magyarokat is ér szonylatokat tette tönkre a bűn s az ember élete
deklő részleteket.
megtelt önmagának istenitésével és hazugság
A helmstedti konferencia apologletikus jel gal. Istennek a Krisztusban szerzett váltsága ép
legű, azaz a tárgysorozatában szereplő előadás pen abban áll, hogy ennek a bűnnek a hatalmá
sorozatok igyekeznek rávilágítani azokra a kér ból ment meg és erőt ad az ember eredeti, Isten
désekre, amelyek a keresztyénség jelenlegi, la től kitűzött céljának a megvalósítására. Ezáltal
nem-keresztyén világnézetekkel szemben folyta uj értelmet nyer az erkölcsi’ törvény, mert an-

újabb életrajzoknak D. Gore Károly, volt oxfordi
anglikán püspöknek műve: ,,A Názáreti Jézus.“
D. Gore az ú. n, „magasegyházi“ iránynak híve.
Művéből álljon itt az, amit Jézusnak a világ
anyagi dolgaiban vallott tanításáról ír: „Az
Embernek Fia minden férfiú és nő iránt mély
tiszteletet mutatott. Mindenki láthatta, hogy az
emberiségről emelkedett felfogása volt. Azonban
az emberi lélek végtelen értékelését különösen
akkor látjuk, mikor olyanokkal érintkezik, akiket
a közvélemény megbélyegzett, vagy gyűlölt, vagy
útált — vámszedők, prostituáltak, bélpoklosok,
samaritánusok. Barátságos volt azon farizeusok
irányában is, akik őt szivesen fogadták. De nem
volt személy válogató. Még a gazdagok asztalá
nál sem csinált titkot abból, hogy mennyire
undorodik mindentől, ami által az emberek fel
jogosítva érzik magukat arra, hogy másoktól
maguk számára tiszteletet követeljenek, ők ma
guk másokat lenézhessenek vagy a saját érde
kükben kizsákmányolhassanak. Gyűlölte a va
gyon felhalmozását. A pénzről (Palesztina nyel
vén: a mammonról) úgy beszélt, mint rivális
istenségről, vagy hamis bálványról, amelynek
tisztelete az igaz és egyetlen Istent trónjától
fosztja meg. Szerinte a gazdagság majdnem el
kerülhetetlenül kizár az Istenországából. A bo
lond gazdagról szóló példázatban megvetésével
sújtja a vagyonnal való büszkélkedést. A gaz
dagról és a Lázárról szóló példázatban a gazdag
ember ebédlőjét a gyötrelmes pokol előtornácának festi. Nyilvánvaló, hogy a fösvénység, vagy
a telhetetlenség, vagy a pénzgyüjtésnek életcéllá
tevése Jézus szemében legalább is akkora go
noszság volt, mint a zabolátlan kéjelgés, vagy
bármely gyalázatos bűn. Természetes tehát, hogy
a jómódúak, ugyan nem kivétel nélkül, ezt az
új Tanítót, aki tanítványokat szerzett, ellen
szenvvel nézték, vagy látszólagos megvetéssel,
amely azonban alapjában véve rosszul leplezett
félelem volt.“

n helmstedti konferenciáról.
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nak a betöltésénél az embernek immár nem kell
teljesen a saját erejére támaszkodnia, hanem az
ember mintegy uj alapokon áll, oly alapokon,
amelyekből állandó erőt nyer. Ezt az erőt a hit
ben adja meg1 Isten, abban a hitben, amely újra
mer bízni Istennek a Jézusban nyújtott kegyel
mében. Ez a hit az a bizalom, amely feltétlen
odaadással, állandó örömmel és hálaadással fo
gadja az Istennek a Krisztusban megnyilatkozó
jóságát. Ez teremti meg az alapjait annak az uj
életnek, amelyben a keresztyén erkölesiség in
dividuális és szociális téren egyaránt megépül.
Mert a hitnek az ereje áthat mindent, amihez
az ember csak hozzáér, átitatja munkáját, úgy
mint egyéni életének minden megnyilvánulását,
áthatja a felebaráthoz való viszonyát is és azt
megújítja, s áthatja a közösségnek az életét is.
Az a sokat emlegetett megújulás, amelyre a köz
életnek is minden terén szükség1 van, csak ezen
a módon jöhet létre hatékonyan.
Ez a rövid áttekintés, amelyet Dr. Römernek említett beszámolója alapján mutatunk be,
már sejtet valamit az előadásnak mélyjárásu
gondolatgazdagságából. Hazai evangélikus egy
házunk is bizonyára őszinte örömmel és hálás
köszönettel venné, ha ez a négy' előadásból álló
előadássorozat magyar nyelven is hozzáférhe
tővé lenne. . . D. Dr. Pröhle Károly a konfe
rencia nyilvánosságát egyúttal arra is felhasz
nálta, hogy egy külön előadásban ismertesse
meg annak hallgatóságát hazai egyházunkkal és
a magyarság helyzetevei. Ezzel közvetlenül is
szolgálni törekedett egyházunknak és hazánk
nak: adja a jó Isten, hogy mindezen munkán
gazdag áldás nyugodjék! — K.
A württembergi lelkészek lapjából kivona
tosan átvett közleményhez a magam részéről is
legyen szabad hozzáfűznöm néhány személyes
emléket. Ha a helmstedti apologetikai tanfolyam
tiznapi munkájára visszagondolok, különösen két
erős benyomás elevenedik meg bennem. Az
egyik az a rendkívül nagy szorgalom és gon
dosság, mellyel a száznál több részvevőből álló
hallgatóság túlnyomó nagy része az előadásokról
jegyzeteket készített s ezeket az ugyanazon
tárgyra vonatkozó új előadás előtt vagy leg
alább a záró vita előtt át is dolgozta, amint azt
a magánbeszélgetés során újra meg újra tapasz
talni lehetett. A másik azaz ugyancsak rendkívül
élénk és hálás fogékonyság, mellyel a hallgató
ság az előadásokat s a bennük foglalt indításokat
fogadta. Az óraközökben és a közös étkezések
alkalmával is mindig a hallott előadásokról folyt
a szó, s ilyenkor a köszönetmondásoknak és hálálkodásoknak nem volt se vége se hossza. Csak
nemrégiben is kaptam levelet egy poroszországi
falusi lelkésztől, aki feleségével együtt hálásan
emlékezik a helmstedti konferenciára és azon
sajnálkozik, hogy sok egyéb munka miatt eddig
nem tudták újra átdolgozni helmstedti jegyze
teiket, de legközelebb... Ezek, nemde, tudják,
miért mennek konferenciára és ilyeneknek érde

mes előadni. — Viszont Stange professzor, a
konferencia vezetője, örömmel és hálával em
lékezett a három ev előtti pécsi konferenciára
és bármikor szívesen jön hozzánk vissza. Azt a
nemzetközivé szélesedő evangélikus theologiai
konferenciát, mely ezidén Göttingenben ül össze,
néhány év múlva Budapestre szándékozik össze
hívni, amit mi csak örömmel üdvözölhetünk.
De a káté és az ágostai hitvallás jubileumi éveit
nekünk sem volna szabad elmúlni engednünk
megfelelő theologiai konferenciák nélkül. Eze
ket részint egyetemesen, részint kerületenként
minél előbb meg kellene szervezni.
D. Dr. Pröhle Károly.
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A vallásfelekezetek képviselői a törvény
hatóságokban. A törvényhatósági bizottságok
ban a közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat szerint a vallásfelekezetek is képvisele
tet nyernek. A felekezeteket a legnépesebb egy
házközségeik élén álló lelkészeik képviselik; a
képviselők száma a hívek számarányához iga
zodik. Egyházunk képviselőinek bizottsági tag
létszáma a következő: Pest m. 1; Jász-Nagykun
—; Somogy 1; Zala 1; Szabolcs és Ung 1; Békés
5; Heves —; Vas 2; Borsod —; Tolna 1; Baranya
1; Veszprém 1; Fejér 1; Nógrád 1; Hajdú —;
Csanád 1; Bihar —; Komárom és Esztergom —;
Győr, Moson és Pozsony 1; Csongrád —; Sop
ron 1; Zemplén —; Szatmár — ; Bács-Bodrog
—. A törvényhatósági jogú városokban: Szeged
—; Debrecen —; Kecskemét —; Hódmezővásár
hely 1; Miskolc —; Győr 1; Pécs —; Székesfehérvár —; Sopron 1; Baja —. Az egyes fele
kezetek képviselőinek száma az összes várme
gyékben és városokban a következő: 22 evang.;
179. r. kath.; 59 ref.; 8 gőr. kath.; 3 gör. kel és
12 izr. lelkész, összesen 283 lelkész.
A speyeri protestáció 400 éves jubileumá
nak Speyer városában leendő megünneplésére a
Gustav Adolf-Stiftung központi választmánya,
az Evangelischer Bund központi választmánya
és a speyeri rendező bizottság a következő közös
meghívót bocsátották ki: Az idén telik 400 esz
tendeje, hogy a speyeri birodalmi gyűlésen hat
evangélikus fejedelem és 14 német birodalmi vá
ros képviselői a katholikus érzelmű többség ál
tal hozott birodalmi gyűlési záróhatározat ellen
protestáltak. A záróhatározat egyértelmű volt
a reformáció németországi terjeszkedésének
megtiltásával, a Luther és barátai, valamint a
svájci Zwingli által megkezdett munka elnyo
másával, amely időközben evangélikus országos
egyházak fel- és kiépítésévé fejlődött és szeren
csés jövőt ígért. Az 1529. évi speyeri protestáció
felette bátor, mert veszélyteljes cselekedet volt.
A protestáló rendek életüket és javaikat, kincsü
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két és országukat tették kockára. Megtették ijedetlenül, mert lelkiismeretbeli kötelességüket
akarták teljesíteni és jobbnak tartották, ha Isten
van mellettök, mintha a világ barátságát élvezik.
Az evangélikus rendeknek erről a bátor, áldozat
kész tettéről nyerték a reformáció hívei az
eleinte csúfnév számba menő, később ragyogóvá
lett nevet: ,,protestánsok.“ Nekünk, mai protes
tánsoknak, kötelességünk, hogy hálával és el
szántsággal emlékezzünk az 1529. évi protestálók
bátor cselekedetéről és egyértelmű összetartá
sáról. Szivesen engedtünk tehát annak a több
oldalról jövő ösztönzésnek, hogy a protestáció
városában emlékünnepélyt rendezzünk és erre
az emlékünnepélyre, amely pünkösdhétfőn és
pünkösdkedden lesz Speyerben, époly szívélyes,
mint nyomatékos meghívót küldünk. Hogy ez az
ünnepély a német összprotestantizmus megnyil
vánulása legyen, szükséges, hogy minden német
tájról megjelenjenek hittestvéreink. Az ünnepély
sorrendjéről részletesebb értesítést küldünk.
Budapest. A fasori Luther-Szöv. és á fasori
Ev. Nőegylet rendezésében február és március
hónapokban „A keresztyénség krízise és dia
dala“ címmel böjti előadás-sorozat folyik. Elő
adók Kemény Lajos lelkész és Gaudy László
hitokt.-ígazg. Az előadások sorrendje: febr. 27,
A kultúra krízise; márc. 6. A vallásosság krízise;
márc. 13. A katholicizmus krízise; márc. 20.
A protestantizmus krízise; márc. 25. Diadal a
világban; márc. 26. Diadal a kultúrában; márc.
27. Diadal a hitben; márc. 28. Diadal az egy
házban; márc. 29. Diadal a keresztfán; márc. 30.
Diadal az örökkévalóságban. Az előadások d. u.
6 órakor kezdődnek. Offertorium a szegények
javára,
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des tanára A korszellem válsága címen. Astri
Kalseth énekművésznő Bán János zeneisk. tan.
zongorakíséretével énekelt; dr. Wallerstein J„
dr. Fullajtár Gy., Weigele Oszkárné és v. BedeFazekas ö. Mozart: B-dur vonósnégyesét ad
ták elő.
Nyíregyháza. A nőegylet február 24-én val
lásos estélyt rendezett. Gregersen Lujza, az
Orsz. Prot. Nőszövetség főtitkára a férfinak és a
nőnek hivatásáról tartott előadást. Geduly Hen
rik püspök arról beszélt, hogy mennyi áldást
hozott a keresztyénség a gyermekeknek. Dr. Né
meth Sándor, dr. Rőder Ede, Simkovics Endre
és Kalmár János quartettje, s a Krecsák János
és Krecsák László által énekelt Beethoven meló
diák nagy tetszést arattak. — A nyíregyházi
evang. Kossuth Lajos reálgimnázium mellett lé
tesítendő intemátus Rothermere lord nevét fogja
viselni; a lord dr. Bencs Kálmán kormányfő
tanácsoshoz intézett levelében már megadta
hozzájárulását.
A szarvasi protestáns egyesületek gazdag
kultúr programmja. A szarvasi Protestáns Nő
szövetség és a Luther Szövetség a szegények
megsegítése mellett gazdag kultúrprogrammot
dolgozott ki. Az összes iskolákban, így a ta
nyaiakban is vasárnap délelőttönként és dél
utánonként vasárnapi iskolákat rendeznek.
Azonkívül a társadalom vezetőinek bevonásával
ismeretterjesztő előadásokat és vallásos dél
utánokat rendeznek. A vallásos délutánok ün
nepi szónokaiul többek között márc. 17-én Benkóczi Dániel battonyai, április 14-én Paulík J á 
nos nyíregyházai, május 5-én Magócs Károly
irsai ev. lelkészek jönnek Szarvasra a vallásos
délutánokon való szereplésre. Az ismeretter
Pécs. Az Evangélikus Társaság február jesztő előadások megtartására a szarvasi tanári,
10-én díszközgyűlés keretében ünnepelte fenn-g orvosi kar egyes kiválóságait kérték fel. A két
állásának 10-ik évfordulóját. Dr. Tolnai Vilmos* egyesület június 1-én egy nagyszabású műked
egyetemi tanár, elnöki megnyitójában elismerés velő előadást fog rendezni a színházban, amely
sel adózott mindazoknak, akik a Társaság útján nek előkészületei nagyban folynak.
ápolják a nemzeti gondolatot, a vallásos egyháKrisztus Egyházainak Szövetségi Tanácsa
ziasságot és az evangéliomi szellemű művelődési Amerikában intéző bizottsági ülésén határoza
célokat. Killins Gyula a Társaság tíz éves törté tot fogadott el olyan értelemben, hogy a had
netét ismertette, Vitéz dr. Kendeh-Kirchnopf sereg és haditengerészet fegyverkezésének csök
Gusztáv az Orsz. Luther-Szövetség képviseleté kentése nemzetközi egyezmények eredményeként
ben nagyszabású előadást tartott. A Társaság kell, hogy megvalósuljon. A bizottság kéri a
eddigi volt két elnökét: Seyfried Ernő bánya nemzeteket, hogy hadseregük és haditengerésze
hatósági tanácsost és dr. Bakay Lajos egyetemi tük fejlesztése érdekében kiadásaikat halasszák
tanárt tiszteletbeli tagoknak választotta. Védnö el a Fegyverkezések Csökkentését Előkészítő
kévé választotta báró Radvánszky Albert egye Bizottság küszöbön álló ülésezéséig.
temes felügyelőt, Kapi Béla püspököt, dr. NendtA Magyarországi Ág. Hitv, Evang. Míszvich Andor polgármestert, Taizs György keres
kedelmi tanácsost, Visnya Ernő felsőházi tagot szíóegyesület Pénztárába 1929. jan. és febr. ha
és dr. Félix Antalnét, a pécsi Diakónía-Egyesület vában a következő összegek folytak be: Tagdí
elnökét. Este félhétkor kultúrestet rendezett az jak: Dr. Szigethy Lajos nyug. gym.igazgató 3.—
Ev. Társaság; ezen dr. Albrich Konrád egyet, P, Harkai egyházközség 3,— P, Harkaí ág. hitv.
m. tanár tartott előadást. Utána családias össze ev. nőegylet 3.— P, Danielisz Róbert lelkész
jövetel volt. — Március 3-án az Ev. Társaság 3,— P, dr. Kneffel József ügyvéd ,Tura 3.— P,
matinét rendezett; előadást tartott dr. Zsedényi özv. Péczeli Lajosné ,Bpest 3.— P, Gera Rózsi,
Béla egy. m. tanár, a miskolci jogakadémia ren Bpest 3.— P, Rimár Jenő vallástanár Bpest 3.—
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P, Molnár Ilona Bpest 3.— P, Németh Károly
főesperes Lébény 5.— P, Marcsek Jánosné lel
készneje Ózd 3.— P, Marcsek János lelkész
ózd 3.— P, Zimmermann János alesperes-lelkész Rajka 3.— P, Rajkai evang. ifjak szövet
sége 2.— P, Fekete Géza Bpest 3.— P, Schulek
Tibor lelkész Bpest 3.— P. Offertoriumok és
adományok: Bpesti III. kér. egyházközség 19.06
P, Pesti ág. hitv. ev. német egyház 28.31 P, Bakonyszentlászló 1.27 P, Lajoskomárom 10.57 P,
Terény 1.60 P, Várpalota 4.78 P, Kisterenye 4.83
P, Salgótarján 10 P, Hegyeshalom 10.16 P, Galgaguta 3.69 P, Gyékényes 1.65 P, Hánta 1.20 P,
oroszvári leányegyház 17.— P, Csépa 1.50 P,
Miskolc 20.— P, Ózd 20.— P, Ajka Veszprém
megye 3.— P, Zalaegerszeg 2.54 P, Gecse
1.50 P, Dabrony 5.— r , Kiskőrös 7.— P., Bakonycsernye 4.40 P, Kelenföld 21.64 P, Vanyola
1.24 P, Kerka 1.— P, Iharosbcrény 4.— P, SomIószöllős 4.50 P, Nagy-Alásony 2.37 P, Egyházasdengeleg 2.— P, Sikátor 2.— P, Budafoki
missziói egyház 3.— P, Aszód 3.37 P, Homokbödöge 2.— P, Komárom 3.70 P, Bököd 3.15
P, Pusztavám 7.— P, Sur, Veszprém m. 2.60 P,
Csabdi 2.— P, Levél 10.— P, Oroszlány 2.—
P, Hódmezővásárhely 4.40 P, Varsád 3.08 P,
Ambrozfalva 1.60 P, Nógrád leányegyház 4.—
P, Lucfalva 2.50 P, Nagykanizsa 3.15 P, Mezőberényi II. kér. egyház 8 P, Pápa 8.30 P, Kétbodony 2.35 P, Bánki ev. egyház 2 P, Kaposvári
egyház 2.30 P, Felsőpetény 4.20 P, Váci anyaegy
ház 4.02 P, Rádi leányegyház 2.32 P, öskü
Veszprém m. 2.— P, dr. Kneffel József és neje
Túra 10.— P, Bakonyszombathely 3.— P, Tés,
Veszprém m. 5.— P, Veszprém 8.51 P, Rajkai
egyház 37.88 P, Bielka Anna Bpest 6.— P,
Szergény 3.— P, Bálint Istvánná Győr 5.— P,
özv. Novák Józsefné Sand, 1.— P, Kosztra Pál
községi tanító Bocsa 2.— P, Steinhübel N. Buda
pest 3.— P, özv. WeiszmandI Henrikné Győr 2.—
P, a szombathelyi evang. tanulók adományai
Scherer József hitoktató által 18.42 P. Az Ur
áldó kegyelme legyen mindnyájunkkal! Buda
pest, 1929. febr. 28. Broschko G. A. pénztáros.
IV., Deák-tér 4. I.
— A KIÉ evang. ágának hírei. A vezető
képző tanfolyamra február 23-ig a következő he
lyekről érkeztek jelentkezések: Lébény, Oros
háza, Magyarbóly, Özd, Tokaj, Kardoskut, Kör
mend, Kiskőrös, Sopron, Vác, Csömör, Erdőkürt, Ecseny. — G y ő r . Töltéssy Zoltán, nem
zeti titkár február 17-én látogatta meg az egye
sületet. A győri munka, a fiuk és fiatalemberek
között Dr. Vélsz főügyész és Bándy Ferenc ve
zetése, a leányok között Demetrovics Mária ve
zetése alatt, egyike a legerősebb evang. ifjú
sági munkáknak. Templomi vallásos ünnepély
után az egyesület három szobás otthonában volt
összejövetel. — C e l l d ö m ö l k . A munkát Ber
zsenyi l. Miklós, Kiss Linus és Bácsi Sándor
segédlelkész vezetik. Az ősz lelkész, Nagy Sán
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dor buzgón támogatja az ifjúság törekvését. Ne
kik is három szobás otthonuk van, most vesz
nek 700 pengőért harinóniuinot és rádiót sze
relnek be. A központi titkár február 18-án láto
gatta meg az egyesületet. — F e é s ó d u n á n t u l i Ev. Ifj. K o n f e r e n c i a lesz március 16.,
17. (szombat és vasárnap) C e l l d ö m ö l k ö n ,
amelyre hivatalosak a dunántúli összes ifjúsági
egyesületek. A konferencia tagjai a celldömölki
gyülekezet vendégei. Részvételi dij 4 pengő.
Résztvevők féláru jegy váltására jogosító igazol
ványt kapnak. Hirdessük ki a konferenciát a
gyülekezetben s toborozzunk! KIÉ Evang. Aga,
Budapest, Üllői ut 29. II.
Keresztnevek Zseblexikona. Szerkesztette
Palóczi Edgár tanár. A 48 oldalas füzetecske
betűrendben ismerteti a keresztnevek eredetét,
értelmét és a névnapokat. Ára 1 pengő. Kapható
a szerzőnél, Bpest, V. Széchenyi-u. 1. Csekk
számla 21.933.
Lengyelország. Az ág. hitv. evangélikusok
száma kb. 500.000, kilencven anya- és negyvenhárom leánygyülekezettel. Iskoláik nincsenek,
120 templomban és 220 imaházban tartanak
istentiszteleteket. Lengyelországban a hitoktatás
kötelező, s az evangélikusok részéről tanítók,
lelkészek és külön hitoktatók útján történik. Van
11 árvaház, 9 menhely, 2 kórház 250 ággyal,
4 diakonisszaház. A gyülekezetek prezbiteriális
alapon korm ányoztalak, az istentisztelet nyelve
majdnem mindenütt német és lengyel.
Nagypénteki Üzenet jelent meg Abaffy
Gyula kiadásában március hó első napjaiban.
Akiknek az eddiginél nagyobb mennyiségre
volna szükségük, vagy akik ez alkalommal tesz
nek első ízben rendelést, sziveskedjenek rende
léseiket Abaffy Gyula ev. egyet, missiói lelkész
címére Budapest, VII., Gyarmat-u. 106. sz. meg
küldeni. Az ár darabonként 2 fillér s hozzá 100
példányon alóli rendelésnél 50 fillér, 100 példá
nyon felülinél 80 fillér postaköltség. A kiadó
kéri azokat, kik a Karácsonyi Üzenet árát eddig
be nem küldték, hogy azt ezzel egyidejűleg meg
küldeni szíveskedjenek.
— K im utatás a Magyarországi Ág. Hitv.
Evang. Misszióegyesület pénztárába 1928 de
cember havában befolyt összegekről: Tagdijak:
Gáncs Aladár lelkész Klotildíiget 6 P, Ligeti
Ede lelkész Sajókaza 3 P, Sajókazai evang. egy
ház 3 P, Dr. Szigethy Lajos ny. főgim. tanár
Budapest 3 P, Fekete Géza Budapest 3 P, Deák
János egyet, tanár Sopron 3 P, Hackstock Ká
roly Sopron 3 P, Hamar Gyula igazgató Sopron
3 P, Hollós János tanító Sopron 3 P, Dr. Kiss
Jenő egyet, tanár Sopron 3 P, lie. Dr Karner
Károly egyet, tanár Sopron 3 P, Klausz Lajos
kereskedő Sopron 3 P, Púm Géza kereskedő
Sopron 3 P, Pröhle Károly egyet, tanár Sopron
3 P, Stráner Vilmos egyet, tanár Sopron 3 P,
Ziermann Lajos lelkész e. e. e. gyáinint. elnök
Sopron 3 P, Teutsch Lujza Budapest 3 P. -
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Offertoriumok és adományok: A «Gotthold»
Ismét kapható!
^
egyházi lap olvasóinak adományai Scholtz Ödön
esperes-szerkesztő ur által 16 P, Csanádíalberti
egyház 3 P, Békési egyházmegye 105 P 26 f.
Ami Urunk Jézus Krisztus kínszen
Borgiátai nőegylet 7 P 4 f. — III. kér egyház
vedésének és halálának szent törté
offerto riuma 15 P 32 f., Sajókaza 16 f., Csáknet-.
I. Virágvasárnapra. II. Nagypéntekre.
vár 4 P, Nagykanizsa 6 P 46 f., Szepetnek 2 P,
Fordította:
Csönge 2 P 38 f., Gérce 1 P 80 f., Kenneneshögyész 4 P, Kemenesmagasi 3 P 60 f., KisM E L C Z E R GYULA
somlyó 80 f., Nemesdömölk 11 P 56 f., NagyHornyánszky Viktor kiadása
simonyi 2 P 62 f., Pusztasezntlászló 2 P 78 f.,
3—2
Ára, fekete félvászonkötésben P 1*40
Zalaegerszeg 2 P, Kaposvár 7 P 96 f. Ez alka
Megrendelhető:
lommal is felkérem az egyházközségeket és tago
K Ó K 4 I L A J O S cégnél
kat, valamiint a külmisszió barátait, szívesked
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3.
jenek a tagdijakat és adományokat alulírott
Bevezetés céljából mutatványpéldány ingyen!
pénztáros címére minél előbb beküldeni. Az Ur
•á
áldó kegyelme legyen velünk! Budapest, 1929.
febr. 16. Broschko G. A., pénztáros, IV. kér,
Deák-tér 4.

MAGYAR PASSIÓ

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. P. és O. I -Szarvas. Hálás köszönet. — EL Léva. Intézkedtem. — W. V. K Köszönöm. — Kö
szönettel ismerem el következő felülfizetéseket: özv.
Folkusházy Gusztávné Bgyarmat 180, özv. Teltscher
Ottóné Bpest T80 P.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

32/1929. sz.

Pályázati hirdetés.
A kőszegi Gyurátz Ferenc Ág. Hitu. Ev.
Leánynevelőintézet (Bentlakással kapcsolatos
Leánylíceum) igazgatósága pályázatot hirdet az
1929—30. isk. évben betölthető internátusi he
lyekre, éspedig 15 egészfízető helyre évi 1000
P tartásdíj mellett, 5 kedvezményes helyre évi
900 P, s kedv. h. évi 800 P, 5 kedv. h. évi 700 P,
5 kedv. h. évi 600 P tartásdíj mellett.
A kedvezményes helyre felvett tanuló tar
tásdíja automatikusan évenként 50 P-vel csök
ken mindaddig, míg a növendék legalább jó
magaviselet és legalább elégséges előmenetelt
tanúsít. így pl. az I. o.-ba 900 P-ős kedvezmé
nyes helyre felvett növendék a VIII. osztályban
évi 550 pengő tartásdíjat fizet. Egészfizető
helyre felekezeti különbség nélkül vehetők fel a
növendékek, kedvezményes helyre azonban csak
oly ev. és ref. vallásúak, kiknek szülei vagyon
talanok és gyermekük neveltetéséhez szükséges
jövedelemmel nem rendelkeznek. A folyamodás
nyomtatott folyamodványok kitöltésével törté
nik. Ily folyamodványokat az intézet igazgató
sága díjtalanul bocsát az érdeklődők rendelke
zésére. A folyamodások a beérkezés sorrendjé
ben nyernek elintézést. A felvételek március
1-ével megkezdődnek. Bővebb felvilágosítást az
intézet igazgatósága válaszbélyeggel ellátott
levélre szívesen nyújt. Kőszeg, 1929. február
20-án.
Arató István, igazgató.
Nyomatott a

Új Dunántúli Énekes
(Hornyánszky Viktor kiadás)
Kapható:
Fekete félvászonkötésben . P 450
Fekete egészvászonkötésben,
to k k a l.......................... P 5*60
Párnázott vászonkötés,
arany metszéssel . . . . P 13‘—
Csontutánzatu kötés, fehér
vagy fekete....................P 18*—
Legf. párnázott bőrkötésben P 22-—
Bevezetés e s e t é n szíveskedjék
szállítási ajánlatot kérni, feltéte
leink a bevezetést lényegesen
megkönnyitik.

Kákái Lajos könyvkereskedése

Bpest, IV. Kamermayer Károly-u.3.
(Hornyánszky Viktor föeiárusitója.

K onfirm ációi
előkészítéshez alkalmas kézikönyvek:
Ratfay, Konfirmandusok
Kátfeja
P
Sztehló, Evang. vallástan P
Majba, Luther Kis kátéja P
Blázy T ö rö k T ö rteli:
Evane. Káté .
,
P
Györy-Marcsek Kis káté P
Szeberényi, Luther Kis
kátéja
P
Ruttkay,Evang. vallástan P

EGYÉB ALKALMI KÖNYV:
— 64
— 80
— 40
— 72
1—
—-48
l -80

H. Gandy, Ev. ifjúsági
ónekeskönyvecske
P
Uj Testamentum, kötve P
Uj Test unentum, zsol
tárokkal
.
.
P
Szent Irá«,teljes,revidiáitP
Sántha, őrangyal.
Ifj. imaköayv
.
P

— S0
— 60
--'80
2'—
4—

Mutatványpéldány ingyen!

KÓKAI LAJOS könyvkereskedése
Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. szám.

Győrt Hírlap nyomdai m ü intéiet gyorssajtóján Győr, Gzuczor Gergely-u. 15. szám, (Vezstő Ligeti István.) — Telaíon 239. — 8795
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Szerkesztéséé és k la é ó b ln ta l:
LÉBENT (Moson sn.)
Kiadta: 9 LUTHER-SZÖVETSÉG.
Pestatakarékaéaztári csekkszám la: 1290.

1924. március 17.

Ilapltatta: DR. RlfFIY SIHDOR pfispflfc.
S u r k m h a é r t k U lfc
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Jézus, Isteniek Báránya!
„Másnap látó János Jézust őhozzá
menni, és monda: Imé az Istennek
ama báránya, aki elveszi a világ
bűneit!“
•r
Ján. 1, 29

Keresztelő János a két Szövetségnek a mesgyéjén áll. M egadatott néki az a kegyelem, hogy
Jézus Krisztusról való bizonyságtételét ezekbe
a halhatatlan szavakba foglalja össze, amelyek
ben ölelkezik az Ótestámentom az Ujtestámentommal, s reám utathas on arra a húsvéti bárány
ra, aki megáldoztatásával örök váltságot sze
rezve, az ótestámentomi áldozatot az örökkévaló
nak árnyképévé, múlandó ábrázolásává tette. Az
ötestám entom nak a lelkét a keresztyén bizony
ságtétel és üdvbizonyosság korszakába átvitte,
s a legplasztikusabban szemlélteti a keresztyénségnek legnagyöbb, boldogító titkát.
'*“•1 ’
Jézus, Istennek Báránya!
Mikor Ábrahám fel akarja áldozni fiát Izsá
kot, s mennek együtt, Izsák viszi az égóáldozathoz való fákat, Abrahám pedig a tüzet és a kést,
Izsák igy szól atyjához: dinitől van a tűz és a
fa; de hol van az égó áldozatra való bárány?»
A Jézus Krisztus megáldoztatásáig. ez volt a vi
lág valamennyi áldozatának nagy kérdése, a vi
lág valamennyi vallásának nagy problém ája:
adva voltak az áldozati szertartásnak külső kel
lékei, adva volt az, ami látványosság lehetett,
de hiányzott a lényeg. Hol van az a hatalom,
amely elveszi a világnak bűneit?
Jézus, Istennek Báránya!
Mikor a zsidó nép az egyiptomi fáraók rabigáját hordta és nyögte, a fogságból való sza
badulás vajúdásainak drámai történetében me
gint ott van a nomád pásztornép áldozati szent
állata, ömlik a húsvéti báránynak vére, amellyel
meghintik a két ajtófélt és a szemöldökfát, hogy
az Ur, amikor elmegy az ajtó mellett, ne engedje
be a házba a pusztítót, aki megöli az elsőszülöt
tet. A báránynak a húsát pedig olyan módon
ették a zsidók, hogy derekaik felövezve, saruik
lábukon, pálcájuk kezükben és nagy sietséggel
ették: nép, amelynek maradandó városa nincsen,
de hazát keres. S a Mennyei Jelenések könyvé
nek írója, János látja az uj Jeruzsálemet, a szent
várost, amelynek kapui mindig nyitva állanak,
ahova egybegyül a pogányok dicsősége és tisz
tessége, amelyben megvan nyugodalma az Isten
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MtBielenik betonként eavszer, rasárna*.
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népének, amelybe csak azok mehetnek be, akik
beírattak az élet könyvébe, «amely a Bárányé!»
Jézus, Istennek Báránya!
A zsidók szellemi életének magaslatán, ami
kor delelőben volt a prófécia, a próféták kö
zött az egyik leghatalmasabb szellem, Ésaiás, ezt
Írja: «Mindnyájan, mint juhok eltévelvedtiink,
kiki az ó utára tértünk; de az U r mindnyájunk
vétkét ó reá vetette. Kinoztaiott, pedig alázatos
volt, és száját nem nyitotta meg, mint a báránv,
mely mészárszékre vitetik, és mint a juh, mely
megnémul az öt nyirok előtt.» S «ö megsebesittetett bűneinkért, m egm utatott a mi vétkeink
ért, békességünk büntetése rajta van, és az ö
sebeivel gyógyulánk meg.»
Jézus, Istennek Báránya!
És mikor előáll a Jordán folyó partjain,
judea pasztájának kövei között az, akiről apja
a Szentk-lekkel rregteljesedve m ár gyermekkorában igy prófétáit: «Te jiedig kisgyermek, a niagasságos Isten prófétájának hi vattatol; m ert az
Ur előtt jársz, hogy az ő utait megkészitsd, >
amikor előáll a teveszőrbe öltö zö tt biinbánatot
prédikáló Keresztelő János és megpillantja a
hozzámenö názáreti Jézust, a Szentlélek által
megvilágositva és a Szentlélek által ajkaira adott
szavakkal kiált: «Imé az Istennek ama báránya,
aki elveszi a világ bűneit!» Imé a bűnös világ
egyetlen reménysége, imé az Ótestámentom gyö
keréről hajtott sarj, az ótestámentomi ígéretek
pecsétje, a nagy és egyetlen főpap, áldozat, engeszteiés, az alfa és omega, az igen és az ámen.
Jézus, Istennek Báránya!
Isten és a világ; bűn és a Bárány. Istené a
Bárány, a világé a bűn. Isten odaadja nagy szeretetében Bárányát a világnak, hogy senki el ne
vesszen; a Bárány elveszi a világnak bűneit vé
res szenvedése és halála árán, mert szerette az
övéit és mindvégig szerette őket, s nagy szerel
mében bűnné, gyalázattá, szegénnyé lett, hogy
szerettei eljuthassanak az Isten gazdag kegyel
mének üdvösségébe. Gigantikus szavak már
ványt ömbjeiből emelt Keresztelő János áldozati
oltárt a világ bűneiért meghalni kész Istenfiá
nak, kicsoda az, aki nem borul bünbánattal térd
re e szent oltár előtt: «Istennek ama Báránya,
aki elveszi a világnak bűneit?»
Keresztelő Jánosnak Jézusról szóló bizony
ságtétele Isten nagy szeretetét, Jézusnak meg
váltó erejét, az Ószövetség végét, az Újszövetség
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kezdetét, a szétszórt nyájnak egybegyűjtését, az
elesettek felemelését, az eltévelyedtek kalauzo
lását, a sóvárgiók kielégitését, a fáradtak megpihentetését hirdeti, de emellett kiáltó vád a
világi ellen. Mert a Bárány az ártatlan szenvedés
képe. Azt jelenti, hogy a bűnös világban az ár
tatlannak, a tisztának, a szentnek szenvednie
kell. Minél ártatlanabb, minél tisztább és szentebb, annál rettenetesebben, annál kínosabban
kell szenvednie. És Jézus azzal tudta csak elvenni
a világinak bűneit, hogy alávetette magát önként
a világ ezen bűnös és kegyetlen törvényének, s
mint az egyedül bűn nélkül való vállalta az egye
dül álló, páratlan és legkínosabb szenvedéseket.
Kiáltó vád a bűnös világ ellen, hogy aki a
világon segíteni akar, annak szentnek kell lennie
s hogy segíthessen, szenvednie kell.
Bűnös világ, imé a Bárány, aki ártatlanul
szenved! Pál apostol nem akart másról prédi
kálni, mlint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.
Az egyház bizonyságtételének, a hivő keresz
tyén bizonyságtételének ma is ez a középpontja:
rámutatni a Bárányra, aki ártatlanul szenved és
meghal, hogy a bűnösök megmentetvén élhes
senek. Elveszi a világnak bűneit. Elheverhet-e
a világ lomhán a bűneiben, ha megmutatjuk neki
a Bárányt, amiint vérzik, szenved, meghal? Nem
lesz-e a bűnös világ testében a Bárány egy tö
vis, amely nem hagyja nyugodni mindaddig,
amíg hittel magáévá nem teszi a Bárány érde
mét és tisztára nem hagyja magát mosni bűnei
ből) a Bárány vérében?
Jézus, Istennek Báránya, aki elveszed a vi
lágnak bűneit, irgalmazz nekünk!

Ö sszefogni.
Irta: Csőváry Dezső.
Ha figyelemmel kísérjük a ,,Szív“t a „Kul
túra“ című kath. egyházi lapokat, az embernek
a szíve megdöbben, amikor olvassa a hétrőlhétre megjelenő förmedvényeket, mik örökké
minket sértegetnek, bántanak és ütnek! És kér
dezzük: hát így is lehet, hát ezt is lehet? Hol az
erős kéz, m elyállj-t kiáltana ezeknek?! Sehol!
Hiszen kitől lehetne segítséget várni egy „Mária
országában“?!
Ez az egyik jelenség, mely megdöbbenti az
embert. A másik még ennél is visszariasztóbb.
T. i. az, hogy a kath. papság minden téren meg
kezdte ellenünk az offenzivát. Sok helyen a főbírák — egy láthatatlan kéz nyomására — kath.
jegyzőket választatnak meg a községi elöljáró
ságokkal. Hogy mennyire merészen csinálják
tervszerű támadásaikat, arra nézve egy eklatáns
példát hozok fel. Az ősz folyamán Fejér megye
megyei jegyzőt választott. A választás előtt
Svoy Lajos fehérvári „főprédikátor“ úr nyílt
levelet írt az egyházak plébánosainak, hogy
tűzzel-vassal korteskedjenek a kath. jelölt mel
lett. És amikor mégis a ref. jelölt lett meg

választva, lapjában még a főispánt is meg
támadta. Nem félnek ezek ma már senkitől és
nem is kell félniök! Hogy miért? Mindenki
tudja! . . .
De ez csak egy példa az ezer és ezer közül.
Segítséget ne várjunk senkitől, mert úgysem
kapnánk. Azonban tétlenül mégsem nézhetjük
ezeket a dolgokat. Hát akkor mit csináljunk?
Fogjunk össze! Fogjunk össze mi evangéliku
sok a reformátusokkal és vica-versa! Egyesült
erővel lépjünk fel ellenük! De hogy ezt meg
lehessük, szükséges a harmónia. Enélkül sem
mire se megyünk! Azt mondják, hogy hát meg
van a harmónia a két testvérfelekezet között.
Papiroson és talán a püspökök között?! A falusi
gyülekezetek között bizony igen kevés helyen
van meg. Ezt személyesen tapasztaltam.
Ki az oka annak, hogy az ev. és ref. gyüle
kezetek között nincs meg a kívánatos harmónia?
A lelkész, a lelkészek! Az az ev. lelkész éppen
olyan hibás, mint az a ref. lelkész. Nincs kivétel!
A hívek ebben nem hibásak. Csak a lelkészek!
És miért van a lelkészek között torzsalkodás?
Mert „két dudás nem fér meg egy csárdában“,
mert kicsinyesek, mert féltékenyek egymásra,
mert mindegyik több akar lenni, mint ami, mert
mindegyik vezető akar lenni községében! Ezen
azután összevesznek és kész a széthúzás, ami a
hívekre is roppant károsan hat. S míg a két pap,
a két gyülekezet veszekszik, addig a harmadik
a markába nevet és erősödik!
A kicsinyességet, a hiúságot, a hatalmi túltengést kell levetni és kész a harmónia. Legyen
nagyobb a lelkészek szívében a szeretet, mint
a hit és akkor a hit is hegyeket fog megmozgatni!
Hogy milyen legyen ez az együttműködés,
arra nézve gyakorlati példával is szolgálhatok.
Az én községemben három felekezet van: ev.,
ref. és kath. S az összefogás különösen az ilyen
helyeken kívánatos. A ref. lelkésszel karöltve
dolgozom. Minden ünnepélyt együtt rendezünk.
Az ádventi időszak alatt minden vasárnap
este az én templomomban tartottunk nagysza
bású vallásos estéket, ahol úgy én, valamint a
ref. lelkész közreműködtünk. Januártól kezdve
pedig a ref. iskolában tartunk kultúrestéket hí
veink részére. Híveink szép számmal látogatták
a közösen megrendezett ünnepélyeket. Templo
munkban néha felváltva prédikálunk, oly erős a
kapocs a két egyház között, annyira a megértés
alapján állanak híveink, hogy bátran szembe
nézünk az agresszíven viselkedő kath. egyházzal.
Ilyen összefogás kellene az egész vonalon.
Mert az ellenség, mint ordító oroszlán, körülöt
tünk jár és lesi, hogy hol üthet rést közöttünk!
Ne várjunk senkitől segítséget, mert a mi segedel
münk az összefogásban van. A kath. egyház ott
üt rajtunk, ahol csak teheti. Nem törődik az a
szeretettel, a csonka hazával, semmivel! Szíve
sen feláldozza az még a csonka hazát is egy
kath. Ottó hercegért.
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Ellenük csak úgy védekezhetünk, ha össze
fogunk! önmagában az ev. és ref. egyház is
gyenge. Egyesült erővel ellenben még a poklok
ezernyi fekete ruhás ördöge sem tud legyőzni!
Testvérek! Ha veszekszünk, akkor elpusztulunk
és sírunk fölött ők fognak diadalmi tort ülni.
Ellenben, ha összefogunk, akkor győzünk, élünk
és diadalmaskodunk! Ütött a tizenkettedik óra!
Válasszunk! Élet, vagy halál?!

J e g y z e te k .
A Rózsa füzér királynéja» cimü jezsuita lap
Igazság, hazugság cimü cikkében szóról-szóra
az alább közölt módon ir rólunk: «A protestán
sok megátalkodnak hitetlenségükben, protestáns
egyháznak nevezik emberi tákolmányukat, sőt
maholnap már a misézést is majmolják. Kez
detben úgy csalták hitetlenségükre a népet,
hogy mindent meghagytak, még miséztek is.
Megértem, miért dolgoznak oly erősen a pro
testánsok az uralomért, nincs reményük a más
világra, (legalább itt akarják biztosítani jólétüket.
Távol van az egvháztól mind a protestáns, mind
a zsidó, de mégis távolabb van a protestáns. A
protestáns vallások tehát élősdi, parazita vallá
sok. [Semmiféle áldozatjuk nincsen, ezért min
den itermészetimádó vallás felülmúlja őket. A
protestáns 'felekezetek nem krisztusi vallások,
hanem Krisztus urunk szavaival élve — a pokol
kapui.» .(őráHó. 1929. márc. 2.)
i
Olaszországban — írja az Allgem. Ev.-Luth.
Kirchenzeitung — úgy látszik „evangélikus moz
galomtól“ félnek. A rendkívüli „szentév” alkal
mából, amelyet a pápa 50 éves papi jubileumára
hirdetett, a jubileumi búcsú elnyerésének fel
tételéül többek között a „Hit fenntartásának
munkája“ számára adott adományt is megjelölte.
Katholikus körökben nem mindenütt értették
meg azt a felhívást, amint az a sok kérdezősködésből kitűnt. Az „Osservatore Romano“ egy
tájékoztató közleménye szerint ennek a Munká
nak célja a protestantizmus letörése Itáliában és
Rómában. Igen félnek attól, hogy protestáns
mozgalom üti fel fejét Itáliában és féltik „Róma
vallási tisztaságát, épségét és tömörségét". Je l
lemzőek azok az okok, amelyeknek a katholikus
hivatalos lap a „protestáns veszedelem“ akuttá
válását tulajdonítja: „Egyfelől a hitre utaltság
nak elevenebb érzete, másfelől a tömegekben
nagyra növekedett és aggasztó gazdasági nyo
mor.“ A pápa akciójával párhuzamosan halad az
itáliai püspökök eljárása. A liguriai püspökök
együttes pásztorlevelet bocsátottak Id, amelyben
óvják a katholikusokat a protestáns propagan
dától, amely a külföldről indul ki és a katholiku
sokat el akarja tántorítani. A protestantizmus
sal egy köpönyeg alatt említi a pásztorlevél a
spiritizmust és a növekvő erkölcstelenséget.
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Nagy örömmel kell megemlékeznem a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének
Budapesten tartott vezetőképző tanfolyamáról.
Igaz, hogy sajnálatomra csak Sittersnek és Kapi
Béla püspöknek előadásait és az evangélikusok
külön konferenciájának egy részét hallgathattam
végig, de nagyon biztató és szép reményekre
jogosító jelenség, hogy a megjelenteknek több
mint egyharmada evangélikus gyülekezetekből
ment fel a tanfolyamra. Voltak szép számmal
lelkészek, tanítók és ifjak. A tanfolyamot külön
cikk fogja ismertetni. Itt csupán a gyülekezetek
vezetőit kérem arra, hogy támogassák anyagilag
és erkölcsileg az ifjúsági egyesületek vezetőit
egyházunk jövendőjének kialakulására oly nagyfontosságú munkájukban. Köszönet illeti meg a
tanfolyam megrendezéséért dr. Tóth Miklós
elnököt, dr. Scholtz Oszkárt, az Evangélikus Ág
elnökét és Töltéssy Zoltán nemzeti titkárt.
A debreceni református egyházközség prezbiteriuma egy határozati javaslatot fogadott el
a református egyháznak a törvényhatósági
bizottságokban való képviseltetéséről intézkedő
törvényjavaslat módosítására vonatkozólag. —
A prezbitérium felfogása szerint a törvény javaslatban kontemplált megoldás nem felel meg
a ref. egyház alkotmányának, mert ez a hier
archikus rendszert nem ismeri és a lelkészek
mellett a világi elemnek is egyenlő jogokat biz
tosit, továbbá, mert a választás által való meg
bízatás a ref. egyházi alkotmány szelleméből
önként következik. A prezbitérium tehát felter
jesztést intéz a ref. egyetemes konventhez, te
gyen lépéseket a kormánynál a törvényjavaslat
olyan módosítása érdekében, hogy a ref. egyház
a maga képviselőit akár lelkészi, akár világi
elemből, választás útján küldhesse be a bizott
sági közgyűlésekbe. A prezbitérium szerint bizo
nyára magától alakulna ki az a gyakorlat, hogy
a megválasztottaknak lehetőleg a fele a lelké
szek, fele a világiak közül kerülne ki.

Részlet Gynrát; Ferenc életrajzából.
III. A gim názium i óvek. A soproni diákság a Bachkorszakban. Gyurátz m int nevelő Csáki/ gróf házában.

Guoth Ignác (büki földbirtokos) és Szente
György (keresztapja, tanító) már elvégezték
magukban, hogy a Gyurátz gyereket taníttatni
fogják. S ha még haboztak volna, hát az eszes
fiú utolsó examenjén minden kétség eloszlott.
Szokásban volt tanév végén a vizsgálatra s ezt
követő magyar áldomásra a szomszédos egyházi
embereket is meghívni. így került Bükre ilyen
alkalomra a lelkes nemeskéri káplán, Szalay
Sándor is (a későbbi nagyszőllősi esperes-lel
kész). Ennek a Gyurátz fiú köszöntő beszéde és
egész egyénisége annyira megtetszett, hogy az
examen végén felállott, beszédet mondott s pró
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fétai szavakkal kötötte lelkűkre a jelenvolt szü
lőknek s a büki patrónus uraknak, hogy a kis
Gyurátz fiút pedig akárhogy is, de Sopronba kell
vinni. ,,E fiúból pap lesz, akárki meglássa!"
— idézte Arany János verséből, a Családi kör
ből. Maga a püspök (később Szalaynak nagy
tisztelője és barátja) sokszor emlegette, hogy az
ő sorsát a nemeskéri káplán döntötte el*)
A felkészülés Sopronba mégsem ment könynyen és hamarosan. A gimnáziumi I. osztályra
Szente György tanította otthon Bükön a saját
Pál nevű (később kismartoni ügyvéd) fiával.
Gyurátz ekkor már 14 éves, de testben gyenge,
kis termetű volt. A magánvizsgálat után Király
József Pál soproni igazgató a két büki fiút 1856
őszén a II. osztályba vette fel. Együtt is lakott
a két fiú Sopronban, a lakáspénzt Szente fizette.
Eleitől fogva kedves tanulótársa volt a sárszentlőrinci Támer János és a csánigi Gaál László,
vele tanult még a zalaistvándi Berecz Imre (a
győriek későbbi jeles zeneművésze), a nagyacsádi Doktorics Sándor és a soproni Manninger
Adolf. Egy osztállyal járt előtte a nemesládonyi
Horváth Samu, az ostffyasszonyfai Ajkay Mik
lós, a csernyei Jeskó Lajos, az uzdborjádi Pesthy
Elek; egy osztállyal utána a felpéci Bognár
Endre, a kiskocsid Ajkay Gyula, a meggyesi
Ihász László, a súri Turcsányi Gyula és a németkeresztúri zsidó fiú, Dux Lajos, a későbbi Dóczi
Lajos költö és magyar báró, (akit diákkorában a
társai igen csúnya ábrázatúnak találtak). A szőkedencsi Véssey Sándor és a kőszegi Torkos
László már a nyolcadikba járt, reájuk mint
mintaképre tekintett fel az újdonsült büki diák.
A III. osztálytól kezdve a répcelaki Radó test
vérek is, Kálmán és Lajos, tanulótársai voltak.
Az V. osztálytól kezdve pedig Berzsenyi Jenő,
Kiss Jenő és Mesterházy Ödön.
Az iskola az ötvenes években nagy meg
próbáltatásokon ment keresztül. Ez volt a gyá
szos emlékű Bach-korszak. A soproni lyceum is
1851 aug. 4, elvesztette a nyilvánossági jogát.
A büki származású jeles igazgató, Hetyésy
László több mint 40 évi szolgálat után (1809—
1852.) e felett való bánatában halt meg. Mikor
Müllner Mátyás és Limberger István tanár elparentálta, úgy érezték, hogy maga az iskola is
sírba szállott vele. De segítségére jött az egyházkerület. A Selmecbányái Király József Pál igaz
gatósága alatt több új fiatal tanárral újra szer
vezték s 1853. újra megnyitották, de csak két
év múlva, szigorú feltételekkel kapták meg a
nyilvánossági jogot. Több tantárgyat német nyel
ven kellett tanítani, a bizonyítványokat is két
nyelven kiállítani s Mikulás Ferenc, majd Szi
lágyi Ferenc iskolatanácsosok ellenőrizték az
osztályokban, hogy a fiúk tudnak-e németül fe
lelni. De a tanárok mégis csak magyarúl tanítot*) Szalay Sándor négy d erék gyerm eke a két espe
resnél M adár M átyásné és N ém eth Pálné, néhai Szalay
László esperes és dr. S zalay Sándor bu d ap esti egyház
felügyelő.
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tak s mikor jöttek az iskolavizsgálók, akkor a
Dux, Manninger és más német fiúkkal felel
tettek.
Tanárai közül Thiering Károly, Malatides
Sándor, Petrik János Jakab s a felsőbb osztá
lyokban Lehr András (Petőfi egykori tanára),
Domanovszky Endre, a külső megjelenésre is so
kat adó, élénk szellemű fílozófius, az alapos
tudású Müllner Mátyás s a gyakorlatias irányú,
tősgyökeres magyar theológus, Pálfy József vol
tak reá legnagyobb hatással. Ezeknek egyikétmásikát későbbi nyilatkozataiban a külföldön
hallgatott egyetemi tanároknak is fölébe he
lyezte. Gyurátz a nagy tudásvágya mellett erős
magyar hazafias és buzgó evangélikus vallásos
érzést hozott magával a szülőfalujából, melyek
itt Sopronban hű ápolásra találtak. Az elnyoma
tás a Bach-korszakban, melyet az iskola falai
között is gyűlölettel kellett érezniök, csak annál
élénkebben újítá fel a szabadságharc keserű em
lékeit s annál tüzesebbre lángolta szívükben a
hazaszeretetei. S a hitbuzgóság is, melyet otthon
a büki földmívesek históriás füzeteiből olvasott
énekek, a Csepreg pusztulásáról, Czeglédy halá
láról, az Anyaszentegyház siralmáról és a pro
testáns gályarabokról szóló történetek élesztet
ték fel, itt az ősi soproni iskola falai között is
újabb táplálékot nyert.
Gyurátz, mint kis diák, már az első tanév
ben beírta nevét az egyházkerület történetébe.
1857 júl. 27-én tették le a soproni tanítóképző
új épületének alapkövét, amelyhez hasonló ak
kor még az egész országban sem volt s amely
nek létrejötte Pálfy, Kolbenheyer és Király buz
galmával nagyon emlékeztet Francke nagy hi
tére és a hallei árvaházra. Jelen volt egy schleswig-holsteini herceg, mint vezérőrnagy, báró
Ambrózy Lajos helytartósági elnök, báró Frie
denfels helyt, tanácsos, Wohlmuth egyházi ad
minisztrátor, Kurz Endre polgármester és sok
más előkelőség. Mindezek aláírták az alapkőbe
helyezett okiratot. De aláírták az összes tanárok
és néhány tanuló is. Az aláíró diákok közt ott
van Gyurátz Ferenc II. oszt. gimnazista neve is.
Bizonyára nem maga furakodott előre, hanem a
tanárok tuszkolták oda, mint akinek égő, okos
szemeiből legtöbbet néztek ki. A gyermek Gyu
rátz névírása, mely az iskolaépület alapkövébe
került, az egész életre szóló elkötelezés volt az
egyház számára. 1858 október 3. volt a már kész
díszes épületnek felavatása fényes ünnep kere
tében s a most már III. osztálybeli Gyurátz
bizonyára ismét ott volt a szent örömmel vígadozó ifjúság körében. (Papp J. A sopr. ev. tan- képző tört. 16. 1.)
Harmadik osztálybeli gimnázista volt már
Gyurátz akkor is, midőn Sopronban a lyceum
1857. okt. 1.-én háromszázados jubileumát ünne
pelte. A nehéz idők, a Bach-korszak miatt bi
zony most is hangfogót kellett tenni a hegedű
jükre. De hálaénekeikből mégis kicsendült a
jobb jövő reménye. Haubner Máté a kerület el-
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mozdított püspöke két évi várfogság után a
nagygeresdi papiakban élt visszavonultan. He
lyette Wohlmuth Lipót rohonci lelkész, a csá
szári kormány által kinevezett adminisztrátor
nyitotta meg imádsággal a templomban az ünne
pélyt. Utána Pálfy József magyar, Wagner J á 
nos lelkész pedig német beszédet mondott. Pálfy
a Jelenések könyve 3. részéből vette a vigasz
taló alapigéket: „íme adtam te elődbe egy meg
nyílt ajtót, melyet senki be nem zárhat: mert va
gyon valami jóság benned és megtartottad az én
beszédemet. . . azért én is megszabadítlak téged
a kísértésnek idejéből. . . íme eljövök hamar,
tartsd meg azt. ami nálad vagyon, hogy senki
el ne vegye a te koronádat.” A templomból a
lyceumba vonult a közönség s a nagyteremben
Király József Pál igazgató latin orációt, a jeles
szónok Domanovszky pedig nagyszabású magyar
beszédet mondott. Domanovszky a soproni főis
kola múltjáról, a pedagógusokról, a jóltevőkről
s a szenvedések tüzében aratott diadalról be
szélt. A bevezetésben mondja, hogy iskolánk „az
egyház anyai oltalma alatt emelkedett ki szikla
képen a vészhullámokból, hogy bizonyságot te
gyen azon igazságról, miszerint az Isten áldása
csak arra száll, aki az igazság, a jog és a jó ügy
mellett a küzdelmek és szenvedések között is ingalhatlanul megmarad”. A nevelés fokozatait vá
zolva, a szabad nevelés eszméjét dicsőíti: „mely
elismeri a családi, nemzetiségi, hitbeli különbsé
geket, de ezeket mind a tiszta humanitás tisztító
tüze által megdicsőíti”. S végül a régi emlékek
hatása alatt az akkori időben szokatlanul bátor
szavakkal fogadalmat tesz: „Mi a protestáns
egyház elveit megtagadni soha nem fogjuk, mi,
hogy a haza, ezen közös anyánk iránti tartozá
sunkat lerójuk s a részvétlenség és közönyösség
bűnébe ne essünk, a magyar nemzetiségnek te
hetségünk szerint hűséges ápolói leszünk, tisz
telve e mellett minden nemzetiséget; mi a gon
dolat és erény igazságának útjáról letérni soha
nem fogunk; mert él kebelünkben azon hit, hogy
csak az igazság tesz bennünket szabadokká.”
(Isk. Tudósítvány 1857. 20. 1.)
Elképzelem, hogy a kis Gyurátz, aki már
otthon is jó szavaló volt, most itt a fényes ün
nepélyen mily éles, figyelő szemekkel és fülek
kel szívta magába Domanovszky igéit, nemcsak
a tartalmát, hanem az előadás módját is. Domanovszkyt mint tudós tanárt és jeles szónokot
élete fogytáig emlegette, ő és Pálfy szónoki te
hetségükkel maradandó hatást gyakoroltak Gyurátzra. Tanárai közül Lehr András nemcsak a
latin nyelvnek és irodalomnak volt mestere, ha
nem nagy lélektani ismerettel gyakorolta a fe
gyelmet is. Volt egy renitens, makacs tanítvá
nya, akin se jó szó, se verés nem fogott. Lehr
kiállította ezt az osztály közepére s így szólt a
fiukhoz: „Látjátok, fiaim, hogy ezen a társato
kon nem fog sem szó, sem verés; ennek tehát
nem a testét, hanem a lelkét fogjuk megverni”.
S ezzel fogta a botot s a diák vállát gyengéden
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megérintette vele s utána ezt kellett cselekedni
az egész osztálynak. A fiuk megilletődve, holthalványan végezték az ekzekuciót és a delikvens
teljesen megtörve sírt, zokogott és bocsánatot
kért. Petőfi és Gyurátz tanára ilyen lélekbúvár,
művész volt a pedagógiában. (Luther-Naptár
1924. 93.)
Gyurátz eleitől fogva büszkesége volt a sop
roni iskolának. Bizonyítványait megőrizte s ezek
szerint a VIII. osztályig nincs más osztályzata,
mint csupa kitűnő. Megérdemelte volna a gyé
mántgyűrűt, de a Back-korszakban ilyent nem
kapott a magyar. A II. osztályban 35 tanuló
között a 4-ik, a III-ikban 42 között már a 2-ik,
a IV. osztálytól kezdve pedig mindig az első he
lyet érdemelte ki. Pedig a tanulás mellett már
igen korán másokat is tanított, magának kellett
magát fenntartani. Igaz, hogy a tápintézetben
egész évre csak 20 irtot, tehát havi 2 forintot fi
zettek a diákok s voltak ingyenesek, meg 12
frt-ot fizetők is, de ezért csak ebédet kaptak.
Volt ugyan külön konviktus is havi 8 frt fizetés
sel, de Gyurátz erre gondolni sem mert. össze
sen csak húszán bírták ezt a nagy költséget. Még
mint kis diák kezdte otthon Bükön Guoth Ignác
fiait a gimnáziumra előkészíteni s mikor a
Guoth fiuk 1859 őszén Sopronba bejöttek, Gyu
rátz mint az instrutoruk velők lakott. Ez a
Guoth Ignác földbirtokos volt az, aki mikor a kis
Gyurátzot Sopronba felvitte s volt tanulótársá
nak a meggyesi Müllner Mátyás tanárnak bemu
tatta, ezt mondta: „No Mátyás, most hát olyan
fiút hoztam nektek Bükről, akiből meglátod,
hogy püspök lesz.” S erre a jövendölésére Guoth
Ignác még 1896. is hivatkozott, midőn Gyurátzot
csakugyan mint egyházlátogató püspököt fogadta
és üdvözölte Bükön az asztalánál. (Farkas E.
Tükörképek. — Harangszó 1925. 196.)
Ehhez hasonló, amit Szente György fiától,
Szente Károly úrtól, mint családjukban élő és a
püspökválasztáskor felújított anekdotát hallot
tam. Mikor Gyurátz az V. gimnáziumi osztály
elvégzése után hazament Bükre s tiszta kitűnő
bizonyítványát volt tanítójának bemutatta, a ki
járó szíves dicséret után azt kérdezte tőle
Szente: „Jól van, édes keresztfiam, hát aztán mi
leszen majd belőled?” — „Püspök leszek, ke
resztapám, mi lennék más!" — felelte Gyurátz
sebtiben tréfásan. Szente pedig meglepődve je
gyezte meg: „Ejnye, fránya, mindjárt ezen kez
ded?” Szokatlan, kihívó kötődés volt ez a diákfiú részéről, mert Gyurátz tréfából sem szokott
magáról soha nagyot mondani.
Gyurátz már a gimnáziumi VI. osztálytól
fogva mint termetében ugyan kisebb, gyenge, de
életkora és tehetségei szerint érettebb ifjú, több
tekintetben kivált és vezető szerepet játszott ta
nulótársai között. Ekkor az 1860/1. tanévre ment
fel az I. osztályba az alsóbüki Németh Pál is (a
mostani vései esperes-lelkész), akit Gyurátz,
mint apja nővérének, Gyurátz Annának fiát,
rendkívül szeretett és igazi édestestvéri bizalom-
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mal és gyengédséggel karolt fel eleitől fogva. A
kis Németh fiúnak pedig jó esze és éles szeme
volt arra, hogy unokabátyjában a tekintélyt, a
mintaképet lássa és tisztelje. Tőle tudunk Gyurátz ifjúkorából igen érdekes adatokat.
Sopronban a Bach-korszakban helytartósági
székhely volt, tele osztrák népséggel, de azért a
magyar diákság többször merészkedett hazafias
tüntetéseket rendezni.
Nemcsak lelkes ünnepélyeket tartott Garay,
Vörösmarty, Kazinczy, Berzsenyi, Széchenyi és
Teleki László emlékére, hanem Sopron utcáin is
tüntetett elégszer, amint a hatvanas években
kissé szabadabb szellő kezdett lengedezni. Az
1861. évi országgyűlésre a soproniak a nagy ma
gyar Ihász Benőt, a lyceum felügyelőjét válasz
tották meg követnek s a tiszteletére fáklyásme
netet is rendezett a polgárság és diákság. Gyurátz itt a vezetők közt forgolódott s magával
vitte kis diák öcsét Németh Pált is. A német
gazda polgárok biztatták legbátrabban a diáko
kat: „Csak föl, a magasba az a gyertya (a fák
lyát), nem köl féni, csak énekűni köl!" Gyurátz
ekkor a Domonkos-utcában lakott, majdnem átellenben az Ihász-féle házzal. A ház előtt láncos
oszlopok állottak.
(Folytatjuk.)

L elkészegyesület.
Naígiytiszteletü Lelkész Urak!
Más tévékben ez időtájt már rendszerint hoz
záfogjam Itavaszi konferenciánknak az előkészí
téséhez, amelyet ré:g|i megállapodásunk értelmé
ben 'május elejére szoktam összehívni. Ez idén
azonban bizonyos változtatást vagyok kénytelen
tenni a konferencia terminusát illetően. Egyrészt
azért,toert — amint értesülök — az Egyházegye
temi Elnökségié ez év április 21-én egy országos
jellegű emlékünnepélyt szándékozik megrendezni
Budapesten 'a spieieri protestáció emlékére, ame
lyet a reformátusokkal együtt ülnénk meg, ami
ért is célszerűtlen s nagyon megterhelő dolog
nak Startanám néhány napra rá a Lelkészegyesü
let konferenciáját összehívni. Annál is inkább,
mivel /pünkösdkor megint Németország rendez
nemzetközi 'ünnepélyt Speierben, amelyen alig
hanem 'szintén többen vesznek részt közülünk.
A /másik ok, amely miatt tavaszi konferenciánkat
őszre és pedig szeptember második hetére el
halasztani (szándékozom;, az, hogy eleget tehes
sek a múlt év őszén Budapesten tartott lelkészegyesületi 'közgyűlésünkön kifejezett amaz óhaj
nak, amely szerint ez évi konferenciánkat ide,
Nyíregyházára, (hívjam! össze, amely óhajtásnak
tudvalévőén !az a gyöngéd gondolat szolgált ala
pul, (hogy papságomnak 40 éves jubileumán lélkésztársaimi lis itt, körülöttem, szeretnének lenni.
Ez!az én életemben nevezetes évforduló, amely
hez az én gyülekezetemnek is szava lesz, őszre
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esik s ezért kívánnám1 papi konferenciánkat is
akkorára (halasztani.
Én nagyon bóldog leszek, ha a lelkésztest
véreket itt, Nyíregyházán, lesz szerencsém üd
vözölni 's a saját egyházamban szoríthatok majd
velők (testvéri kezet, s kérem: az Istent, hogy
ezt az édes álmomat zavartalanul engedje tel
jesülni. JKéremi a kedves Lelkésztestvéreket, méltóztassanak r belenyugjodni ebbe az intézkedé
sembe is a szokott készséggel és buzgalommal
méltóztassíanak ‘felkészülni majd az őszi konfe
renciára, bejelentvén nálam azokat a tárgyakat,
amelyeket (majd ottan megtárgyalni kívánnak.
Nyíregyháza, 11929 március 4.
Igaz szeretettel:
'
Paulik János,
'
a MELE. elnöke.

H Í R E K .
Püspöki egyházlátogatások a Dunántúli
egyházkerületben. Kapi Béla püspök május hó
10-től pünkösdig a vasi középegyházmegye tizen
egy anya- és leányegyházközségét: a pünkösdi
ünnepek után a tolna—baranya—somogyi egy
házmegye tizennyolc anya- és leányegyházköz
ségét; június hó 8—15-ig a soproni felső egyházmegye gyülekezeteit látogatja meg.
A Dunántúli Lelkészegyesület 1929, évi
témái. A dunántúli egyházkerületi Lelkészegye
sület elnöksége az egyházmegyei lelkészegyesü
leteknek feldolgozásra a következő témákat
ajánlotta: 1. A Kiskáté jubileuma alkalmából a
Kiskáténak valamely speciális szempontból való
méltatása (például: mint tankönyv, vagy a
Kiskáté tanítása az egyházról, a szentségekről,
a Kiskáté szociális tanításai, a Kiskáté mint
áhítatosságí könyv stb.). 2. A protestantizmus
jogosultsága a keresztyénségben, 3. Az isteni
kegyelem. 4. Szeretetszolgálat és testvéri közös
ség gyülekezeteink és egyházunk életében.
5. Az evangéliom és nemzetünk jelen helyzete.
6. A lutheri reformáció maradandó elemei.
A győri díakonísszaképző intézet felhívása.
Ha valamikor, úgy napjainkban különösen fontos
kötelessége egyházunknak, hogy a szeretetben
munkás hittel gyakorolja az élő keresztyénséget s erősítse Isten országát. Fokozottabb mér
tékben van tehát megfelelő munkásokra szük
ség. Ilyenekül önként kínálkoznak a diakonissza
testvérek. Ma tulajdonképen minden nagyobb
gyülekezetben kellene lenni diakonisszának.
Hogy ezt a célt megközelítsük, a győri ev. gyüle
kezet Szeretetházában diakonisszaképző-íntézetét állított fel. Tájékozásul megemlítjük, hogy
csak olyan hajadonok és gyermektelen özvegyek
vehetők fel diakonisszáknak, akik 18. életévüket
betöltötték s negyven évnél nem idősebbek. —
A próbaidő alatt, mely 1—2 évig tart, a nővén-
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dékeket az intézet élelmezi díjtalanul, de ruhá
zatukról maguk gondoskodnak. A ruházat egy
szerű, sötét színű, egyszerű szabású legyen. —
A fölvételre vonatkozó kérvényeket április hó
1-ig kell benyújtani a Szeretetház igazgató lel
készéhez. A bélyegtelen kérvényhez mellékelni
kell: a) a folyamodó magaírta rövid életrajzát,
b) keresztlevelét, c) a szülők vagy a gyám bele
egyező nyilatkozatát, d) az utolsó iskolai bizo
nyítványt, e) lelkészi bizonyítványt a folyamodó
vallásos és erkölcsi életéről, f) orvosi bizonyít
ványt az illetőnek testi épségéről és egészségé
ről. Az összes iratok egyházi belkezelésre bé
lyegmentesek. — Intézetünk két diakonisszanővérnek s egy lelkésznek vezetése alatt áll.
Betegápolásra kórházban készülnek.elő a növen
dékek, lakásuk a Szeretetházban lesz. A jelent
kezők április hó 15-ig kapnak értesítést, hogy
felvehetők voltak-e, vagy nem. Közelebbi fel
világosítást szívesen ad Pálmai Lajos ny. lelkész,
szeretetházi igazgató, Győr.
A Bethánia-Egylet tavaszi nagy evangelizáló konferenciáját március hó 22—25-ig tartja.
A konferencia a bünbánat konferenciája lesz.
Az előadások végigszántanak majd az egyéni,
családi, társadalmi és nemzeti élet területén,
hogy mindenütt bünbánatot hirdessenek. Ezeken
kívül nagy keresztyén egyéniségek életének tit
kai fognak feltárulni a hallgatóság előtt, hirdetve
Jézus Krisztus átalakító és megszentelő hatal
mát. Lesz egy külön református és evangélikus
gyűlés. A konferencián a következő előadások
hangzanak el: Én, a bűnösök közt első. Én és az
én házam. Nincs igazság, nincs szeretet, nincs
Isten ismerete. A meglátogatás ideje. íme az
Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit. Bunyan,
a nagy látó. Laestadius, a lappok apostola.
Moody, a nagy ébresztő. Kálvin, Isten dicsősé
gének harcosa. Luther megtalált üdvössége. —
A konferencia előadói: Benkő István, Czeglédy
Sándor, Nagy István, Nyáry Pál, br. Podmaniczky Pál, Szabó Dániel, Szőnyi Sándor,
Turóczy Zoltán, Vargha Tamás.
Szülői értekezlet volt a budapesti evang.
leánykollégiumban márc. 4-én. Ruttkay-Miklián
Gyula vallástanár az iskolai tanulmányi ki
rándulások nevelő hatásáról értekezett. Utána
dr. Imre Sándor ny. államtitkár, a pedagógia
professzora tartott előadást ,,Jó tanulók, rossz
tanulók“ címen, bőséges tanáccsal látva el a
jelen volt szülőket tanuló gyermekeik helyes
megítélése és nevelése érdekében. A sok szép
gondolatot dr. Zimmermann Ágoston iskolafel
ügyelő köszöntő meg a fenntartó egyház nevé
ben a neves tudósnak.
Nagy Lajos-féle Chorálkönyvet keresek
megvételre. Árajánlatokat a következő címre
kérek: Mihalovics Samu, ev. esperes, Bér; u. p.
Szirák, Nógrád m.
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Alberti. Bódy Pál esperes március 3-án
iktatta hivatalába dr. O ppd Jenőt, az alberti
egyházközség első felügyelőjét.
Magyar evang. istentiszteletek Olasz
országban. Abbáziában és Fiúméban Nagy
pénteken és Husvétkor magyar istentiszteletek
lesznek.
A Protestáns Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének győri fiókja folyó hó 10-én a győri
evang. templomban lélekemelő vallásos ünne
pélyt rendezett, melynek fénypontja Kapi Béla
püspök előadása volt a „Magyar prot. nő köte
lességeiről“. Nemzetünk négy düledező oszlopát
kell megerősíteni: a műveltség, az erkölcs, a
takarékosság és az egység minden nemzeti élet
nek Krisztus fundamcntomán épült erősségeit.
László Miklósné Bach: Jöjj óh halál . . . kezdetű
korálját énekelte. Fodor Kálmán karnagy orgo
nán játszott és az egyházi énekkar énekelt. —
A vallásos ünnepélyt Györy Elemér ref. lelkész
imádsága nyitotta meg és Turóczy Zoltán ev.
lelkészé zárta be.
A speyeri protestáció 400 éves évforduló
jának megünneplése Budapesten. Hazánk fő
városának protestánsai nagyszabású ünnepélyek
keretében ülik meg a speyeri protestáció 400
éves jubileumát április 21-én. Délelőtt a Deáktéri evang. templomban dr. Raffay Sándor
püspök, a kálvintéri ref. templomban dr. Ravasz
László püspök prédikál. Utána az új városháza
dísztermében lesz a két hivatalos egyháznak
közös ünnepélye. Geduly Henrik és dr. Balthazár Dezső püspökök mondanak kezdő-, illetve
záró imát; Dókus Ernő, a ref. konvent elnöke
megnyitó beszédet, báró Radvánszky Albert
egyetemes egyházi felügyelő záróbeszédet mond.
Az ünnepély középpontjában két előadás áll:
az egyiket dr. Antal Géza ref. püspök, a mási
kat dr. Kovács Sándor, a pécsi egyetem tanára
tartja. Az ünnepélyt az Erösvár nyitja s a Him
nusz zárja. — Ezzel kapcsolatban megemlítjük,
hogy tervbe vétetett a reformátusokkal közösen
egy művészi kivitelű emlékplakett készítése. —
A Speyer városában pünkösdkor tartandó ünnep
ségeken egyházunkat Geduly Henrik és dr. Raf
fay Sándor püspökök fogják képviselni.
Kecskemét. Salfer Károly segédlelkész,
aki a pestszentlőrinci egyházközség lelkésze lett,
március 4-én tartotta bucsuprédikációját a zsú
folásig tmegtelt templomban. Este szazteritékes
vacsora volt, amelyen résztvettek többek közt
Sárkány Béla főesperes, Maurer Frigyes a Nem
zeti (Bank főnöke, kecskeméti egyházfelügyelő,
Kuszenda Lajos pestszentlőrinci főjegyző s ot
tani egyházfelügyelő, Meczner Sándor profeszszor, (Hercsuth Kálmán tanfelügyelő, vitéz Tö
rök Gyula székkapitány, dr. Szabó Pál, Wagmer
Vilmos stb.
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— Cegléd. Az uj elnökségi, tisztikar és
prezbitérium f beiktatása március 24-én lesz;
utána az egyházközség! díszközgyűlést tart.
— (Nyíregyháza. A Kossuth Lajos reál
gimnázium ifjúsága március 3-án az iskola dísz
termében ‘műsoros estélyt rendezett. Az ifjú
ság (előadta Laimpérth Géza «Rákóczi lobogója»
című egyfelvonásos történelmi színművét.
Teltsch István Vili. ©. tan. Mussolini és Rothermiere érdemeit s jelentőségét méltatta.
A kopenhágaí Lutheránus Világkonvent
idejére Lutheránus Világalmanach jelenik meg,
amely felöleli a világ valamennyi evangélikus
lutheránus egyházainak adatait, ismerteti azok
nak beléletét, szervezetét, állami és felekezetközi
helyzetét. Az egyetemes egyházi iroda a magyarországi evang. egyházra vonatkozó résszel el
készült, s azt az almanach-szerkesztő bizottság
hoz eljuttatta.
Szarvas. A szarvasi Protestáns Nőszövetség
és a Luther Szövetség vasárnap az Árvaház ne
mes egyszerűségű dísztermében több száz főnyi
hallgatóság előtt böjti vallásos délutánt rende
zett. Közének után Bartos Pál ev. lelkész szép
megnyitó beszédet mondott, amelyben kifejezést
adott afeletti örömének, hogy Szarvas protes
táns társadalmának ezen két belmissziói egye
sülése összefogott a vallásosság és a kultúra fo
kozott terjesztésére. Bankó Erzsébet és Bankó
Sándor érzéssel szavaltak. Kutas Kálmán, a
szegedi őrtálló egyház költő-papja tartotta meg
ezután költői szárnyalású, szívet-lelket gyönyör
ködtető és elmélyedésre késztető, böjti előadá
sát. A Szövetség nagy figyelemmel és átérzéssel hallgatta végig a becses elmélkedést, amely
Kutas Kálmán nemesen érző lelkivilágára, nagy
költői tehetségére vall. Ezután több irodalmi
dolgozatát olvasta fel. A szarvasi tanítónőképző
160 tagú kórusa vitéz Szomjas Frigyes karve
zető vezénylete mellett egy zsoltárt adott elő
pompás betanulással, finom előadásmódon.
Bartos Pál imája után közénekkel végződött az
áhitatteli délután.
—o—
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K risztus k övetése.
„Az az indulat legyen bennetek,
mely volt a Krisztus Jézusban.“

FEL 2. 5.
Az apostol a gyülekezet életéről beszél. A
gyülekezetnek tagjaiban legyen azonos érzés, in
dulat, szeretet, alázatosság. A gyülekezet, az egy
ház, Krisztusnak teste. Krisztus az egyház feje.
De krisztusi legyen az egyháznak szive is. A ta
gokat ugyanaz az érzés fűzze egymáshoz, amely
Krisztust kapcsolja az egyházhoz. «Krisztus sze
rette az egyházat és ö n m ag át adta azért.» Az
egyház lelki szervezkedésének kristályosodási
pontja a Krisztus. Ez a beisó, lelki szervezkedés
a lényeges. «Arról ismeri meg mindenki, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egym ást szeretni
fogjátok.» Az egyház ismertető jele az egyház
tagjainak egymáshoz való szeretete. «Amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.»
Az egyház azáltal mutatja magát Krisztus egy
házának, hogy úgy szeretik egymást annak
tagjai, ahogyan Krisztus szerette övéit. «Akiben
nincs a Krisztus lelke, az nem az övé.» Az nem
tagja a Krisztusnak, sem a Krisztus egyházának.
Az egyháznak, mint külső, jogi szervezetnek
tag jaleh et az is, akiben nincs meg a Krisztusnak
lelke. De az egyháznak, mint Krisztus testének
csak az tagja, akiben az az indulat van, amely
volt a Krisztus Jézushan. Ezt az indulatot, a szív
nek, az érzelmeknek, az akaratnak világát, a lé
leknek belső megszerkesztettségét, berendezését,
indítékait, rugóit, célkitűzéseit, hőfokát, telített
ségét emberi mértékkel megmérni, adagolni, osz
togatni nem lehet. Az Ur ismeri az övéit. A lát
ható egy házban van a láthatatlan egyház. Az
ányakönyvelt tagok között vannak a Krisztus
tagjai, de senki emberfia nem tudja megmondani,
hogy kik azok és hányán vannak. Ezek az élő
tagok az egyháznak sója, kovásza, világossága.
Még maguk az élő tagok is hitben járnak, nem
látásban; ók is hitükkel ragadják meg a Krisz
tust, s félelemmel és rettegéssel viszik végbe
üdvüket. Szüntelen imádkoznak, hogy megma
radhassanak a Krisztusban, hogy őbenne talál
tassanak, mint akiknek a Krisztusban való hit
által van igazságuk.
Maga Jézus megmondja, hogy melyik az az
indulat, amely őbenne volt: «Jöjjetek hozzám
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m in d n y ájan ... és tanuljátok meg tőlem, hogy'
én szelia és alázatos szivü vagyok.» Jézus min
denkit hiv. De mindenki megy-e őhozzá és tanul-e ótőle? Van-e, aki a saját erejéből eljuthat
hozzá és olyan szelíddé és alázatossá lehet, mint
ö volt? Az emberek a maguk erejéből álakithatnak-e olyan egyházat, amely a Krisztus teste,
mert a Krisztus indulata él benne? «Isten a mi
hozzánk való nagy szerelmét abban m utatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus éret
tünk meghalt.» Erötelcn és bűnös em berekért
halt meg, tehát nem a magunk ereje által, hanem
a Krisztus halálának és ieltaiuadásának ereje által
van békességünk Istennel és menetelünk a Kegye
lemhez. «Saját erőm vagy értelmem által nem vol
nék képes Jézus Krisztusban az én Uramban hinni,
sem őhozzá jutni.» Ez a megalázkodás, tehetet
lenségünknek őszinte átérzése és bevallása az
első Tépés a kegyelem, a békesség, a Krisztusban van élet felé. Amiként Krisztus megüresitette m ag it és engedelmes volt: «Ne úgy legyen,
amint én akarom, hanem amint te;» követőit is
arra tanítja, hogy igy imádkozzanak: «Legyen
meg a te akaratod! Alázatosságban át kell ma
gunkat engedelmesen adnunk Isten Szentlelke
vezérlésének, megvilágositásának. Erre a Szentlélekre kell bíznunk magunkat, aki szól hozzánk,
hiv bennünket és másokat is, és aki az elhivottakat, az. alázatosakat, az engedelmeseket nemcsak
hívja, hanem egyúttal gyűjti is, hogy’ mint élő
kövek épittessemek bele a Krisztus anyaszentegyházinak templomába, amely szép renddel takarittatik, s amelynek szerves része, szegeletköve
a Krisztus maga. A hívőknek a Krisztussal és
egymással való közössége az egyház, amelyben
a Szentlélek naponkint kegyesen minden bűnt
megbocsát, hogy az egyház szent egyház legyen
a Krisztus megváltó érdem éért, akinek vére meg
tisztít minden bűnből.
Az egy ház, a gyülekezet, Lélekben való kö
zösség1. Az erők, amelyrek összetartják, építik,
irányítják, lelki erők. A Lélek pedig «nem ó ma
gától szól, hanem azokat szólja, amiket h all. . .
az engem dicsőit majd, mert az enyémből vesz,
és megjelenti néktek.» Á Szentlélek épit. De nem
a saját testet épiti, nem is emberek dicsőséglét
szolgálja, hanem a Krisztus testét, az egyházat
épiti, és a Krisztus dicsőségét szolgálja, hogy a
Krisztusnak dicsősége viszont az Atya Istennek
dicsőségére legyen. Nem a magunkéi vagyunk.
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Krisztus tulajdona vagyunk. Mint ilyenek, le
gyünk alázatosak és engedelmesek. Ne csupán
egyenként, hanem mint egyház is. Az egyházra
vonatkozólag is az az Istennek kegyelmes és jó
akarata, hogy üresitse meg magát, legyen alá
zatos és engedelmes, szolgáljon alázatos szeretetben, példát vévén Uráról, a Krisztusról, aki oda
adta magát, hogy felmagasztalja őt a mennyei
Atya.

II Második Letberánns Világkoovent.
(Előzetes értesítés.)

A Második Lutheránus Világjkonvent Kopenhágában lesz, Dániában, 1929 junius 26
julius 4, az Állandó Végrehajtó Bizottság in
tézkedése folytán, amely bizottságra ezt a fele
lősséget az 1923-ban Eisenachban taitott Első
Lutheránus Világkonvent ruházta. A Második
Lutheránus Világjkonventról a legközelebbi jö
vőben hivatalos értesítés készül, amely felöleli
a témákat és az előadókat, a kiküldöttek és ven
dégek fogadtaitására Koperrhágában tett intéz
kedéseket és minden más szükséges tájékoztatást
azok számára, akik megjelenni szándékoznak és
azok számára, akiket érdekei az egész világ lu
theránus egyházainak kiküldötteiből összetevődő
fontos gyűlés.
Az Első Lutheránus Világkonvent Németor
szágban tarthatta tanácskozásait, ahol Istennek
gondviseléséből a konzervatív lutheri reformá
ció eredt. Minthogy a Második Lutheránus Vitágkonvent a lutheranizmus északeurópai közép
pontjában lesz, jó alkalom, kínálkozik az egy
ház történetének és mostani életének tanulmá
nyozására az északeurópai országokban: Dániá
ban, Norvégiában, Svédországban, Izlandban,
Finnországban, Észtországban, Lettországban
és Litvániában. Ezért a lutheránus egyházi la
pok szerkesztői az idei esztendő első hat hónap
jában tájékoztató anyagot kapnak Északeurópa
lutheránus egyházairól.
De inig azok, akik hivatva lesznek résztvenni a Második Lutheránus Világjkonventen,
előkészületeket tesznek erre a fontos esemény
re, a lutheránus egyházak az ejgész világon a
keresztyén vallás egyetemes igazságainak ujratanuknányozásával és teljesebb elsajátításával
foglalkoznak, amint azok Luther Kiskátéjában
olyan szabatosan jutnak kifejezésre. így az egész
egyház a Szentlélek ereje által élőbbrejuthat az
igaz hitnek belső egységében. Imádkozunk, hogy
az Isten Szentleikének kegyelméből az igazság
által létrehozott egység tudatosan megnyilvánul
jon a Második Lutheránus Világkonventen.
A Végrehajtó Bizottság nevében:
Morehead A. János.

Egyházi sáfárkodás.
(Javaslattal.)
Az Ev. Lapjának f. évi 3. számában (19. lap)
«Delta» aláírással az egyház pénzügyeiről és a
sáfárkcdásról megjelent cikk sok megszívlelendő
kérdésre hívja fel ä figyelmet. Tulajdonképen
azt kellene erre mondanunk, hogy hiszen ez a
Kolumbusz tojása, ennek mindenütt meg kellene
lennie. De ha nincs, csináljuk meg. De sürgősen.
Az egyházi számadásoknak, amellett, hogy
hű sáfárkodásról tesznek tanúságot, áttekinthető,
világos képet kell adutok a különböző termé
szetű bevételi és kiadási, illetve vagyoni tételek
ről. Az idézett cikkben ajánlott csoportosítást
nagyjában megfelelőnek gondolom. Fontos az,
hogy* minden egyház ugyanazon beosztás sze
rint csoportosítsa számadási tételeit. Itt nincs
helye az egyéni leleményességnek.
Egyházunknak: bármily címen juttatott ál
lami eredetű segélyezésről az egyházi számadá
sokból világos képet kell kapnunk.
Hogy megmutassam, hogyan képzelem ezt,
hadd álljon itt a debreceni egyház 1928-iki szám
adásának néhány tétele a hozzájuk fűzhető öszszehasonlitásokkal együtt.
Az államtól kaptunk: 1. két rendes tanító
fizetéskiegészitése címén 3883.60 - j - 2743.68 pen
gőt; 2. egy beosztott állami tanító illetményeit
4449.60 -j- 1243.— P; 3. az államilag kinevezett
vallástanár illetményei 3098.05 P; 4. állami tandijkárpótlás 278.40 P; összesen 15.696.41 P.
Azonfelül a várostól iskolai segély címén 857.76
P és lelkésznek, tanítóknak, iskolának 16 öl tűzi
fát 800 P értékben.
Ezzel szemben egyházunk fizetett az állam
nak: 1. adóban 145.86 -j- 215.60 — 84.— P;
2. tanitói nyugdijilletékül 696.48 P; összesein
973.94 P. Ez a kapott állami segélynek 6.2o/0-a.
Azonkívül a lelkész és vallástanár után egyete
mes lelkészi nyugdíj intézeti járulék: 719.27 P.
(A belépési düj V15 része és az évi járulék.)
Az állami hozzájárulás az egyház bevételei
nek 39.2o/o-át teszi.
Hogy ennek a segélynek elmaradása esetén
az egyházi munkának mely ága szenvedne rövid
séget, a cikknek erre a kérdésére nagyon nehéz
volna választ adni. Erre a mai viszonyok között
nem is gondolhatunk. Alighanem iskoláink len
nének az első áldozat.
A határozott céllal adott állami segélyeket,
még ha nem is mennek az egyház pénztárán ke
resztül, mint pl. a tanitói és tanári fizetés kiegé
szítések, nézetem szerint az egyházi számadásban
megfelelő) módon fel kell tüntetni, mint bevételt
és a személyi járandóságok között mint kiadást.
Kezemnél lévén egyházunk 1925-iki szám
adása, ábból megállapítom, hogy az akkori ál
lami tandijkárptólásnak az 1928-iki összeg; csak
60o/o-át teszi. Teljes valorizációt a VKM-nek
nemrégiben egy református küldöttségnek adott
válasza alapján egyelőre nem remélhetünk. Az

e v a n g é l ik u s o k

1929.

1925-iki tandíj kárpótlás a / akkori egyházi adó
nak 11 százaléka, 1928-ban már csak 3.6»"o-a.
1925-ben az egyházi adó az összes beviteleknek
l3w,o-a volt, 1928-ban 19.8<>/o-a. Ha egyéb be
vételek nem emelkednek a szükségletekkel ará
nyosan, világos, hogy az egyházi adónak kell
aránytalanul emelkednie. Ez bizonyára nemcsak
a mi egyházunknál van így.
Hive vagyok az autonómiának, d : mégis a
nyilvántartás és a céltudatos kormányzás szem
pontjából okvetetlenül szükséges volna minden
egyháztól bekivánni a fenti kérdésekre való fe
leletet. Ezt az 1928-iki számadások alapján eset
leg kiegészítésével a folyó évi egyházmegyei
számvizsgálatig be lehetne kívánni.
Hogy azonban az adatok felhasználhatók le
gyenek, világosan meg kell fogalmazni azokat a
kérdéseket, melyekre választ várunk.
Az egyházi sáfirkedásnak époly fontos része
az évről évre kiegészítendő vagyonleltár ingóságokról.ringatlanokról. Ezeknek alapján lehet
csak összeállítani fokozatosan az egyetemes egy
ház vagyonkimutatását. Az Alk. 239. és 240.
§-ai ezt elő is Írják.
Ha valami magasabb szempont ellenzi ezek
nek az igy nyerendő adatoknak a nyilvánosságra
hozatalát, természetes az eredmény az irattárban
marad. De magunknak mégis látnunk kell, mink
van.
Debrecen.
Horvay Róbert.
4
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Luther sekrestye-im ája.
Herr Gott, Du hast mich In.der Kirche zu
einem Bischof und Pfarrherrn gesetzt: Du siehest, wie ich so ungeschickt bin, solch grosses
und schweres Amt recht auszurichten; und wo
es ohne Deinem Rat gewesen wäre, so hätte
ich es schon Vorlängst alles miteinander ver
derbet. Darum rufe ich Dich an. Ich will zwar
gerne meinen Mund und mein Herz darzu leihen
und neigen: ich will das Volk lehren: ich will
selbst auch immer lernen und mit Deinem Wort
umgehen und demselben fleissig nachdenken,
brauche Du mein, als Deines Werkzeuges.
Lieber Herr, verlasse Du mich nur nicht; denn
wo ich werde allein sein, so werde ich es leichtlich alles miteinander verderben. Amen.
Magyarul:
Uram Istenem, Te engem az egyházban
püspökké és lelkésszé rendeltél: Te látod, meny
nyire telíetetlen vagyok ilyen Jagy és nehéz hi
vatal jó betöltésére; és ha 1 e nem tanácsoltál
\olna engjmet, akkor már régcsrégen mindent
elrontottam volna. Azért hozzád folyamodom.
Szives készséggel adom és hajlítom számat és
szivemet: kész vagyok a népet tanítani: magam
is kész vagyok mindig tanulni és Igéddel 'sáfár
kodni és arról szorgalmasan gondolkodni; hasz
nálj fel eszközödül. Kegyes Uram, ugyan el*ne
hagyj engernet; mert ha magamra vagyok, ak
kor könnyen mindent elrontok. Amen.
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M egtérés vagy éb red és?
Schmidt János.

Az átértékelés korát éljük. A mai ember ^ok
mindenféle régi, sokszor évszázados eszmét,
gondolatot, intézményt vet az átértékelés m ére
gére, s amiről ugv találja, hogy idejét multa
s elértéktelenedett azt több vagy kevesebb ke
gyelettel vag^y kegyelet! enséggd a múzeumba
vagy a lomtarba utasítja s helyette újat kinál
vagy követel.
A vallásos élet gondolat- és fogalom világát
is kikezdte emez átértékelési folyamat. Megnyil
vánul az evang. egyház körében is. Anélkül,
hogy teljes tagadásba vennénk e tendencia jo
gosultságát, mégis sokszor az a benyomásunk,
hogy e/ olyan formában érvényesül, amely ön
kéntelenül eszünkbe juttatja Pál apostol szavait:
«Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten
iránt való bu/góság van bennük, de nem meg
ismerés szerint (Róni. 10, 2.)
Bizonyos irányú befolyás hatása alatt az
evangélikus hittan fogalmai közül egyebek mel
lett különösen a keresztyén élet fundamentumát
képező megtérés fogalmát és tanát vetik sokan
az átértékelés serpenyőjébe s Ítéletük nem rit
kán igy hangzik: «Megmérettél és könnyűnek
találtattál.»
ítéletük eredménye abban nyilvá
nul meg, hogy azt, amit az evang. lutheri hit
tan értelmében a megtérés szóval szoktunk meg
jelölni, ók inkább az ébredés szóval nevezik meg’.
S a megtérés szónak az «ébredés' szóval való
felcserélése által onnan, ahonnan e szó útnak
indult, a lutheri, de a biblikus vallásosságtól is
idegen vallás-erkölcsi gondolatvilágot honosíta
nak meg lassanként az evangélikus egyház kö
rében, amely szorosan érintkezik a rajongással
és scctismussal s annak útját egyengeti.
A/, amit a lurheránus dogmatika a «meg
térés szóval jelöl meg s amit újabban ném elyé
az. «ébredés» szóba foglalnak össze, a keresz
tyén élet alapfeltétele («sine qua uon»-ja). Énei
kül tudaios, igazi keresztyén élet nincs. — Ezen
fordul meg az egyes üdvössége vagy kárhozata.
De épen azért az egyháznak ebben az irányban
a legnagyobb lelkiismeretességgel s szorosan ra
gaszkodva az evangélium szelleméhez, kell a fo
galmaknak bibliai szellemben és értelemben való
feltárására törekednie. Mert a fogalmaknak e
téren való zavarossáea s ebből folyó téves ta
nítás sok beteges vallás-erkölcsi életjclenségnek
lehet a szülőanyjává.
Amit a lutheránus dogmatika a megtérés
alatt érteni szokott, azt a biblia a «metarioia»
görög szóval jelöli meg. Anélkül, hogy a szó
nak az általános szellemi-lelki élet terén szokás
ban levő értelmezését fejtegetnek, röviden csak
ennyit róla: jelenti a vallás-erkölcsi téren az em
ber értelem-, érzelem- és akaratvilágát magában
foglaló egész, szellemi-lelki életnek a tökéletes
irányváltozását. Akinél a megtérés (metanoia)
bekövetkezett, annál érzelem, értelem és akarat,
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amelyek eddigi kizárólag arra irányultak, ami
ellentétben van az Istennel és azzal a magasabb
szellemi-lelki javakat magában foglaló érzék
feletti világgal, amelyet a biblia Isten országá
nak nevez, odafordulnak Istenhez s Isten or
szágának javaira irányulnak. Röviden, aki eddig
csak a bűnnek és önző énjének élt, megtérése
alkalmával Istennek s az O országának a szol
gálatába szegődik.
Lehet most már a megtérés szót szükebb
és tágabb értelemben vennünk. Szükebb érte
lemben jelenti az ember életében azt a momen
tumot, amelyben annak tudatára ébred, hogy
eddigi egész életiránya visszás és téves volt,
s amelyben odafordul Istenhez. — Tágabb ér
telmezés jelenti nemcsak az élet visszás voltá
nak a tudatossá levését és irányváltozását, ha
nem ennek az uj ismeretnek az élet folytatásában
naponként való érvényesülését, az élet napon
ként való megújulását egészen ama pontig, ame
lyen az ember üdvössége valósággá lesz.
Az első felfogás szerint a megtérés az em
ber lelki-erkölcsi életében egjy egyszer végbe
menő mozzanat, amely momentán veszi kezde
tét és jut befejezésre, míg a második felfogás
szerint egy naponként megismétlődő folyamat,
amely befejezését csak az örökkévalóságban
éri el.
Az első értelemben a megtérést azok fog
ják fel, akik szeretik a megtérés szót az «ébre
dés» szóval helyettesíteni, miig az utóbbi kétség
telenül komolyabb és mélyebb értelemben a
lutheri dogmatika fogja fel a megtérést.
Maga az «ébredés» szó is, amely a testi
élet körébe tartozó jelenségre emlékeztet, utal
az általa megjelölt vallás-erkölcsi jelenség momentumszerü jellegére. S amint az ébredés testi
értelemben is csak a tudatos élet kezdetét je
lenti, Ugyanúgy vallás-erkölcsi értelemben is
csak az uj életnek a kezdetét jelöli meg.
S mindazok, akik a lutheri értelemben vett
megtérés helyett az «ébredést» hangsúlyozzák
s arra fektetik a fősulyt, annyira, hogy külön
igehirdetési typUst («ébresztő igehirdetés») te
remtettek meg, nagyon gyakran abba a vég
zetessé válható tévedésbe esnek, hogy a meg
térés kezdetét, amely objektive a megvilágositásban s subjektive a bünbánatban és az Isten
kegyelméhez való fordulásban áll, azonosnak
veszik a megtérés egész processzusával, amely
magában foglalja a megigazulást és megszentel
lődést (újjászületés) s ennek nyomán fakadó
üdvbizonyosságot. Röviden, az ébredés szóba
zsugorítják össze az egész üdvrendet. — Sze
rintük az «ébredés» pillanatában s az Isten ke
gyelméhez való fordulásban egyszerre megvaló
sul az egyén Újjászületése, a bűn felett érzett
fájdalmat felváltja a megkegyelmeztetés boldog
érzése s beáll a megszentelődés, amelyet sokan
a bűntől és kisértéseitől való szabadság; sőt
sokszor a bűnnel szemben való immunitás ér

1929.

telmében fognak fel. Mindez az ébredés pilla
natában valósul meg.
Innen van az, hogy a legtöbb' ébredő ke
resztyén pontosan meg tudja jielölni az időpon
tot, amelyben újjászületett s az ébredés és «sze
mélyes odaadás és elfogadás tüzén» átesett. Itt
a forrása az ébredő keresztyénség ama felfogá
sának, mely szerint legalább is nagy hajlandó
ságot mutat arra, hogy csak azoknál ismerje el
a keresztyén élet megvalósulását, akik az «éb
redés tüzén» estek át s hogy a keresztségben el
nyert kegyelem' alapján s a keresztyén nevelés
hatása alatt fokozatosan fejlődő keresztyén élet
iránt érzékkel és bizalommaí nem bírnak. —
Innen van az, hogy a rajtuk kívül álló keresztyénséget főként csak missziói területnek tud
ják tekinteni, amelyet az «ébredés tüzén» kell
még átvezetni s úgy kezelik, mintha csupa po
gány okból állana. — Innen az a sokszor vissza
taszító tapintatlanság, mellyel olyan keresztyé
neknek is nekiesnek s ébredésre szólítanak fel,
akikben már régóta csendben munkálkodik
Isten áldott Lelke s akik naponkénti megúju
lásban küzdenek a bűnnel és kisértéseivel szem
ben lelkűk üdvösségjéért.
Mivel az ébredő keresztyének legnagyobb
része az «ébredésbe», ami nem más, mint a mé
lyebb evangélikus felfogás szerint való meg
térésnek a kezdete, zsugorítják össze az egész
megtérési folyamatot, amelynek pedig az egyén
utolsó lehelletéig kell tartania, s mivel e felfo
gással mindig kisebb nagyobb mértékű erkölcsi
perfektizmUs párosul, azért az ébredő keresz
tyének igen nagy része ennél a keresztyén élet
nek a kezdeténél tovább nemi is jut. — Az éb
redés pillanatában támadt uj ismeret oly kimond
hatatlan boldogsággal tölti el szivüket s meg
elégedettséggel lelkűket, hogy a kezdetleges ál
lapotuk felett való örömmel és boldogsággal
megelégedve sem az Isten szentségének, sem
a bűn igazi lényegének, sem pedig a szent Isten
és a bűn között fennálló kizárólagos ellentétnek
az igazi, mély ismeretére nem jutnak el, sem
pedig az ember megtérésében megnyilvánuló
végtelen isteni kegyelemnek az igazi, mély átérzésére.
A keresztyén élet kezdetlegességéből folyik
ama, a Krisztus evangéliuma által igazán újjá
született alázatos keresztyén tudatra sokszor
oly idegenül ható modor, amelyben ébredést
megért keresztyének korábbi bűneikről, meg
térésükről és újjászületésükről nyilatkoznak, az
a sokszor ijesztő biztosság, amellyel üdyösségük
bizonyosságáról szólnak. E kezdetlegesség kö
vetkezménye; hogy ébredésen átesett keresz
tyének sok esetben csak a szembetűnőbb, nagy
nak mondott bűnök irányában bírnak érzékkel,
miig a lelki gőggel, az ítélkezés szellemével s ez
zel járó szükkeblüséggel és szeretetlenséggel
szemben vakok. — Az őszinteség hiánya és kép
mutatás, amely sok esetben kiütközik erkölcsi
magatartásukból, nem bűn a szemükben, illetve
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ezt nem érzik s nem ismerik fel bűn gyanánt.
Mivel az ébredő keresztyénség nagyon sok
esetben a kezdetnél, az ébredésnél marad meg
s ezzel keresztyén voltát befejezettnek tekinti
s elfelejti perfectismusától megnyugtatva a bűn
nel szemben való állandó vigyázást és a napon
ként való bünbánat és megnjulás hangsulyozását, azért gyakran találunk körében olyanokat,
akik a kisértés idején nemcsak megbotlanak,
hanem fejjel buknak a bűn karjaiba.
Számos egyéb veszedelmet rejt még magá
ban az, ha a megtérésnél csak a kezdetet, az éb
redést hangsúlyozzuk s erre fektetjük a fósulyt
s nem az evangélikus lutheri mélyebb és komo
lyabb értelemben vett megtérést hirdetjük. Mert
ez végeredményben nagyra neveli a lelki gőgöt
és elbizakodottságot, amely Separatismusra és
sectismusra vezet.
Nagy dolog ugyan, ha egy istentelen, a
bűn fertőjébe merült hitetlen ember annak tu
datára ébred, hogy' van Isten és egv érzékfeletti
örök valóság, Isten országa s e bűnös világtól
elfordulva Istenhez jó s az ö szolgálatába áll.
De azt gondolni, hogy csak ilyen ébredéssel kez
dődő keresztyén élet lehetséges vagy hogy csak
ilyen keresztyén élet bir értékkel, az téves s ve
szedelmet rejt magában. — Azt gondolni vagy
állítani, mintha evangélikus egyházunkban s a
történeti keresztyénség körében nem volna már
semmi értékkel biró komoly keresztyén élet s
mintha ilyen csak az «ébredő' keresztyének, kö
zösségek s más nevek alatt szereplő conventiculumokban volna feltalálható, könnyen végze
tessé válható rövidlátás volna. — Nem veszett
ki még a Krisztus szántóföldién a tiszta búza,
bármennyire van is elrejtve a Konkoly közé, bár
mennyire burjánzott is fel a hitetlenség, vagy
névleges keresztyénség. Megvan még az egy
ház körében a <eommunio sanctorum » (igazán
hívók közössége) s azért minden fogyatkozás
és erőtlenség dacára a Krisztus teste az, amely
nek ö á feje. Majd eljó az ö órája. Emberek
semmi buzgólkodással vagy lázas tevékenység
gel nem tudják azt sem kierőszakolni, sem siet
tetni. Az egyház csak tegye meg, ami reá bizatott. Hirdesse az evangéliumot és az apostolok
józanságával a megfeszített és feltámadott Krisz
tust, aki megígérte az övéinek: «Veletek vagyok
a világnak végezetéig.» Ha eljö az ö órája,
leszen akkor igazi ébredés és Istenhez fordulása
ennek a hitetlen, bűnös világnak.
GONDOLATOK.
Az életben inkább azt lássuk meg, ami megihlct és felemel, mint azt, ami lefelé húz és tőrbe
ejt. A kisértéseket ihletésekre cserélhetjük ki,
ha Megváltónkat beengedjük életünkbe, hogy
átformálja szivünket. A Szentlélek munkája nyo
mán az, ami ma kisértés volt számunkra, hol
nap nem lesz kisértés; azok a dolgok; amelyek
ma nem bizonyultak az ihletés forrásainak, hol
nap már nagy és nemes életre serkentenek.
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Részlet Gyurátz Ferenc életrajziból.
/ / / . A gim názium i évek. A soproni diákság a Bachkorszakban. Gyurátz mint nevelő Csáky gróf házában.

A diákság szemét különösen bántották az
osztrák kétfejű sasok a hivatalos épületeken.
Gyurátz lakásán tartott az ifjúság titkos megbe
szélést, hogy a szombathelyi diákokkal való
megegyezés szerint, melyik éjszakán kenjék be
a sasokat. A kis Németh Pál is jelen volt és vé
gig hallgatta a tanácskozást. A merénylet meg
történt, a sasokat bemázolták, de a rendőrség
egy diákot elfogott és magával hurcolt. Az ifjú
ság erre a sétatéren gyülekezett össze, ott vol
tak a bencés diákok is, Gyurátz lelkesen szóno
kolt közöttük s estére a rendőrépület elé vonul
tak, fokossal döngették a kaput, hogy bocsássák
szabadon az elfogott diákot. Király József Pál
igazgató, valamint a bencés direktor, Ramóczy
Valérián is a főtéren a Szentháromság szobra
előtt nagy beszédet mondottak s kérve kérték és
intették az ifjúságot, hogy hagyjanak fel a tün
tetéssel.
Gyurátz igen korán vezető tagja lett az if
júságnak, szerették és biztak benne. Szorgalmas
tagja volt a Magyar Társaságnak és élénk részt
vett 1863. a Deákkuti Vármegye visszaállításá
ban is. Kitűnő tanuló mindvégig, első az osztály
ban, e mellett kitűnő gimnasztikus, jó táncos és
tanulta a vivást is. A hatvanas évek elején az
evang. diákság szintén tüntetésül magyar ruhás,
sarkantyus bált rendezett a Bécsi kapun kívül
az Isepp-féle teremben. Gyurátz itt is az egyik
legbuzgóbb bálrendezö és táncos volt, aki külön
ben is magyar ruhában járt. A jobb módú fiuk
is szivesen látták maguk között, mert ha szegénysorsu volt is, de mindig tisztán, illendően
öltözködött, a külsejét sem hanyagolta el. Ha
zulról is kapott némi segítséget és az örökös nevelősködésből is volt jövedelme.
Hogy Gyurátz idejében, a Bach-korszakban
milyen volt Sopronban a légkör és az iskola
szelleme, arra nézve egykorú jeles diákok és
szemtanuk emlékirataiból idézhetünk. Németh
Ferenc, volt tanító és lapszerkesztő „Az ostromállapot idejéből'* című emlékezéseiben (Soproni
Napló 1908. febr. 18.) írja, hogy Világos után
az első szomorú tanévben tanultak ugyan vala
mit német füzetből is, de kezüket ökölre szo
rítva mondogatták maguk között: „Megállj osz
trák, majd megbánod, — Hogy a magyart macerálod ' és a jobb jövőben bízva skandálták ti
tokban: „Háromszor veri ezt kenden Ludas Ma
tyi vissza." Eleinte még ki merészkedtek menni
dolgozni a Deákkuthoz is, de a Polizeidirection
1851. eltiltotta azzal az ürüggyel, hogy az ifjú
ság „sáros lábakkal és beszennyezett ruhával
leszorítja a sétáló közönséget az útról s hazaté
réskor dalolással is zavarja a rendet." Boszantó
rendeleteket is adott ki a rendőrség: nem szabad
a diákságnak széles szalagú kalapot viselni, nem
szabad a járdákon csoportosan sétálni (kimentek
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tehát a Várkerület közepére s ott jártak párosá
val.) Mivel az osztrák katonák mellett lenézően
mentek el, parancs érkezett, hagy a hadnagytól
felfelé minden tisztnek köszönni kell. Ezért
aztán már messziről kitértek előlük a másik ut
casorra. Még azt sem engedték meg, hogy a
diákszállásokon muzsikáljanak, énekeljenek.
Véssey Sándor a Lehner fiukkal a Festetich-major utcai oldalán lakott egy gazdatiszt özvegyé
nél. Igen nagy szobájuk volt s benne új zongora.
Itt akartak a diákok farsangi zeneestélyt ren
dezni. De Mesterházy Gyulát figyelmeztette a
Russ-füszerüzlet vezetője, hogy elárulták őket,
a rendőrség rajtuk fog ütni, így kénytelenek vol
tak a zenés mulatságot Mesterházy lakásán meg
tartani, akinek szintén volt zongorája. A rend
őrség esti tíz órakor csakugyan megjelent a Festetich-majorban s bosszankodva távozott. Pfei
fer Lajost, aki Trsztyenszky Gyulával a Tem
plom-utcában lakott, azzal is meggyanúsították,
hogy megszűrt egy fináncot és börtönbe hurcol
ták. A Libényi-féle merénylet után a széles szalagu francia sapkát viselő diákokat is mind be
csukták.
Torkos László, a jeles poéta is, aki kőszegi
fíu volt s mint Véssey tanulótársa hat osztály lyal járt Gyurátz előtt, az 1907. évi jubileumra
írt „Sopron" című költeményében így jellemzi
diákéveit:
D erm edt k o r zordon éjszak áján ,
Szent o ltá rt v ettünk itt körül,
Élesztve lán g ját la n k ad a tlan ,
Hogy h a jn a l k eljen fényibül;
K ío lth atatlan lángolással
Szeretni hont és nem zetet
Nemes versenyben lelkesíté
Egym ást vezérlő s vezetett.

Gyurátz idejében volt soproni diák (1856—
1860.) Rákosi Jenő is (akkor még Kremszer) a
bencéseknél. Első szállása a Hid-utcában volt, a
második pedig a Kőművesrétre néző Lipkovicsházban. Rákosi szintén jellemző dolgokat mond
el „A soproni diákribillió" címen. A bencés diá
kok is 1860. magyar ruhát kezdtek viselni. Egy
szombat este azonban, midőn a katonabanda sze
renádot adott az osztrák főtiszteknek, cilindere
ket tettek a fejükre, de csak azért, hogy a paj
tásaik azután leüssék. Nagy felháborodást kel
tett ez a német úri nép között, akik még igen
komolyan viselték ezt a diszes kürtőkalapot. El
terjedt a rémhír, hogy cilinderbeveréssel „kravall" van a városban. A líceumi diákok is nyom
ban a csatatéren termettek s elhatározták, hogy
a K.-féle leánynevelő intézet tulajdonosnőjének,
aki a mai Caesar-féle házban (a Rókalyuk és az
Orsolyiták közötti sarkon) lakott, macskazenét
adnak, mert valahol azt merte mondani: mind
majom, aki magyar ruhában jár. És ezt gyorsan
meg is tették, a katonabanda elhallgatott, a kö
zönség szétfutott, rendőrök jöttek és sürgöny
ment Bécsbe: kiütött a forradalom, mit csinál -
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junk? Rákosi szerint csak Ramóczy Valérián
bencés igazgató tudta a veszélyt elhárítani, aki
magára vállalta a vétkesek megbüntetését. (Fér
fidalkör Emléklapja 1890. okt. 5. és „Sopron"
1913. okt. 22.)
Legtöbbet azonban báró Dóczi Lajos mond
a Bach-korszak diákéletéről. Egy osztállyal járt
hátrább, mint Gyurátz, a tanáraik tehát ugyan
azok voltak. Dóczi nagy hálával a lyceumnak
köszöni, hogy magyar és író vált belőle. A
lyceum nélkül, mondja, ő is mint falusi szatócs
kereshette volna a kenyerét. Először a bencé
seknél kért bebocsátást, de azok elutasították.
És ez volt a szerencséje, úgymond, mert a szer
zetesek a Bach-korszakban németül tanítottak, a
protestánsok pedig magyarul. Valóságos irónia,
hogy Dóczi, aki egy szót sem tudott magyarul,
éppen Bach idejében tanulta meg nyelvünket a
lyceumban. Több szép tárcacikkben ismerteti a
Neues Pester Journalban az akkori soproni is
kolát. „Egyszerű, puritán, szűkösen berendezett,
de lelkes, tudós és hazafias volt akkor (1856—
1864.) az a soproni ágostai hitvallású protestáns
iskola". A diákok az alumneumban csak ebédet
kaptak, a kenyeret, szalonnát, kolbászt és gyü
mölcsöt pedig a heti vásárokra érkező szülők és
rokonok hozták magukkal. A nagyobb fiuknak
a szülők még sajáttermésü „szüzdohányt" is
hoztak fel, hogy ezzel is vétkezzenek az osztrák
ellen. Protestáns vonás, mondja Dóczi, hogy a
kultusz itt nem nyomta el az oktatást, mint az
osztrák minisztériumban. Hetenként csak csütör
tökön szolgált a nagyterem házikápolnául,
amelyben egy kis orgona állott. Ekkor gyülekez
tek ide diákok és tanárok a tanítás előtt
„exhortatióra", amely énekből és rövid írásma
gyarázatból állott. „Más vallásu csak én voltam,
— írja Dóczi — és a Belgrádból való szerb
Gyorgyevics, aki az év végére szintén magyarrá
formálódott." A 8 év alatt a 15 professzortól
soha sem hallottam vallásgunyoló, máshitüek el
len irányult, vagy akár csak túlzó pietista szót
sem." Ez az iskola liberális, türelmes és függet
len volt. Az érintkezés a tanárok és tanulók közt
atyai, sőt baráti. A fiatal Thiering Károly tanár,
a született háziúr, egy szegény zsidó fiút (ez
Dóczi) a legmelegebb szobájába csukott be bün
tetésül írandó feladatok ürügye alatt, de csak
azért, hogy meg ne fagyjon; lefizette helyette a
tandíjat és tankönyveket kölcsönzött neki egész
évre. A soproni tanárt megbecsülték a polgárok,
könnyen lehetett háziúr is. Flasch, az egyszerű
énektanár, a gazdag vendéglős lányát, a szép
Heldrích Bettit kapta feleségül, akinek kezére a
gazdag Potyondy ügyvéd hiában pályázott.
Azért nem is voltak a tanárok elégedetlenek,
irigyek vagy nagyravágyók.
(Folytatjuk!.)
GONDOLATOK.
A császár kardjának semmi köze a hithez;
a kard a testi, világi ügyekre való.
*
Luther.
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— Március tizcnötödiki ünnepélyek. A
rádióban délelőtt Bartos Pál szarvasi lelkész pré
dikált, délután Zémann Zoltán tállyai lelkész
tartott felolvasást «Kossuth lelke március 15-ikc
esem én ve iben > cimen. — A soproni Hittudo
mányi Kar Hallgatóinak Ifj. Kőre ünnepélyén
Halász Béla mondott ünnepi beszédet. — A
budapesti Iparosképzó Prof. Egylet ünnepélyén
Szuchovszky Gyula tartott előudisft. — A nyír
egyházi népiskola ünnepélyén Fazekas János
igazgató megnyitót, Prekopa István tanító ün
nepi b.S'édet mondott; a főgimnázium ünne
pélyén Teit^ch István mondott ünm p beszédet.
Halálozás* A salgótarjáni egyházközsé
get súlyos veszteség érte Eisele Gusztáv acél
gyári igazgatónak, gyülekezeti másod fel ügyelő
nek február 20-án bekövetkezett hirtelen halálá
val. A megboldogult egyházunknak melegszívű
mindig tettrekész tagja volt.
— A KIÉ vezetőképző tanfolyam a. A Ke
resztyén 1fiú.'ági Egyesületek Szövetsége orszá
gos vezetőképző tan folyamot rendezett Buda
pesten, március 4 8-ig. A tanfolyamon száznál
többen v.ttek részt, közöttük negyvennél töb
bért evangélikusok, 24 gyülekezetből. Az evan
gel ku sok között volt tizennégy lelkész, tizenkét
tantó, azutan kereskedő, iparos és földmives if
jak. Ezekből & adatokból remélni lehet, hogy
annak a célnak a megvalósításit, ni .lyet a Szövetség^maga <|é tüz»>tt, egv nagy csomó evan
gélikus gyülekezet Ls luma osan magáévá fogja
tenni. Ig.tián kár, hogy evang. gyülekezeteink
legnagyobb részében a KIÉ céljai és munkás
sága eddig jóformán isme; etlen. Pedig ha gyü
lekezete,nf vezetői tudnák, hogy a KIE-munka
templomjátogató és vallásos ifjúságot csinál, ak
kor valószínűleg sokan lelkesen felkarolnák ezt
a mozgalmat. A KIÉ célja röviden: az ifjakat
megnyerni a Jézus Krisztusnak, még pedig ér
telmi, testi, lelki erők nevelésének, a Biblia ál
tal való irányításával. Olyan munka ez, melyet
a sablonos egvházi élet keretein belül csak hiá
nyosan lehet végezni, de amelynek a K1E esz
közei és módszerei révén, különösen a protes
táns külföldön már eddig is óriási eredményei
vannak. A tanfolyamnak célja volt ezeket az esz
közöket és módszereket úgy elméleti, mint gya
korlati oldalról bemutatni, azonkívül a KIEmo/ga lomnak propagandát csinálni. Közel har
minc előadás, megbeszélés, lelkes és kiváló ke
resztény férfiak ajkairól és vezetése alatt fogr
lalta le a tanfolyamnak mind az öt napját, az
előadók között evangélikus részről ott voltak
Kapi Béla püspök, dr. Scholtz Oszkár, a KJE
evangélikus ágának elnöke, Németh Gvula szek
szárdi lelkész és Vidovszky Kálmán lelkész, a
I utherotthon igazgatója. Az előadók között volt
az amerikai Sitters KíE-titkár és az angol Strong,
KIE-titkár is, sőt egy japán KIE-titkár: Miyasaki

95.

is. A tanfolyam résztvevői megtekintették a kü
lönböző budapesti ifjúsági egyesületek helyisé
geit is, végignéztek egy, az amerikai KlE-munkáról felvett filmet is. Volt «a tanfolyamnak külön
énekeskönyve, összeállítva evangélikus és refor
mátus énekekből, melyeket az előadások előtt
és között, felváltva énekeltek. Az előadások fi
gyelmet k'kötóen értékesek voltak, az áhitatnak
szentelt percek mélyen megragadó voltukkal épí
tettek. A tanfolyam evangélikus résztvevői, dr.
Scholtz Oszkár és Németh Gyula lelkész veze
tése alatt két alkalommal külön is megbeszélésre
jöttek össze, amikor az evang. KlE-inozgalom
legfontosabb kérdéseiről volt szó. Az evang.
KIF.-munkában az utóbbi időben zökkenő állott
be, mert megürült az evang. KIE-titkári állás.
Igaz, hogy a református ág titkára, ki jgyuttal
nemzeti titkár is: Töltéssy Zoltán, az evang.
KIE-mo/galom munkáit is odaadó készséggel
\ezeti, de mégis feltétlenül szükség van az ev.
KlE-mo/galomnak is egy külön evangélikus tit
kárra, kinek fizetéséről az egyetemes evang.
egyháznak kell gondoskodni, mint ahogyan a
ref. titkár fizetéséről a ref. egyetemes egyház
gondoskodik. Azért a tanfolyam evangélikus
résztvevői egy memorandumot Írtak alá, mely
ben mind a négy egyházkerületet, valamint az
egyetemes egyház elnökségét kérik, hogy az
evang. KIE-titkári állásának ügyét hathatósan
karolják fel, mert a KIE-munkában minden nap
veszteség evang. titkár nélkül. Felejthetetlen
emlék ívsz a tanfolyam résztvevői számára a
záróösszejöv«etel, a szimbo'ikus gyertya meggyúj
tással, mely a jézusi világosság szetáradását jel
képezte?, a közös imádkozással énekléssel, a kö
zösen elmondott Miatyánkkal és a Himnusszal.
A tanfolyam helyisége az evangélikus egyetemes
egyház központi székháziban lévő imaház volt,
melyért az átengedőket köszönet illeti, de méginkább köszönet illeti a K1E nemzeti titkárát:
Töltéssy Zoltánt, azért a körültekintő, fáradha
tatlan előkészítésért, mellyel a tanfolyam zavar
talan munkáját biztosítani tudta. H. J.
Március 15 m egünneplése a győri egy
házközségben. A győri egyházközség hazafias
ünnepségei i/j9 órakor kezdődtek az ifjúság ré
szére tartott istentisztelettel, melyen Szabó Jó
zsef ifjúsági lelkész hirdette Isten Igéjét. Vj IO
órnakor volt a gyülekezet hivatalos istentiszte
lete, melyen a varos és az összes hatóságok kép
viseltették magukat. Prédikált Ittzés Mihály se
gédlelkész. Délután i/23 órakor az elemi iskolai
tanulók tartották meg hazafias ünnepélyüket a
szülők nagy érdeklődése mellett szép sikerrel,
melyen Zacher Lajos tanító emlékezett meg a
nap jelentőségéről. D. u. 5 órakor a gyülekezet
a templomban külön ünnepéllyel áldozott a nap
emlékének. Az ünnepélyen, melyen gyülekeze
tünk tagjai nagy számban jelentek meg, Dr.
Späth Gyula városi tanácsos tartott előadást,
Irtzing Ferenc áll. tanitónőképzőint. zenetanár
pedig orgonán játszott művészi darabokat, mely-
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nek kíséretéül Almon Ferenc dr. és az áll. tanitónőképző prot. énekkara szerepeltek. Macher Jo
lán leánylic. tanuló kedvesen szavalt. — Március
16-án dl. u. az Ev. Diákszövetség! tartotta meg
szokásos hazafias ünnepélyét a Szeretetházban.
Eső Pál tartott mélyen szántó, költői előadást.
Növelte az ünnepély fényét Luminitzer Erzsébet
leánylic. tanuló hegedű-szólója és Kuttlik Jolán
tanitónőképző int. növendék szavalata. A diák
ság részéről Páter Balázs reálisk. tanuló mon
dott megnyitót. Az ünnepély a Hiszekegy élének
lésével ért véget.
— Miskolc. Az egyház hitéleti mozzanatai:
1. a minden vasárnap és csütörtökön tartott esti
istentiszteletek, melyek teljes liturgiái renddel
(oltári szolgálat, két közének, igehirdetés) vé
geztetnek; 2. kedden és pénteken este 5-től 6-ig
biblia-órák, utána templomi áhitat (ének, fohász).
3. a Leányegylet minden második szombaton
este műsoros összejövetelt tart, melyek min
dem ke a lelkész bibliamagyarázatával és imá
jával kezdődik; 4. a Nőegylet «Luther ^uzsonnái»,
melyek minden szerdán hat órakor kezdődnek
a lelkész rövid igehirdetésével; '5. házi istentisz
teletek; meghívó családok körében. D.
— A Debreceni Tisza I. Tud. Társaság
felolvasó ülésén Szelényi Ödön tartott felolva
sást «Schmepfenthal és Magyarországa címen
március 14-én.
— Nyíregyháza. A kultuszminiszter rendes
tanárokká nevezte ki a Kossuth-reálgimnáziumnál dr. Kiss Lászlót és dr. Gacsályi Sándort; a
leányliceumnál dr. Gáspár Margitot és Karner
Emíliát.
— A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium 1929/30. évi költségvetése 148.3 millió
pengő kiadást, 9.6 millió pengő bevételt tüntet
fel; a kiadás 5.6 millió pengővel többi, mint az
előző évben.
— Minden evangélikus lelkész miegjcapta
azt a válasznyomtatványt, mely a március ha
vának végén megjelenő keresztelési beszédgyűjteményről szól. A beszédeket 30 református
lelkész irta. Hihetőleg nagy szolgálatot fog
tenni ez a könyv egyházunk keresztelési beszé
dek által való építésében is. A kötetet, melynek
ára díszes egészvászon kötésben a megrendelők
nek két pengő, olvasóink figyelmébe ajánljuk.
— Az Evang. Népiskola márciusi számá
ban Tolnay Pál a tanyai népoktatás problémái
val foglalkozik, Neubauer János a háború utáni
pedagógiai reformtörekvésekről irt tanulmányt
(munkaiskola).
— A Magyar Prot. Irodalmi Társ. már
cius 17-én Sopronban kulturestét rendezett.
Kapi Béla püspök megnyitó beszédet mondott;
Ravasz László ref. püspök előadást tartott; Maróthy Jenő felolvasott. Az egyházközség ének
kara énekelt. Délelőtt közös istentisztelet volt,
Nyomatott a

utána offertorium a soproni ref. templomépités
i javára.
— Jubileumi plakett. A speyeri protestádó
emlékére egyházunk a hazai református egyház
zal karöltve jubileumi plakettet ád ki Lux Elek
iparművészeti iskolai tanár tervezésében. A pla
kett egyik oldala a speyeri protestációt, másik
oldala pedig azt a jelenetet ábrázolja, amint
Dévai Biró Mátyás 1520-ben megérkezik Wittenbergbe, ami sorsdöntő jelentőségű volt az
egész magyar reformációra nézve.
— Gyermektelepitő Szolgálat kéri, hogy
a társadalom1 támogassa nemes törekvéseit.
Címe: Rákospalota, Arany J.-u. 49.
— A Magyar Ifjúsági Bibliaterjesztők
Kalauzát portó megtérítése ellenében, kívánt
példányszámban, ingyen küldi meg Református
lelkész, Rákospalota, Arany Jánosait 49. szám.
— A Lelkipásztor március, április, májusi,
100 oldal terjedelemben megjelent összevont
száma Gáncs Aladár «Ébresztő igehirdetés»
cimü hosszabb homiletikai tanulmánya mellett
Böjt 3. vasárnapjától Szentháromság vasárnap
jáig szóló evangéliomi leckék alapján hoz pré
dikációkat.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
St. I. Bp. Ebbe a számba megkésve érke
zett. — M. I. Orosháza. Csekklap küldése nem'
jelenti, hogy előfizetése január első hetében nem1
folyt be. Minden előfizető kapott csekklapot.
Akkor még nem én kezeltem a csekkszámlát;
utána fogok nézni. — Köszönettel ismerem el
alábbi felüliizetést: Alth Melitta Bpest 1.80
P. — Többen küldenek most, az első negyed'
végén 3 pengőt; nemi tudhatom, hogy a külön
bözet felülfizetés-e az első negyedre; a félévi
előfizetés 3.20 P.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

Konfirmációi
előkészítéshez alkalmas kézikönyvek:
R affay, K onfirm andusok
K á téja
Sztehló, Evang. v allástan
M ajba, L uther Kis k á té ja
Blázy T ö rö k -T ö rte li:
Evang. K áté .
,
G yőry-M arcsek Kis k á té
Szeberényi, L uther Kis
k á té ja
R uttkay, Evang. vallá sta n

EGYÉB ALKALMI K Ö N Y V :
P —-64
P — 80
P — 40
P — 72
P 1—
P —-48
P 1 80

H. Gandy, Ev. ifjúsági
énekeskönyvecske
P — 80
Uf Testam entum , kötve P — 60
Uj T estam entum , zsol
tá ro k k a l
.
.
P —•80
Szent írá s, teljes, re v id iá ltP 2 —
Sántha, ő ra n g y a l.
Ifj. im akönyv
.
P 4—

Mutatványpéldány ingyen!

KÓKAI LAJOS könyvkereskedése
Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. szám.
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N É M E T H K A R O L T ««pt-res.

Krisztus él és uralkodik.

20 ML negyedem t P. 60 ML Esi szám Ifi ílll
Hirdetési árak aicHegvezés szerint.

amelyek kötöző láncok; a holtak körül való fog
lalatoskodást rábizta a holt telkekre. Nem ked
velte azt a nemzetséget, amely a próféták sír
„Ha Krisztus fel nem támadott,
akkor hiábavalóami prédikálásunk, jait ékesítette. Krisztus azokat az erőket ébreszti
fel és azokat állítja szolgálatába, amelyek törté
de hiábavaló a ti hitetek is.u
nelmet csinálnak és próféták nemzedékét akarja
I. Kor. 15, 14.
maga körül látni. Ahol a Krisztus van, ott előre
A keresztyénség a legmagasabbrendü szel törő, bátor, őszinte és szabad élet van; ott élő
lemi tényező a történelemben. Kétezer év alatt és próféták) lelkek vannak; ott a polyvát égetik,
a legkülönbözőbb kultúrájú népek életében bi a búzát csűrbe takarják; ott a fejsze állandóan a
zonyította be nevelő, fegyelmező, megihlető és fák gyökereire vettetik és amelyik fa nem te
boldogító erejét. Harcolnia kellett mindenféle rem, legyen az évtizedes, vagy évszázados, vagy'
szellemi és erkölcsi áramlatokkal; tudományos évezredes, kivágattatik, mert ez a krisztusi élet
irányokkal, bölcsészeti rendszerekkel Hatalmas nek törvénye. Elet és Ítélet.
ellenségei és ártalmas szövetségesei voltak. Azok
A keresztyénség történelmében egyetlen egy'
a nemzetek, amelyeknek vallásává lett, Memel
állandó
erő van, s ez nem az egyháznak ereje,
kedtek az évszázadok folyamán a primitiv bar
barizmusból a világ vezernemzeteivé; békében nem az intézményeknek ereje, nem ilyen amolyan
háborúban, dicsőségben és mega Iadottságban szervezetaégnclc a / ereje, hanem az élő és ural
fokról-fokra fejlesztették kultúrájukat, gazda kodó Krisztusnak az ereje. Sokan kétségbe von
sági, kereskedelmi, politikai berendezkedesüket ják a keresztfán meghalt Jézus Krisztusnak fel
s közben felhőnek és tűznek oszlopában állan támadását. Ahogyan botrankozás volt a zsidók
dóan előttük járt irányt mutatva, serkentve, lel nak és bolondság a görögöknek az apostol ko
kesítve a Krisztus evangélioma Ha emelkedé rában a Krisztus keresztfája, úgy sokaknak botsüknek erőit keressük, végső elemzésben lelki ránkozás és bolondság ina a Krisztus üres sírja.
erőket találunk és ezeknek az erőknek a ke Ma a világ hajlandó volna elfogadni erkölcsi esz
resztyén vallás adott lendületet, szárnyalást, át ményül a/.t a Krisztust, aki hű és engedelmes
ütő képességet. Történelmi tény és igazság, volt mindhalálig; aki egy buta és gonosz tö
hogy a keresztyénség megalapítása óta a keresz meggel szemben kész volt az általa vallott igaztyen nemzetek viszik előbbre a világot és pe ' ságért meghalni. És ez a tény mutatja, hogy
dig a keresztyénség elveinek, gondolatainak szol a keresztyénség az erkölcs terén milyen emel
gálatával. Így van ez ma is. Nemzetek emelke kedett felfogást hozott. Kevésbbé hajlandó be
dése és sülyedése ma is attól függ, hogy abban venni és meggyőződésül vallani, hogy a meg
a lelki szabadságban, amelyre Krisztus megsza feszített és meghalt Jézus Krisztus feltámadott,
él és uralkodik.
badított, mennyire tudnak megállani.
A keresztyénség azáltal teszi a lelkeket és
Senki által nem vonható azonban kétségbe,
a nemzeteket erősse, diadalmassá, hogy felsza hogy' a keresztyén igehirdetés, valamint a kebadítja őket a szolgaság alól: bálványoknak, sn^zsijyi c caSöJ |o^apzo>| b a J 3 c i u jiq u o a j z s o j
embereknek, törvényeknek, a betűnek és az el- feltámadása és a Krisztus uralma volt. A keresz
mulandónak szolgálata alól s a Jézus Krisztus tyén prédikáció a feltámadott és élő Krisztus
uralma alá vezérli, a Jézus Krisztus szolgálatára hirdetésével szerzett híveket, mártírokat és szen
kötelezi el őket. A keresztyénség sohasem azzal teket. «Ha Krisztus fel ’nem támadott, akkor
hivott létre a semmiből nemzeteket és szenteket, hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a
hogy odakötötte őket a múltjukhoz, a már leélt ti hitetek is.» A keresztyén egyház keletkezése,
történelmükhöz. A keresztyénség forradalmilag növekedése, megmaradása a feltámadott és élő
nyúlt bele a földi életbe, űjjászült, uj teremtmé Krisztusba vetett hit nélkül elképzelhetetlen.
nyeket hozott létre, akár Pál apostolról, akár Maga ez a hit J>edig elképzelhetetlen anélkül,
Lutherról, akár István király apostoli munkájá hogy a keresztyének valami módon meg ne ta
ról vesszük a példát. Krisztus sohasem akart kö pasztalták volna, hogy Krisztus él. Ilyen tapasz
vetői között olyanokat, akik hátrafelé tekinte talat nélkül á keresztyének ezrei nem haltak
nek. Sohasem tudott felhasználni olyan erőket, volna meg hitükért. Végső elemzésben persze
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objektiv bizonyossággal nem tudjuk eldönteni,
hogy ez a tapasztalat és hit valóság-e, vagy
csupán illúzió volt. Végső elemzésben mindenki
nek a maga tapasztalatából és éíetmcggyőződéséböl kifolyólag kell eldönteni ezt a kérdést,
mert hitben járunk és nem látásban. De annyit
egészen tárgyilagosan is mondhatunk, hogy a
feltámadott és élő Krisztusba vetett hit minden
más belső meggyőződésnél hatalmasabb, maga
sabb és teremltőbb erőnek bizonyult. Pragmati
k a iig tehát teljes mértékben igazolva van. A
keresztyén hitet és a keresztyén tanítást semmi
más nem pótolja. Ez a hit és tanítás pedig a
Krisztus feltámadásához fűződik. Éneikül tarta
lomnélküli, üres, hiábavaló, alaptalan.
Nagy tévedés volna azonban a dolgot azál
tal állítani a feje tetejére, hogy a Krisztus fel
támadását nem mint adott valóságot, mint az
emberiségi történelmébe beleágyazott tényt, ha
nem mint az emberiség magasabb érdekei, fej
lődése, erkölcsi tökéletesbülése vagy rendbentartása és fegyelmezése érdekében szükséges
metafizikai követelményt állítanánk oda az em
berek elé. Eltekintve attól, hogy az ilyen kábitószereknek alkalmazása rettenetesen megiboszulja magát; eltekintve attól, hogy mellékcélok,
Krisztuséval ellenkező célok szolgálatában még
a Krisztus feltámadásának hirdetéséből is olyan
kőszikla kerekedik, amely összezúzza azokat,
akikre ráesik: ha arról van szó, hogy hasznos
követelményeket állítsunk fel az emberiség szá
mára, a meghalt Krisztus feltámadásánál sokkal
plauzibilisebb követelményeket is találhatunk. A
Krisztus feltámadásának, mint fejlődéstani vagy
humanisztikus követelménynek nincs ereje. Ereje
csak akkor van, ha él bennünk a róla való meg
győződés; ha hisszük, valljuk és éljük azt, hogy
a Krisztus feltámadott a halálból, él és ural
kodik.
A keresztyénség azoknak a nemzeteknek ta
laján, amelyeknél gyökeret vert, történelmi egy
házzá lett; berendezkedése, törvényei, alkot
mánya száz meg száz kötelék által függi össze
a nemzetnek az intézményeivel, törvényeivel és
alkotmányával. De ne felejtsük, hogy egyetlen
egyház sem azáltal marad Krisztus egyháza,
hogy történelmi egyháznak tudja magát Az egy
ház nem azáltal lesz életnek kovásza, világos
sága, sava, megszentelője, hogy egynek tudja
magát azzal a nemzettel, amelyhez a történelmi
múlt fűzi, hanem azáltal tölti be hivatását, hogy
élő Urának, a Krisztusnak szolgál s engedi ma
gát általa vezéreltetni. Magában véve az a kö
rülmény, hogy a protestantizmus nemzeti egy
házakat alakított ki, nem jelent előnyt a katholicizmiussal szemben. Mert a nemzet irányában
is akkor teljesiti legnagyobb haszonnal hivatá
sát az egyház, ha élő Urának szolgál. Az egy
háznak nem lehet az a hivatása, hogy éljent
harsogjon, valahányszor a nép hangszórói éljent kurjantanak; s átkot mondjon, valahányszor
ugyanazok a hangszórók kárhoztatnak. Ilyen
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módon az egyház Barabbás kiadatását követelte
volna Pondus Pilátustól.
Az egyháznak az Ura él és uralkodik; az
egyház által hirdetett evangéliomnak is élő igé
nek kell lennie, nemi pedig gramofon lemeznek,
amely régi nagyjaink hanghordozását őrzi és
reprodukálja. Én azt hiszem), hogy ha az egyház
állandóan úgy gondolkodna, szólna és csele
kedne, hogy Ura él és uralkodik, akkor gondo
lataiban, szavaiban és cselekedeteiben bátrabb,
elevenebb és határozottabb lenne, s nemi fi
gyelné annyira a szelek járását és az égboltozat
színét azért, hogy kitalálja mikor kell igent és
mikor szabad nemet biccenteni. Akkor jobban
tudatában volna annak, hogy a sáfárnak egy
kötelessége van: hű legyen a reá bízottakban.
Mert nem 'emberektől ítéltetik meg és nem em
berektől veszi el jutalmát. Az egyháznak egy
Ura van és egy Feje.
S amint az egész egyháznak ez az egy,
legszentebb kötelessége és rendeltetése van, úgy
minden !egyies keresztyén embernek is az a leg
szentebb kötelessége és rendeltetése ezen a föl
dön, hogy egész életével tegyen bizonyságot
arról, hogy nem holt bálványoknak szolgál, ha
nem az élő és uralkodó Krisztusnak. Annak a
Krisztusnak, aki a Balaton mellől, a Rába, a
Kőrös, vagy a Tisza mellől épúgy hív magának
követőket, szolgákat, apostolokat, ahogyan hí
vott a Geniezáret tava mellől; épenúgy ural
kodni akar annak életében, aki a gyárban dol
gozik, vagy az irodában, vagy a kereskedésben,
mint ahogyan uralkodni akart a vámszedő asz
tal mellett ülő Máténak az életében.
A Krisztus feltámadott, él és uralkodik!

Je g y ze te k .
Lapunk utóbbi számaiban folytatásokban
közlünk egy részletet Gyurátz Ferenc áldott em
lékű volt dunántúli püspök életrajzából, amlelyiet
Payr Sándor egyetemi tanár, tudós és fáradha
tatlan egyháztörténetirónk irt. Payr Sándor mun
káját a Dunántúli Egyházkerületi Lelkészegyesület fogja kiadni.
*
Schmidt János «Ébredés vagy megtérés?»
című cikke, amely lapunk 12. számában jelent
meg, megérdemli a figyelmet szélesebb' körök
részéről is. Azt hiszem azonban, hogy nem té
vedek, amikor Schmidt cikkében Gáncs Aladár
nak, lapunk 8. és 9. számlában megjelent «Az éb
redés útja» cimiü cikkére adott választ vélek fel
fedezni. Szerintem a kérdést nem lehet úgy fel
tenni, hogy ébredés vagy megtérés. Kétségte
len, hogy volt és van számos alvó gyülekezetünk
és egyháztagunk és ezeket az alvókat fel kell
ébreszteni. Másfelől tagadhatatlan az is, hogy
a megtérést ugyan ma fokozott mértékben hang-
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súlyozzuk, mint akár tizenöt évvel ezelőtt, s azzal, hogy van biztos sikert Ígérő királyi útja;
ha azt kérdezzük, hogy ennek mi az oka, a fele nem tudott receptet adni, amely feltétlenül be
letet az «ébredő» mozgalmakban találjuk meg. válna.
A lelkek megnyerésében minden másnál
Hogy nevén nevezzem a gyermeket, a BethániaEgyesiilet és újabban a «Fébé» cvang. diako előbbre való az Igének ereje. A gépezet hasznos,
nisszaegyesület jóllehet sok ellenszenvet váltott de túlzásba vive felette veszedelmes és inkább
ki imitt^amott, tie a gyülekezeti és egyházi bel- gátol, mint segít.’ Az isteni Ige szerint való prémissziói munkának nálunk új útakat mutatott dikálás és tanítás után közvetlenül következik
és új lehetőségeket tárt fel, sőt új inspirációt Otterbein szerint az imádság ereje. Gyülekeze
adott. Nem tudok egyetérteni azzal a felfogással, tében ezernél több egyháztagnak volt tavaly csa
mintha akár a Bethánia-Epesiilctnck, akár a ládi oltára. Ma még többnek van. Mekkora erő
Fébé-egyletrrek munkája lényegileg ellcnkc/nék rejlik ebben? Csak imádkozó lelkésznek lehet
a lutheri reformáció tanításával, vagy egyházunk imádkozó gyülekezete.
dogmatikai fogalmaival. Ellenkezőleg, éppen a
Otterbein a legtöbb lelkésznél jobban tudja,
mi egyházunk dogmatikája és belmisszioi mun hogy miként lehet az időt jól kihasználva dol
kájának története (Wiehern!) azt bizonyítják, gozni. Ebben a tekintetben kétségtelenül nagy
hogy az «ébredómozgalorm lényegileg lutheri hasznára volt, liogy szemináriumi kiképeztetése
alapon áll. Ezzel nem akarom azt állitani, amit előtt üzleti kiképzésben volt rcsze. Lelkészeink
Schmidt cáfol, hogy t. i. pillanatnyi ébredéssel közül sokán, talán a legtöbben faluról származ
a keresztyén élet végérvényesen helyes kerék nak. Kevesen részesültek vezetői kiképzésben.
vágásba terelődött. Ezt azonban sem Gáncs, Készek dolgozni és szolgálni, de sok esetben
sem a «bethanisták nem állítják. Másfelől az nem tudják, hogy idejüket hogyan lehet be
is igaz, hogy az «ébresztésekkel» különösen Ame osztva kihasználni, vagy hogyan lehet másokat
rikában sok visszaélés történt, elaonyira, hogy a munkába beállítani. Ótterbein tudja ezt. Sike
ott az ébresztő prédikátorok, az u. n. revivalis- reinek jó részét egy régebbi vasárnapi iskolai
ták, a saját munkájukat széles körökben diszkre- tanítójának tulajdonítja, aki a/t szokta mondo
ditálták, pillanatnyi hatásokat hajszoltak, «meg gatni, hogy «Isten sohasem teszi meg helyettünk
téréseket» erőszakoltak ki, a modern pszicho azt, amit magunk is meg tudunk tenni.» Otterlógia eszközeivel dolgoztak (szuggeszció, tö bein jelszava: «Egész nap munkában és minden
megpszichózis) de momentán elért eredményeik nap munkában.» Az olyan vasárnap: iskolai ta
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nító, aki pontatlan, vagy aki nem jelenti be a
nem voltak maradandók. Kitűnt, hogy a türel hiányzókat, hamarosan elveszti állását Otterbein
mes és kitartó lelkipásztori munka, a rendsze- gyülekezetében. Két diakónus és két titkár ál
les gyülekezeti munka, a vailistanitás. a keresz- landóan munkában van. Evente egyszer minden
tyénség hitbeli és erkölcsi igazságaira való gon családot meglátogatnak és a szomszédságot
dos, lelkiismeretes oktatás nélkülözhetetlenek, évente kétszer is átvizsgálják. A diakónusok nin
mert ezek nélkül a legveszedelmesebb tévtanok csenek feljogosítva arra, hogy a gyülekezethez
és lelki aberrációk jelentkeznek.
való csatlakozásra kérjenek ígéreteket. Utasítá
suk
ügy síól, hogy három kérdést tegyenek fel:
Visszaélni mindennel lehet és szertelenségbe
1.
A
gyülekezetei
illetőleg minden rendben van-e?
tévedni minden irányban lehetséges. De igaza
van a latin közmondásnak, hogy «abusus non 2. Ismer-e a szomszédságban valakit, aki nem
tollit usum , a visszaélés ne riasszon el bennün ta<*ja valamely gyülekezetnek? 3. Ismer-e olyan
ket a helyesen éléstől. Az «ébredő mozgalom valakit, aki látogatja istentiszteleteinket, de nem
nak megvolt a nagy hatása az amerikai lutherá tagja a gyülekezetnek? Ha valamely gyülekezeti
nus egyház életére és munkájára is, tehát ott, tag kél hétig elmarad az istentiszteletekről, a
ahol ennek a mozgalomnak kinövései, ferdesé- lelkészi hivatal részéről felhívást kap.
A diakónusok révén kipuhatoltak vallásos
gei és szertelenségei a legkirivóbban mutatkoz
tak és mutatkoznak. Erre vonatkozólag itt köz iratokat, ropiratokat és meghívókat kapnak. Ha
löm egy chicagói lutheránus lelkészegyesület eljönnek az istentiszteletre, akkor felveszik őket
egyik értekezletéről szóló jelentésből az aláb a felnőttek számára iulius és augusztus hónapok,
valamint az ádventi hetek kivételével egész éven
biakat:
«Ma reggel összejöttünk, hogy meghallgas át minden pénteken este tartott katechetikai tan
suk Otterbein F. B. lelkészt. O az ébresztő mun folyamra.
Otlerbein prédikációi egyszerűek, majdnem
kával nyolc esztendeje foglalkozik és a legtöbb
embernél jobban tudja, hogy miként kell azt vé a túlságig. Ha úgy érzi, hogy hallgatóinak «sóra
gezni. Gyülekezete 2.200 tagot számlál (amerikai és paprikára» van szükségük, beleadja a fűszert.
statisztika szerint, amely csak a gyónó szemé Inkább legyen a prédikáció erős, mint izetlen.
lyeket számítja tagnak) és ezeket mind ő maga Gyülekezete szereti prédikációit és épül rajtuk.
gyűjtötte össze az említett nyolc év alatt; mind Evangelizálása régi fajtájú és apostoli s egy
egyikünk érezte, hogy Otterbein úgy szólhat úttal meggyőzően hatásos.»
Íme egy amerikai lutheránus Ielkészegyesüa kérdéshez, mint akinek tekintélye van. Egyál
talán nem nagyképüsködött. Nem dicsekedett lct, amely «szakértővel» előadást tartat magának
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a «revival» vagyis ébresztő miunkáról. Hozzá
teszem, hogy jelenleg, Chicago minden lutherá
nus gyülekezete «ébresztő kampányt» rendez feb
ruár és március havában. Nem árt, ha ennek a
munkának árnyoldalait is latravetjük, de még
szükségesebb, hogy jó hatásairól ne feledkez
zünk meg.
*
A Husvét utáni második vasárnap, április
14-ike, sok gyülekezetben «sajtóvasárnap» lesz,
amikor offertorium tartatik az evangélikus egy
házi sajtó céljaira s az egyháztagokat felhívják
az illetékesek az evangélikus sajtótermékek tá
mogatására. Már most arra kérem az Evangéli
kusok Lapjának olvasóit és barátait, szívesked
jenek lapunkat ismerőseik körében ajánlani és
új előfizetőket szerezni. Hálás köszönettel ta
pasztalom1, hogy előfizetőink között vannak, akik
még felülfizetésekkel is honorálják a szerkesztő
nek és kiadónak munkáját s ezzel támogatják az
Evangélikusok Lapját. Kérnem kell azonban azo
kat az olvasókat, akiknek a lap jár, de előfize
tésüket nem küldték be, hogy az egyházi sajtót
legalább addig a mértékig támogassák, hogy
előfizetési dijaikat beküldik. Akik hátralékaik
iránt érdeklődnek és az előfizetési dijat a hátra
lékukkal együtt szándékoznak befizetni, azokat
itt értesítem, hogy én úgy tudtam, hogy a ré
gebbi expeditor a hátralékosokat még decem
ber hónapban értesítette. Minden esetre kérnem1
kell, hogy addig is, míg módomban lesz a ki
mutatást elkészíteni, legalább az ez évi előfize
tést sziveskedjenek a küldött csekklapon bekül
deni, hiszen ez nekik semmi külön kiadást nem
okoz.

KIÉ. Szövetségi konferencia mire. 16-án és
17-énCelldömölkön.
A magyar ev. ifjúság mind szélesebb kör
ben észlelhető megmozdiüásának örvendetes bi
zonysága volt a celldömölki KIÉ konferencia,
amely nagyrészt az egyházi lapokban már elő
zőén ismertetett programm szerint folyt le.
Szinte nem remélt számban vonult fel a celldö
mölki toborzóra nemcsak a közelfekvő, hanem
a távolabbi vidékek ifjúsága is vezetőikkel az
élükön. Azt hisszük, 200-náí több volt a konfe
rencián résztvett 16 éven felüli ifjak száma s
vagy 15—20 ifjúsági egyesület képviseltette ma
gát, amelyeknek sorában a távolabbiak közül a
veszprémi, pápai, győri, Jébényi, körmendi, beledi, ostffyasszonyfai, csöngei, répcelaki és csánigi ifj. egyesületek neveire emlékezünk.
Töltéssy Zoltán, KIÉ titkár. Berzsenyi Mik
lós, celldömölki ifj. egyesületi titkár, Bácsi Sán
dor, celldömölki s. lelkész lelket adtak a renderés fárasztó s nagy körültekintést igénylő miun
kájába: meleg otthon, kedves, meghitt hangulat
szolgáltak hátteréül a konferencia létekbe vésődő
mozzanatainak.
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A két nap minden rendelkezésre álló órája
áldott magvetés volt. Csoportos biblialanulmányozással kezdődött a munka mindakét napon
s úgy hisszük, ezek a bibliaórák, amelyeken köz
vetlen és őszinte eszmecsere folyt vezetők és
csoporttagok között az élet egyik legfontosabb
kérdéséről s annak megoldásáról (I. Mózes 39.
7—18; I. Mózes 39. 1—6. alapján a kisértés) —
képezték a konferencia egyik legmegáldottabb
részét.
Szombaton bibliatanulmányozás után temp
lomiba sereglett az ünneplő sokaság a konfe
rencia résztvevő ivei, ahol Nagy Sándor, Gelldömölk ifjúlelkü, ősz lelkipásztorának megható,
a sziveket előkészítő megnyitó beszéde után
Hering János, veszprémi lelkész tartotta meg
nagyszabású előadását «Uj evangélikus ifjúság»
címen. Megrázó hatású ébresztő kiáltás volt ez
az előadás; egy jobb magyar jövő szempontjá
ból őszintén tárta fel a jelen és a múlt bajait s
mutatott rá az ifjúság evangelizálásának szük
ségességére.
A kedves hangulatban elköltött közös ebéd
után (látni kellett volna, hogy összebarátkoztak
itt a különböző helyekről jött, különböző fog
lalkozású fiatalemberek) a városi moziba men
tünk, ahol az amerikai kér. ifj. egyesületek éle
téről, munkájáról egy nagyon érdekes, mind
végig lebilincselő hatású film pergett le sze
münk előtt. Bár az amerikai ifjúsági élet egé
szen más viszonyok és lehetőségek képét mu
tatta, mint aminőt a mi magyar, különösen fa
lusi ifjúságunk elképzelt magának, a hatás mégis
miegragadó volt, mert a keresztyén ifjú életideáljának főbb' vonásait szemléltette a mozgal
mas képsorozat: az egészséges test s az egész
séges lélek, az imádkozó élet, a testvéri közös
ség, a nemes szórakozások, a nagyrahivatottság
s nagy dolgokra készülés jellemvonásait, ame
lyeket kellő irányítás mellett könnyen beleil
leszthet a mi magyar ifjúságunk is a maga sa
játos viszonyainak keretébe s összefoglalhatja
azokat egy speciálisan magyar élet ideál-egy
ségbe.
Mozi után Bácsi s. lelkész nagyszámú kö
zönség jelenlétében «Véres kereszt» címen tar
tott előadást az iskolában. Végig hordozta a
«véres keresztet» a család, a társadalom1, az egy
ház, a nemzet életének minden veszélyeztetett
pontján, hogy a fenyegető veszedelem' éles vo
násokkal megrajzolt képe oda a kereszt alá, a
megváltó, szabaditó, új életet adó kereszt alá
gyűjtse a magyar feltámadás minden reménysé
gét. Utána az eddigi előadások megvitatása ke
rült napirendre. Nemcsak képzett, tanult, hanem
egyszerű, falusi fiatalemberek is bátran1 vettek
részt a közvetlen tónusu eszmecserében, tárták
fel tapasztalásaikat s tettek bizonyságot arról,
hogy «az egész teremtettség sóvárogva várja
Isten fiainak megjelenését.»
Majd Dobos Károly orsz. KIÉ titkár, ref.
lelkész, Luk. 2. 52. alapján rendkívül érdekes,
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eleven és színes előadásban beszélt arról, hogy
az eddigi bűnös előítéletek félretevésével mi
ként találja meg az ifjú ember Jézusban az
egészséges, Istennek tetsző életörömök egye
düli forrását; s egyúttal feleletet adott arra a
kérdésre «Mit akar az evang. KIE-munka?»
Id. Victor János a vasárnapi iskolák szük
ségességéről értekezett röviden s amerikai ta
pasztalatairól vetített képek sorozatával számolt
be. —
Nag> Miklós, zalaegerszegi lelkész, «Tiszta
erkölcs — férfi becsület» cimü alapos tanul
mánya következett ezután; megrendítő képet
festett a tisztátalan férfiélet átkos következmé
nyeiről, megrázóan mutatott rá arra a szomorú
tényre, melynek kiirtása nélkül lehetetlen meg
menteni nemzetünk életfáját.
Az egyes előadások közötti szüneteket gyö
nyörű evang. énekeink szivvel-lélekkel éneklése
töltötte ki, amikor kinek-kinek alkalma nyílott
arra, hogy a közös éneklés tárgyává tegye leg
kedveltebb egy házi énekeit.
Vasárnap a már méltatott bibliatanulmányo
zással kezdődött a napi programm. D. e. 10 óra
kor ünnepélyes istentisztelet volt az ősi, dömölki templomban, amelynek hatalmas befogadó
képességű boltivei alatt zsúfolásig megtelt pad
sorok előtt Nagy Miklós, zalaegerszegi lelkész
prédikált Róm. 8. 19 s Máté 18. 6. alapján az
új élet szükségességéről s a felnőttek felelőssé
géről ebben a tekintetben.
Istentisztelet után az új iskola nagy term é
ben Dobos K. KIÉ titkár mutatott be ifjusági
egyesületi minta összejövetelt — felejthetetlen
hatással. Mintegy színpadon elevenedett meg
előttünk az ideális ifjúsági egyesületi munka
minden beszédnél vonzóbb hatású élő képsoro
zatban. Vasárnap az ifjak a vendéglátó helybeli
családoknál ebédeltek.
A délután kiemelkedő mozzanata Turóczy
Zoltán, győri lelkész, hatalmas erejű beszédé
volt I. Mózes 6 5—6. alapján Isten bánatáról
az emberek gonoszsága miatt — a templomban
tartott vallásos ünnepélyen.
Befejezésül néhány meggyőződéssé vált ta
pasztalásról teszünk bizonyságot. Igenis, lehet
bibliaköri munkát végezni faluhelyen is, még
pedig áldott eredménnyel! Az előítéletek le
győzése nem olyan nehéz, mint sokan gondolják!
Igenis, lehet bibliai szellemű s mégis (v. épen
ezért!) vonzó, eleven, nemes örömökkel átitatott
ifj- egyesületi életet teremteni mindenütt az or
szágban! A KIÉ konferencia erről győzött meg
— azt hisszük — minden résztvevőt s arról,
hogy az ébredés folyamatban van. A szent lán
got, amely itt is ott is felgyúlóban van s maga
san lobogott a celldömölki KIÉ konferencián,
nem szabad kialudni hagyni! Ifjúság vezetői,
nagy a felelősség, de nagyobb a jutalom ígé
rete: egy új magyar evangélikus ifjúság! A fel
támadás.
T. I.
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Részlet Gyurátz Ferenc életrajzából.
III. A gim názium i évek. A soproni diákság a Bachkorszakban. Gyurátz m int nevelő Csáky gróf házában.

Mindenek felett pedig hazafiságra nevelték
az ifjúságot. A deklinációt tanítva is már fe
jébe verték annak a kis gimnázistának (a Bach
korszakban!), hogy ti egy szabad és büszke nem
zetnek vagytok fiai, amelynek nagy múltja és
nagy jövője van. A főgimnáziumban a filozófus
Domanovszky (aki a mai Kossuth-utca elején
lakott jobb felől a sarkon, hol az ut az apácák
felé kanyarodik), majdnem minden történelmi
órát ezzel végzett: „íme ez a magyar birodalom,
alkotmánya így fejlődött jobbjainak vére által
megpecsételve századokon át — és most jön
(erre a lábával is dobbantott) egy lovag Schmer
ling ur, február 25.-én, íróasztalához ül és más
napra kész az új alkotmány, mely követeinket
Bécsbe hívja birodalmi gyűlésbe, amely tegnap
még nem volt és holnap már nem lesz.“ Én nem
hiszem, mondja Dóczi, hogy lett volna még egy
iskola, ahol annyi verset tanultak, szavaltak és
írtak volna, mint a soproni lyceumban. (Gyurátz
is haláláig szerette a verseket és szavalatokat).
„Egy jelenetre még most is (ötven év múlva)
reszkető lélekkel gondolok vissza. Ez akkor
volt, mikor a komoly, jó Malatides tanár, aki
engem először buzdított, hogy magyar költő le
gyek, mintegy új evangéliomot jelentette ki
előttünk egy költőnek nagyságát, akit Petőfi
mellé, sőt fölé szabad helyezni. Arany Jánost
nevezte meg és meggyőző például felolvasta
„Családi kör“ című költeményét. A hatása még
ma is él a lelkemben. Annyi gyönyört és fáj
dalmat egyszerre még soha sem éreztem és soha
sem fogok többé oly együttérző auditóriumot
látni: egy osztályt, mely némán meghatva, öntudatlanul hullatott könnyekkel élvezi nyelvé
nek édességét a legnagyobb mester zenés hang
jaiban. Az ilyen percek a patriotizmus igazi for
rásai.“ Ilyeneket hallott tanáraitól Gyurátz is.
Azért rajongott a magyar költészetért mind
halálig. Azért volt függetlenségi magyar és ké
szült a katonai pályára. A protestáns diákokat
pedig a Pátens ellen való küzdelem, báró Kaas
Ivor egyetemi hallgató példája Pesten még job
ban feltüzelte.
Volt természetesen rakoncátlanság is a fiuk
között. Dóczi-Dux, a zsidó fiú is szenvedett tő
lük. Volt neki is szürke köpenye vörös hajtóká
val, amilyent a licisták szoktak viselni, de a
Szedresben elhagyta és lusta volt érte vissza
menni. Ettől fogva csak egy sál volt a felső ru
hája, melyet éjjel-nappal hordott; a diáktársai
pedig ennél a sálnál fogva huzták-vonták jobbrabalra, majdhogy megfojtották. Türelmét ve
szítve Dóczi a sált végre is az iskolai kályhába
dobta s oly nagy lett a füst tőle, hogy nem le
hetett az órát megtartani s a jó Thiering tanár
ezért öt pálcaütéssel fizetett a Dóczi fiúnak.
Gyurátznak a zsidóüldözésben bizonyára nem
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előtt, papnőink néhány pillanat alatt önként 1600
P-t ajánlottak fel. Valamiennyien úgy éreztük,
hogy ennek az otthonnak létesítése a mi szent
kötelességünk, de egyszersmind éreztük azt is,
hogy mindlen gond, minden feladat a mi leikeink
ben éljen s arra a helyes megoldást a mi szi
vünk sugallja! Amikor Eposzunk megbízásából
ezt a húsvéti örömhírt közlöm Nt. lelkésztestvéreinkkel épenúgy, mint az egyetemes gyűléshez
benyújtott munkaprogrammunkban most még
hatványozottabb mértékben kérjük erkölcsi tá
mogatásukat. Erkölcsi támogatást kérünk csu
pán, mert meg vagyunk róla győződve, hogy
a papnlék között egyetlenegy sincs, aki. otthonunk
ügy ét saját ügyének nem: tekintené és nem tenne
mieg mindent az ő körében, hogy a szeretetadta
és gyűjtötte fillérekből 1—1 téglát magáénak
mondhasson. Lehet-e szebb' feladatunk nekünk
papnéknak, akik a jó Isten kegyelméből a földi
boldogság teljességiét élvezzük férjeink, csalá
(Befejező közlem ény következik.
dunk körében, mint gondoskodni azokról, aki
ket az isteni megpróbáltatás megfosztott táma
szuktól talán már fiatalabb' korukban vagy akik
H Í R E K .
öregségükre magiokra maradva úgy vágynak a
szeretetnek sebeket hegesztő melegei után. Vajha
— Lelkészválasztás. A szombathelyi gyüle húsvéti örömhírünk minden testvérünk lelkében
kezet március 17-én Czipott Géza szentgotthárdi visszhangra találna és az elosztott tálentomok
lelkészt, legjyhangu jelöltjét, megválasztotta.
szerint meghozná a maga áldott* gyümölcsét.
— H. Gaudy László, a pesti miagyar egyház B 1a t n i c z k y P á 1n é.
hitoktatási igazgatója a debreceni egyetemen
— A győri egyházmegyei lelkészegyesü
március 16-án «cum laude!» a hittudományok dok let március 20-án tartotta böjti gyónását és érte
torává avattatott.
kezletét Győrött. Az Úrvacsorát Szalay Mihály
— Halálozás, Stoll Ernő nyíregyházi tanító, lovászpatonai lelkész szolgáltatta ki. Az értekez
lapunk munkatársa családját súlyos csapás érte. let, amelyen Csemez István egyházmegyei fel
Édesapja március 22-én 83 éves korában elhalt. ügyelő is résztvett, megállapította a május 30Az elhunytban Glatz Józscfné Aczél Anna fő án tartandó egyházmlegyeii prezbiteri konferen
városi hitoktató nagyapját, Aczél Sándor nyug;, cia programimját; foglalkozott a protelstntizmust
nyíregyházi tanító és Ádám János kaposvári ta a romi. katholikusok részéről érő sértő táma
dásokkal, amelyekkel szemben a kormány nem
nító apósát vesztette.
nyújt
védelmet; a Böjti és Ádventi időszakban,
— Özvegy papnék O tthona. Eddig mieg- a szombaton
vasárnap (!) tartott házasságkö
segitett minket az Ur! A Mindenható végtelen tésekkel s másésgyakorlati
kérdésekkel és ügyek
kegyelméből húsvéti örömhírt küldünk csonka kel. Kiss Samlu felolvasta D.
Luther Márton Kis
hazánk minden paplakába: az ev. papnék orszá
kátéjáról
irt
tanulmányát,
amely
a dunántúli egjygos szövetsége megvette az özvegypapmék ott
házkerületi
lelkészegyesület
jubileumi
kiadványa
honának szánt hajlékot. Ö, aki oly csodásán ve
ként
remélhetőleg
hamarosan
nyomtatásban
is
zetett minket s megjelölte az utat, melyen ha megjelenik a gyülekezetekben való terjesztés cél
ladva csendes munkánkból már eddig; is szeretet jából. Elnök bejelentette az értekezletnek, hogy
és áldás fakadt, a jóságos Isten maga adja, hogy a népiskolai tanulók számára tervbevett imaez az üzenet mindenkinek leikéből meleg, hálatelt érzést váltson ki, hogy együttdobbianjon a könyv kéziratai elkészültek; a bizottsági miég egy
szer foglalkozik a kéziratokkal, azután az imas z í v , együttzengje az ajk: Nagy és hatalmas vagy
Uram, hogy velünk ezt megcselekedted. — könyv nyomdába kerül.
— A kopenhágai Lutheránus VilágkonZsófiatelepen a budapest—gödöllői villamos kistarcsai megállójától néhány lépésnyire épült az ventrő! a Pesti Hírlap március 24-iki számában
a szép, emeletes villa, mely most már a miénk! F. S. a következőket írja: Kérdést intéztünk
22 kisebb-magiyóbb helyiség; van az épületben, a Raffay püspökhöz, miit tudhatnánk meg; a junius
földszinten külön nagy terem:, a kiépitett álag- végén Köpenhágában összeülő evangélikus vi
sorban konyha és jégpince. 600 négyzetöles te lágkon ventről, melynek 'előkészítésén- már evek
lekkel 13.500 P alkalmi áron szereztük meg. óta fáradoznak az illetékesek. Ezt a választ kapk
Az «EPOSZ» 1928 nov. 16-án tartott gyűlésén, tűk: — Hetvenmállió evangélikusságunk mind
amikor az Otthon megszerzése: még csak mint a egyik tartományi egyháza elküldi megbízottait
távol jövőhöz fűzött remény lebegett szemünk a világkonventre, amely előreláthatólag elgiy

volt része, ő Bükön a Feigelsíock családban be
csülni tanulta meg a tisztességes zsidókat. Meg
történt, hogy Szente Pál, Gyurátz földije, (a ké
sőbb kismartoni ügyvéd), haragjában bedobta
Thiering tanár ablakát s Dóczínak kellett az ali
bit igazolni. Dóczi öreg korában írta neki ezért:
,,Te is a 70 felé jársz már, csak valid be. Állj
elő, vén Márkus!“ De másfelől meg jó hirük is
volt a soproni diákoknak. 1859-ben, ápr. 10-én,
Pákh Albert, volt soproni diák által szerkesztett
Vasárnapi Újság ezt a hírt közölte az országgal:
„A soproni evang. tanuló ifjúság egy része sa
ját körében hetenként felolvasásokat tart a leg
jelesebb magyar írók műveiből. E felolvasások
ban több előkelő hölgy is résztvesz. Vájjon a
derék ifjak érdemelnek-e nagyobb dicséretet,
vagy a széplelkíi hölgyek?“ El lehet gondolni,
hogy a gímnázista Gyurátz, mily mohó vággyal
várta az ilyen napokat és órákat.
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hétig lesz együtt. Junius 26-án nyitják meg a
nemzetközi konferenciát, amely rendkívül érde
kesnek és termékenynek ígérkezik. A/. egyes o r
szágok lutheránizmusának képviselői kiilön-külön témáról fognak előterjesztést, ismertetést
vagy méltatást adni. Így az amerikai kiküldött
Luther két katekizmusáról, a német, dán és ro
mán a vallástanitásnak a nevelésben való elhe
lyezkedéséről és értékesítéséről, ezenkívül a né
met a hit és a hitvallás kérdéseiről beszél; Né
metország, Norvégia, Magyarország: az egyház
megújhodásának problémáját világítja meg; —
Svéd-, Lengyel-, Németország és Amerika tár
gya: a lutheránizmus sajátosságai; Amerika,
Finn- és Németországé: a keresztyénség és a
világ lutheri felfogása; Norvégia, Franciaország
és Ausztria: a szociális kérdések; Dánia, Ame
rika, Németország és Hollandia: az evangéliku
sok nemzetközi összeköttetései; Amerika: a
világkonferencia szervezete; Német-, Finn- és
Lettország: a szórványokban élő testvérek gon
dozása; Amerika, India, Kim és Madagaszkár:
a missziói problémák. — Magyarország evangé
likus egy házát Kapi Béla és Raffay Sándor püs
pökök, dr. Pröhle Károly egyetemi tanár, Kuthy
Dezső egyetemes főtitkár, vitéz dr. Kende-Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész, Duszik Lajos, a
tiszai egyházkerület lelkészi főjegyzője és Gaudy
László hitoktatási igazgató fogják képviselni. De
valószinü, hogy az egyetemes egyház felügye
lőre, báró Radvánszky Albert, maga is meg
jelenik a konferencián. — Hazánkra nézve a
kopenhágai világgyüléstől nagy eredményeket
várunk és pedig különösen a mindennél inkább
szükséges öntudat és kitartás megerősítése te
rén, — emelte ki hangsúllyal Raffay Sándor. —
Nemzeti szempontból is rendkívül fontosak és
eredményesek ezek a külföldi egyházi gyűlések,
hiszen magyar fájdalmainkat és igazságunkat se
hol sem lehet behatóbban megismertetni és
méltányoltatni nálunk hatalmasabb országok fiai
val, mint épen az ilyen összejövetelek magánbe
szélgetéseiben. — Abban a vonatkozásban is
•igen komoly sikereket várunk ettől a világkon
ferenciától, hogy itt nemcsak a világ összes
evangélikusai szándékoznak szerves közösségbe
tömörülni, hanem hogy ebben a tömörülésben
a megcsonkított Magyarország evangélikusai is
rá fognak találni a szükséges elhelyezkedés
módjaira.
A budapesti prot. katonai egyházköz
ség március 21., 22. és 23. nagyheti konferenciát
tartott. Evangélikus részről előadást tartottak
Dr. Raffay Sándor püspök (A lélek mai válsága)
és Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár (A leg
főbb tekintély). A konferenciát Taubinger Rezső
ev. főesperes nyitotta meg, pávai vitéz Mátyás
Sándor vezértanácsnok, egyházközségi felügyelő
zárta be.
—" Báró Radvánszky A lbert egyetemes
egyházi és iskolai felügyelő az Evangélikusok
Lapja támogatására nyolcvan pengőt adományo
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zott. Hálás köszönetét mondunk ezért a nagy
lelkű adományért, amelyben ékesszóló bizonysá
gát látjuk annak a melegszívű és áldozatkész ér
deklődésnek, amellyel egyetemes felügyelőnk mi
ként egyházunk minden vitális ügye, úgy az
egyházi sajtó iránt is viseltetik.
- A KIÉ h irei. Az orsz. vezetőképző tan
folyamon 69 hely volt képviselve, melyek közül
24 evangélikus, a többi református, illetve 5 felekezetközi jellegű ifj. egyesület. Az előadók
közt volt egv angol, egy amerikai és egy japán
KIÉ titkár. Á 21 előadóval együtt a tanfolyam
létszáma 140 volt. A tanfolyamon elhangzott
előadások és szétosztott anyag 3 pengőért meg
rendelhető a pénz előzetes beküldése mellett a
Kér. Ifj. Egyesületek Szövetségénél Budapest,
IX., Üllői-üt 29. II.
A celldömölki konferen
cián (márc. 16.17.) 23 evang. gyülekezet ifjú
sága vett részt. — Az evang. KIÉ minta-alap
szabálya kapható a budapesti KIÉ Szövetségnél
2 db. 16 filléres postabélyeg beküldése ellenében.
A pesti m agyar egyházközség évi ren 
des közgyűlését április 7-én déli 12 órakor
tartja a Deáktéri iskolák nagytermében. Tárgy
sorozat: 1. Elnöki megnyitó és bejelentések.
2. Évi jelentés. 3. L e ira té . 4. 1928. évi zárszám
adás. 5. 1929. évi költségelőirányzat. 6. Egyház
tagok járulékának és templomépTési illetékének
megállapítása. 7. Jelentés alapítványokról és ha
gyatékokról. 8. Jelentés Siebreich-alapitványról.
9. Sass Béla beadványai. 10. Egyházmegye gyű
lésre kiküldöttek választása.
A Prot. Tanügyi Szemle márciusi szá
mában S/elényi Ödön két magyar főúri pedagó
gus: gróf Török Lajos (mh. Í818) és id. Zeyk
Miklós (mh. 1850) pedagógiai elveit ismerteti.
Az «Irodalom* rovatban figyelemre méltó S.
Szabó József cikke Hóman Bálint és Szekfü
Gyula «Magyar Történet-ének már megjelent
első és negyedik kötetéről; S. Szabó szerint
nyilt irányzatosság és felekezetieskedés nincs a
miiben, de mélyre tekintve, észrevehető, hogy
a katholicizmusnak kedvez; a királyi legfőbb
kegyúri jogot mindkét szerző törvénytelennek
minősíti; a protestáns tanítással és iskolákkal
feltűnő mostohán bánik Szekfű, aki §zerint a
hívek tekintélyes része tudatosság nélkül szokott
hozzá, hogy lelki szükségleteit az új hit szolgái
elégítsék ki, mert a protestantizmus nálunk is
ragaszkodott az istentiszteletben a katholikus
külsőségekhez; Szekfű szerint az új hitelvek tár
sadalmi vonatkozásukban alkalmat adhattak a
disciplina nélküli életre.
- Evang. orgonista. Eperjesi Gretzmacher
Gyula, a fájdalom korán elhúnyt Gretzmacher
Jenő budapesti ev. fógimn. tanár édesapja cse
kély tiszteletűijért és ellátásért valamely kisebb,
bármely hazai nyelvű evang. egyházközségünkbe
orgonistának ajánlkozik. Menekült Eperjesről.
Érdeklődők forduljanak hozzá Egerbe (Heves
m.) Sasépület c. alatt. Kitűnő orgonista.
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— A vallás- és közokt. minisztérium Hi
vatalos Közlönye március 15-iki számában hozza
a kimutatást a közszolgálati alkalmazottak gyer
mekei részére létesített tanulmányi ösztöndíjban
részesített egyetemi, főiskolai, középiskolai stb.
hallgatókról, illetve tanulókról, örömmel látjuk,
hogy evang. és ref. lelkészek gyermekei is van
nak közöttük és pedig nyolc egyetemi hallgató,
hét középiskolai tanuló, két tanítóképző' intézeti
tanuló és négy felső kereskedelmi iskolai tanuló.
— A Hivatalos Közlöny ugyanazon számában
megjelent a pályázati hirdetmény az állami ta
nítóképző, tanitónőképző és kisdedóvónőképző
intézetekbe való felvétel tárgyában. A folyamo
dók kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi mi
niszterhez címezve, f. évi április hó 30-ig azon
intézet igazgatóságánál tartoznak benyújtani,
amelybe felvétetni kívánnak. Más utón (esetleg
közvetlen a minisztériumba) beadott folyamod
ványok nem vétetnek figyelembe. Részletesebb
felvilágosítást maga a pályázati hirdetmény ád.
— A Polónyi—Czapik-féle «jezsuita-pör»
március 23-án kölcsönös nyilatkozattal békésen
befejeződött. Dr. Czapik Gyula — meggyőző
désének fenntartásával — őszinte: sajnálkozásá
nak adott kifejezést, hogy levelét és cikkét meg
írta.
*— Nagyveleg* Görög Ernő lelkész gyüle
kezeti évkönyvet adott ki, dr. Traeger Ernő
felügyelő arcképével. Közli a gyülekezet lelké
szeinek (1784-től) és tanítóinak (1746-tól) név
sorát. A gyülekezet toronyépítés előtt áll; to
ronyalapja 6093 pengő.
— A Magyar Protestáns Irodalmi T ár
saság Sopronban. Nagy napja volt a soproni
gyülekezetnek f. hó 17-én, amikor karöltve a
ref. gyülekezettel, a Magyar Protestáns Irodalmi
Társaságot és annak két vezérét, Kapi Béla du
nántúli ev. és Ravasz László dunamielléki ref.
püspököt látta vendégül. Délelőtt a két gyüle
kezet a zsúfolásig megtelt hatalmas ev. temp
lomban közös istentiszteletet tartott, amelyen
Kapi Béla püspök oltári szolgálata után Ravasz
László püspök hirdette az Igét I. Móz. 11, 3—9
alapján. Istentisztelet után a két gyülekezet el
nöksége és presbitériuma a népiskola disztermében tisztelgett a két püspök előtt. Délután a
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nagy és
díszes közönség előtt kulturestét rendezett a
kaszinó nagytermében, amelynek folyamán iKapi
Béla püspök mélyen megkapó' megnyitó beszédét
mondott, Altdörfer Viktor karigazgató és Hor
váth József zeneiskolai igazgató Brahms A-dur
szonátáját, Altdörfer Viktor Chopin As-dur polonaiseet, a templomi énekkar Bachnak és Rheinbergernek egy^egy művét adta elő, Maróthy
Nyomatott a

im

Jenő iró egy dolgozatát olvasta fel és az est
fénypontjaként Ravasz László püspök az egész
hallgatóságot lenyűgöző előadást tartott «Az
élet műalkotás» címen. Este a Pan nőni a-szálló
fehértermében 80 terítékes vacsora volt, amelyen
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, lelkész Ra
vasz László püspököt, Domonkos Béla kúriai
bíró, a ref. gyülekezet gondnoka Kapi Béla püs
pököt, Thurner Mátyás polgármester ugyancsak
a két püspököt köszöntötte fel, Kapi Béla püspök
Ravasz László püspök érdemeit méltatta, Ravasz
László püspök pedig a magyar sorsról szólt ha
talmas erővel. Az ünnepségek felemelő módon
dokumentálták a két protestáns egyháznak, a
mostani időkben különösen nélkülözhetetlen öszszefogását és áldásos, maradandó hatást gyako
roltak a soproni protestánsok egyházi öntuda
tára.
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Hz evangéliom
és a felekezeti harc.
A keresztyén egy házaknak és felekezeteknek
egymás ellen folytatott harca a magyar nép éle
tébe a vallás és vallásos élet cime alatt olyan
indulatokat és gondolatokat visz bele, amelyek
ellenkeznek a Krisztus evangéliomával, tanításá
val, példájával és amelyek alkalmasak arra, hogy
a keresztyénséget meghamisítsák, s azt, ami arra
adatott, hogy belőle életünk, örömünk és békes
ségünk legyen: a halálnak, a keserűségnek és
gyűlölködésnek szitójává tegyék. Lelkünket ettől
a tervszerű és istentelen mérgezéstől úgy óvhat
juk meg, ha nem hagyjuk magunkat eltántorítani
attól az Istentől, aki minden jó adomány és tö
kéletes ajándék forrása, mennyei Atyánktól, aki
nek szeretete a Jézus Krisztusban a legtökélete
sebben megnyilatkozott és aki Szentlelke által
hiv, gyűjt és megyilágosit bennünket. A magyar
országi keresztyénségnek megromlott állapota
arra vezethető vissza, nogy vannak, akik az örök
kévaló Istennek dicsőségét felcserélik a múlandó
embereknek dicsőségével, a teremtett dolgokat
tisztelik a teremtő helyett s ezáltal az Isten igaz
ságát hazugsággá változtatják. Nem méltatják
Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, ha
nem emberi törvényeikkel megfertőzik Istennek
törvényét, mert nemcsak hogy maguk nem cse
lekszik Istennek akaratát, hanem egyetértenek
azokkal, akik Isten akaratát nem cselekszik és
sokakat elhitetnek és félrevezetnek. Újból és
újból elevenen reá kell tehát eszmélnünk arra,
hogy a keresztyénség az Istenbe, a mennyei
Atyába vetett hit, ügy, amint ez a hit s az erre
a hitre vezérlő űt megjelent a Jézus Krisztusban.
Ennek az istenhitnek megfertőzése oka annak,
hogy a keresztyénség szeretet és békesség he
lyett ezeknek ellenkezőjét és megrontóját viszi
bele a nép életébe s hovatovább inkább akadá
lyozza, mint támogatja azoknak a fáradozását,
akik becsülettel, jóakarattal és őszintén kíván
ják népünk testi-lelki javát munkálni. A vallás
méreg lesz, ha Isten dicsősége és ügye helyett
emberek dicsőségének és emberek önző érde
keinek szolgálójává tétetik s a lelkek marakodá
sával akarja elleplezni az életnek önző bűnök
ből származó igazságtalanságait s felekezeti har
cok csatornáin levezetni azokat az indulatokat,

amelyek a hatalmasok visszaélései és a gazdagok
telhetetlensége, önzése és felelőtlensége miatt
a gyengék es szegények lelkében feltámadnak.
A Divide et Impera dinasztikus elve újul fel a
tervszerűen szított felekezeti harcokban, most
nem a dinasztia, hanem a dinasztia hagyatéka
képpen ittmaradt holtkéz érdekében. Ezeknek a
felekezeti harcoknak az igazi keresztyénséghez
nemcsak hogy 9emmi közük nincs, de egyenesen
arculverése a keresztyénség igazi tanításának és
meggyalázása a Krisztus evangélioinának. Nyil
vánvalóan és szembeszökően azt a célt szolgálja
a felekezeti uszítás, hogy a népleiket távoltartsa
a gyógyulás forrásától? Ha Marx, vagy Lenin
hirdet osztály harcot, legalább annyiban becsüle
tes, hogy' nem hivatkozik a keresztyénségben
kijelentett Istenre. Sőt nyíltan istentelennek
mondja magát. Marxnál és Leninnél gonoszabb
álpróféták azok, akik Istennek nevében, a keresz
tyénség nevében hirdetik ugyanazt a harcot nem
mint osztály harcot, hanem mint felekezeti har
cot mégis azzal a különbséggel, hogy a marxis
ták a nincstelenek, ezek az istentelen álpróféták
pedig a hatalmasok és gazdagok érdekeben, te
hát szintén földi kincsekért teszik ugyanazt, amit
amazok.
Kétségbe kellene esnünk nemzetünk sorsa
felett, ha nem élne bennünk az a meggyőződés,
hogy az evangéliomnak igazsága elvégre még
sem rejthető a véka alá, s hogy az ember Isten
hez van teremtve, aki a Szentlélek vezérlete
alatt eljuthat az igazság megismerésére, hogyha
az evangéliom neki tisztán és igazán hirdettetik.
Az evangéliom egyházának feladata és köte
lessége, hogy forgassa az Isten igéjének kétélű
kardját, hirdesse az evangéliomot alkalmas és
alkalmatlan időben. Az evangéliom Istennek
ereje, minden hívőnek üdvösségére. Az evan
géliom Istenhez vezet, Istennek megismerésére
tanít s arra, hogy Istent mindenek felett féljük,
szeressük és csak őbenne bizzunk. A keresztyéntelen és istentelen felekezeti harcok ellen hiába
appelláhink az államkormányra, eddig eredmény
telennek bizonyult minden ilyen lépés, s annál
kilátástalanabbá válik, minél inkább ragadják ma
gukhoz az államhatalmat azok, akiknek érdekük
ben áll, hatalmi és vagyoni érdekükben áll, hogy
a felekezeti harcok inkább k^Iesedjenek, mint
lecsillapuljanak. Nekünk az Istenben és az Isten
igéjében kell bíznunk és azt a kötelességünket
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kell teljesítenünk, hogy az igét tisztán és igazán
hirdessük. Ne bízzunk emberekben, mert meg
csalnak, amiint eddigi is megcsaltak. Hirdessük
az igét és éljük azt. Az igazság és az Isten
ereje azok mellett van, akik az evangjéliomot, a
hitnek, szeretetnek, szolgálatnak, alázatosságnak,
önzetlenségnek evangéliomát hirdetik és élik.
Minél merészebben és szemérmetlenebbül emeli
fel fejét a hazugság, miinél vakmerőbben öltö
zik az antikrisztus a világosság angyalának ru
háiba, annál bátrabban és annál hivebben kell
nekünk hirdetni az evangéliomot a gonosz nem
zetség közepette.

Hz igehirdetés célja.
Irta: Gáncs Aladár.

Nagyszerű homiletikák vannak. De mind
nek Akhilíesz-sarka az a pont, ahol az igehirdetés
céljáról van szó. Egy Vademiecum homileticumban lapozgattam. Egy helyen a modern igehir
detést teszi bírálat tárgyává. Átszáguld minden
retorikai és nem retorikai kérdésen, mér és Íté
letet mond, anélkül hogy megvenné az alapmér
téket mindehhez, Ráhibáz igy azután a következő
ítélettételre: «A modern igehirdetés nagyon
krisztocentrikus. Kevés benne a szociális és hét
köznapi életben útbaigazító elemi.» lm, igy el
szólhatja magát az, aki elhanyagolja a legfőbb',
a kardinális kérdést: mi az igehirdetés célja?
Lőhe, akinek művei sok tekintetben meg
érdemelnének egy igazi reneszánszot, világosan
igy szól: «A prédikáció célja az igehirdetésnél
nemi más és nem is lehet más, minthogy a gyü
lekezetét az Ige által az üdvhöz vezesse1, ebben
megerősitse és meggyökereztesse.» — Kissé ta
golatlan a megállapítás első fele. Feltételezi
ugyanis azt, hogy az egész gyülekezet homogén
s csakugyan a maga egészében elvezethető az
üdvhöz. Ez pedig nagyon ritka eset, s ellentétben
van a Biblia és tapasztalat tanuságtéfeleivel.
Egyébként azonban nagy vívmány ez a megálla
pítás. Mert — amint Lőhe előzőleg megjegyzi,
abban az időben igen komoly gondolkodású em
berek, — nyilván a csüggesztő tapasztalatok
alapján — arra a megállapodásra jutottak: «Az
ember, amikor prédikál, nézzen inkább magiába,
maga fölé, az Urra, — mint a gyülekezetre.»
Visszás, szinte perverz megoldás ez, mint Lőhe
is mondja, de ezzel a hanggal mi is találkozhat
tunk s nem épen utolsó rangú lelkészek ajkán.
Augusztinusz az igehirdetés célját igy ha
tározza meg: «ut veritas pateat, placeat, moveat.»
Nagyszerű, hasznos, de nemi kimentő meghatá
rozás. Ráillik bármely szónoki beszédre. Meg
nyugtatóan egészíti ki Ravasz a hiányos meg
állapítást, mikor a «veritas» helyébe az egyetlen
igazságot, Isten üdvakaratát helyezi be úgy,
ahogy ez a megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztus örökkévaló és dicsőséges életében ki
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fejezésre jut. Azt is megállapitja Ravasz, hogy
az igehirdetés csak krisztocentrikus lehet.
De valamit nélkülözünk az ő megállapítá
sában is.
Egy helyen igy szól: «Az igehirdetés az a
folyamat, amellyel egy hiányos állapotot teljes
állapottá változtatunk.» Eltekintve attól, hogy ez
megint csak formai, helyesebben pszikhológiai
megállapítás, nagy hiánya, hogy a krisztooentrikus tartalomra, melyet pedig korábban hang
súlyoz, nincs tekintettel. így elmosódik benne
a Krisztushoz való vezetés és a Krisztusban való
építés két hatalmas kategóriája közötti különb
ség, melynek elhanyagolása kiveszi igehirdeté
sünket az isteni vonalakból s azt illuzórikussá s
irreálissá teszi. Ravasznál hiányzik a tagolás
azon a ponton, ahol azt Lőhénél oly örömmel
üdvözölhettük, mikor az üdvhöz való vezetés
és abban való meggyökereztetés között különb
séget tesz. Szerintünk enélkül a különbségtétel
nélkül nem szabad még pszikhológiai megállapitást sem adni az igehirdetésről. Mert azt Ravasz
sem képzeli, hogy egy és ugyanazon igehirdetés
az abszolút hiány állapotából az abszolút teljes
ség állapotába tud helyezni.
Folyamat, ez a szó nagyon értékes Ravasz
meghatározásában. Ezt kell kibővíteni! Az ige
hirdetés nem csak hogy maga folyamat, hanem
maga is bekapcsolódás egy nagyobb folyamatba.
Az igehirdetés a legönállótianabb valami. Az,
hogy nekünk Igékről kell beszélnünk, eléggé
érezteti ezt az önállótlanságot s a bekapcsoló
dási jelleget. Fokozza ezt az is, hogy egy istentiszteleti folyamatba van beiktatva, s ha ének
lés nélkül el is képzelhető egy igehirdetés, de
bevezető és záró ima nélkül nem. Mihelyst kellő
távlatból nézzük, látjuk, hogy az igehirdetés
egyik alkotó eleme annak a grandiózus folyamat
nak, mely Isten szivéből indult ki az ember meg|mentésére és helyre állítására. Enélkül teljesen
érthetetlen és alaptalan az igehirdetés. És ebbe
a folyamatosságba be kell illeszkednie minden
alkalommal.
így ismerjük fel az igehirdetés egy másik
jellemvonását is. Azt, hogy nem annyira magát
a folyamatot teszi, mint inkább a medret egy
felsőbb folyam számára, amely a Lélek munkája.
Ha kielégítő meghatározást akarunk adni, ak
kor ezt feltétlen tekintetbe kell venni. Hofacker
Lajos igehirdetésével való foglalkozás közben
lépett fel előttem ez az igazság. Mi volt az ő
csodálatos igehirdetésének titka? Az, hogy a
Lélek számára mederré tudta tenni az ő prédi
kációit.
Hogy az igehirdetés lényege ebben az
irányban van, kitűnik abból is, hogy oly nagyon
fontos, — mint azt már a legszélsőbb' irányok
is elismerik, — magának az igehirdetőnek sze
mélyisége. Ez is mutatja, hogy az igehirdetés
mily önállótlan dolog!
Ravasz az «Igehirdetésünk megújhodását»
tárgyaló előadása végén igy szól: «Hanem azért
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bármennyit írunk és beszélünk az igehirdetésről,
mindig marad benne valami kiszámíthatatlan, ti
tokzatos v o n á s... Sokszor a legtökélMesebb be
szédnek nincs semmi láttatja, máskor pedig igen
együgyű nyelveken v.dó beszélésnek szinte rob
bantó ereje van.» «Az igehirdetés misztérium,
mert élettámasztás van benne.»
Vajha ne csak a végén jutott volna az il
lusztris homiléta ehhez a ponthoz! Hisz, ha ez
igy van, lehct-e egy függelékben elintézhető kér
dést csinálni beló'e? Abban :» meghatározásban,
melyet valaki az igehirdetésről nyújt, feltétlen
benne kell lenni ennek a folyamatos háttérnek.
És még valaminek. •
Mi az, aminek az igehirdetés a szolgálatá
ban áll? A Krisztus elfogadásához vivő és az
abból fakadó élet! Az, aminek az igehirdetés a
szolgálatában áll, tehát szintén egy meghatáro
zott processzus, szintén folyamat. E folyamatos
ságok színezete azonban kétféle. Mások az el
fogadáshoz vivő, s mások az elfogadásból fa
kadó élethez vivő folyamatok.
Ezek alapján az igehirdetés célját igy álla
píthatnánk meg: a Kiiszlus elfogadásához, majd
az abból fakadó élethez való segítés az Ige nyil
vános — és az emberi felfogó képességhez iga
zodó megszólaltatása útján, — az Atya üdvaka
rata s a Szentléleknek az egyesekben és közös
ségekben megnyilvánuló törvényei alapján.
E meghatározás ellen fel lehetne hozni, hogy
sok benne az irracionális és transcedens elem.
De lehet-e ez máskép egy oly tárgynál, melynek
anyaga túlnyomólag ilyen jellegű?
Az igehirdetés kétféle: Krisztus elfogadásá
hoz vivő, azaz ébresztő; a Krisztusból fakadó
életet fejlesztő, azaz épitö igehirdetés. Kitűnik
tehát, hogy az ébresztő igehirdetés az igehir
detés egészének integráns része. Természetes
az lenne, hogy súlya és jelentősége kisebb le
gyen, mint az építőé. De mig az építőnél az
intenzivitás van túlsúlyban, addig az ébresztő
igehirdetésnél az eksztenzivitás nagyobb. A va
lóság képe ez: az ébresztő igehirdetésnek át
kell hálózni a lelkek egész tengerét, mig az épitö
csak azokkal dolgozik, akik a nagy halóvetesek
után a Krisztus számára megfogattak.
Azt, hogy mindebben helyes nyomon já
runk, igazolja az igehirdetés története is.
Már a Bibliában elkülönül előttünk az éb
resztő és építő igehirdetés kettösége. Nézzük
Pál athéni beszédjét és búcsúját az efezusi vé
nektől. Vagy Péter pünkösdi beszédjét és Cse
lekedetek 11-ben olvasható beszédjét, melyet a
maga igazolására és a pogány keresztyénség vé
delmére tartott. Sőt azt kell mondanunk, hogy
az első időkben a mai értelemben vett igehir
detésnek csak az ébresztési ága fejlődött ki.
Mert voltak ugyan bőven Krisztust elfogadó
lelkek s foglalkozni is foglalkoztak velük bősé
gesen, de ez nem a mai értelemben vett igehir
detés, hanem csak közvetlen beszélgetés és ta
nítás formájában való építés volt inkább. A hig
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gadt vizsgálat azt mutatja, hogy bibliailag az
ébresztő igehirdetés sokkal inkább megalapozott,
mint az építő prédikáció. Az épitő igehirdetésre
inkább nyújt példát az ó-testámentum, mint
az új.
A kérdésnek egy alaposabb német tanulmá
nyozója, Heinrichs Lajos, nemrég irt művében
azt állítja, hogy voltakép nem volt idő a keresz
tyénség eddigi századaiban, melyből az ébresztő
igehirdetés hiányzott volna. Hogy ez mennyire
igy van, nem vitatom. Kétségtelen azonban, hogy
a keresztyénség fénypontjait azok az idők ké
pezik, mikor az ébresztő igehirdetés megszólal
hatott.. Ott, ahol minden csak az épitö igehirde
tés lassú stílusában mozgott, valami jelentős
a kor és az utókor számára nem készült.
A reformációt szokjuk meg már az ébredés
korának látni! Lássuk meg, hogy munkáját csak
olyan igehirdetök vihették előbbre, akik az éb
resztő igehirdetést nem nézték mostoha gyer
meknek. és ha megfigyeljük azokat, akik Isten
országában és az egyháztörténetben azóta is
nagy szerepet vittek, a legtöbbje egy-egy éb
resztő igehirdetésnek lett gyümölcse, s ők ma
guk is kivétel nélkül végeztek ilyen igehirdetést.
Heinrichs azt mondja, hogy a tuhjdonképeni evangelizációs, tehát ébresztő igehirdetés
Wesley és Whitefield fellépésével kezdődik. Ez
azonban csak a szabad-evangelizációs, a tömegébresztő munkára vonatkozik. A gyülekezeti éb
resztő igehirdetés ettől mindig s kivált nálunk
igen határozottan megkülönböztetendó. Egy
azonban tény. Az ébresztő igehirdetés mind naobb szerepre tett szert az utolsó évszázadban,
minthogy az nem is lehet máskép, — egy tuda
tos és szerves munkát végző lelki pásztori nem
zedék előállása esetén — növekedni fog.

J e g y z e te k .
A kopenhágai lutheránus világkonventre vo
natkozó cikkeket a New-Yorkban megjelenő
«News Exchange Bulletin», a világkonvent vég
rehajtó bizottságának kőnyom itosa bocsátja az
egész világ ev.-luth. lapjainak rendelkezésére.
Bár magyarországi egyházunkból is minél töb
ben, lelkészek és világiak, részt vennének ezen
a fontos tanácskozáson! Legyen szabad ezen a
helyen is megismételnem a végrehajtó bizottság
nak azt a kérelmét, hogy egyháztagjaink és gyü
lekezeteink imádkozzanak a vi 1ágkonventért.
Templomainkban junius 23-án ki lehetne hir
detni, hogy jun. 26 —jul. 4-ig tanácskoznak a vi
lág 65 millió lutheránusának képviselői, a szó
széki imába pedig, bele lehetne venni ezt a mon
datot: «Urunk, Istenünk, áldd meg a Lutheránus
Világkouventct, világosítsd meg annak vezetőit
és tagjait Szentielkeddel, országodnak építésére,
egyhazainknak javára.» Ugyanígy junius 30-án
is. Mellékesen megjegyezve, helyes és üdvös do
logi volna egyházmegyei, egyházkerületi és egye-
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termes közgyűléseink napját megelőző vasárna
pon hasonlóképen belefoglalni az agendai imába
a közgyűlésért való rövid esedezést.
*
A «Hegyen épített város» március 28-iki
számában ezt olvasom: «Szalfer Károly kecske
méti evang, s. lelkészt és vallástanárt március hó
10-én mutatta és vezette be pestszentlőrinci lel
kész! állásába Raffay püspök hozzájárulásával
dr. Mikler K. budapesti esperességi felügyelő.»
— Az Egyházi Alkotmány 70. §-a pedig így
szól: «A lelkészt hivatalába az esperes vagy en
nek megbízottja iktatja be.» — Ezek után ki
váncsi lehet az ember, hogy Pestszentlőrincen
lelkészbeiktatás folyt-e le március 10-én, vagy
pedig bemutató bevezetés, vagy — harmadik eset
—a hiy fogalmazása téves.
*
Korvin államtitkár az Uj Nemzedék húsvéti
számában a középiskolákról nyilatkozik. Meg
emlékezik az állami, a r. kath. és a ref. iskolák
ról, de az evangélikus intézetek támogatását
hiába keressük a nyilatkozatban. Nemi hisszük,
hogy az államtitkár ne mutatott volna rá az
evamg, iskolák támogatására, ha ez említésre ér
demes volna. Vájjon remélhetjük-e, hogy jövő
husvétra a mi egyháziunk iskoláinak dotálása és
támogatása említésre méltó arányokat ölt?
*
Gróf Károlyi József, a miagyar történelmi
arisztokrácia egyik fényes nevének viselője, amely
név a szatmári békétől az októberi forradalomig
hazánk történelmileg válságos napjaiban zászlója
volt az eseményeknek, jó néhány hete azzal ér
velt az elszakított magyar testvérek visszacsato
lása ellen, hogy ez a visszacsatolás olcsóbbá
tenné a búzát, miért a visszacsatolandó földi jó
búza- és kukoricatermő földi. Engem itt ennek az
érvelésnek gazdasági értéke és igazsága nemi
érdekel. Még azt is csak mellékesen jegyzem
meg, hogy józan logikával ennek az érvelésnek
az alapján azt is ki kell mondanunk, hogy az
integer Magyarország sémi kell abban az eset
ben, ha az integer Magyarországban olcsóbb
ára lenne a búzának, mint a megcsonkitott Ma
gyarországban, Mert a fő dolog az, hogy a
többtermelés érdekében minden körülmények
között fenntartandó nagybirtok jó áron adhassa
el a búzát. Vagyis a nagybirtok megőrzi a nem
zetet, amiig a nemzet gondoskodik arról, hogy
a búza drága legyen. Ez egy igen jó adalék a
nagybirtok pszikológiájához. A nevezetes és
megjegyzésre méltó gróf Károlyi József érvelé
sével kapcsolatban az a mód', ahogyan a.nemzet
közvéleménye arra reagált. Ez a reagálás össze
foglalható abban, hogy a gazdasági körök reá
mutattak arra, hogy a búzánk nem lesz olcsóbb,
ha1 a magyarokat visszacsatoljuk. Megbotránko
zás, tiltakozás az ilyen patriotikus felfogás ellen
nem hangzott el. Én a bécsi rádióból még aznap
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éjjel hallottami gróf Károlyi érvelését. Hallották
bizonyára olyan magyarok is, akik elszakított
területen élnek s elgondolkodhattak azon, hogy
hány kiló búzát érnek ők meg a gróf számításai
szerint. De miután a budapesti börze megnyug
tatta a búzaárúsokat, a hazafiság is nyugodtan
veri tovább a mellét és kívánja az elszakított
magyarok visszacsatolását. Ez aztán a hazafiság!
Kurzus-hazafiság! Börze-kurzus hazafiság! A
keresztyén kurzus határozottan fejlődésképesnek
bizonyul.

A Második Lutheránus Vilápkonvent hivatalos
proiramiuja.
(Kopenhágában 1929. junius 26. julius 4.)

Junius 26. Szerda. 10. ó. Megnyitó istentisz
telet. Prédikál Ostenfeld, kopenhágai püspök. —
15 ó. Megnyitó ülés. Üdvözlések. Soederblom
Náthán svéd érsek beszél, témája: «Luther mint
keresztyén személyiség és jelentősége Északeurópára.» — 16.30 ó. Luther Kiskátéjának
400 éves jubileuma. «Luther Nagy- és Kiskáté
jának keletkezése és jelentősége,» előadó: Reu,
Amerika.
Junius 27. Csütörtök. 9 ó. Ahitat; Jánoska
Gy. püspök, Csehszlovákia. — Luther Kiskáté
jának 400 éves jubileuma folytatás. «A jelen
nemzedék kötelessége, hogy hitbeli örökségét
átszármaztassa, a következő nemzedék nevelése
révén», előadó: Marahrens püspök, Németor
szág. — Mqgbészérés: Ludwigs, dián püspök;
Walbaum főgondnok Románia. — 15 ó. Eiert V.
Németország: «Az egyház hite és hitvallása Mar
burg és Augsburg megvilágításában.» — 16 ó.
Stadener S. svéd püspök: «Mi a lutberanizmus
sajáúdgps adománya a keresztyénségnlek?» —
Megbeszélés: Hein, Amerika; Bursche főszuper
intendens Lengyelország; Nagel, Németország.
Junius 28. Péntek. 9 ó. Áhitat; Helgason,
Izland. — Ihmels püspök: «Mivel munkáljuk
egyházunk belső ébredését?» — M e g b e s z é 
l és: Moe, Norvégia; P r ö h l e , IVfagyarors z á g. — Délután a város megtekintése. —
18 ó. Bankett.
Junius 29. Szombat. 9 ó. Áhitat; Popp,
püspöki adminisztrátor, Jugoszlávia. — Bruce,
Amierika : «A keresztyénség viszonya a világhoz
a lutheranizmus felfogása szerint.» — Megbe
szélés: Báró Pechmann, Németország; Kaila
püspök, Finnország. — 15 ó. Maroni prépost,
Norvégia: «A lutheránus egyház és a szociális
nyomor.» — Megbeszélés: Capesius, Ausztria;
Appia, Franciaország; Zoellmer, Németország.
Junius 30. Vasárnap. A konvent lelkész-tag
jai felkéretnek, hogy Kopenhágának és környé
kének lutheránus templomaiban prédikáljanak.
A kopenhágai német evang. Péter-templomban
Veit (Bajor o.) prédikál.
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Julius 1. Hétfő. 8.30 ó. Az egész konvent
átmegy Lundba (Svédország), ahol az ülések a
székesegyházban lesznek. — 11 ó. Istentisztelet
a lundi székesegyházban, prédikál Rodhe lundi
püspök. — 15 oT lörgensen (Dánia): «hogyan
fejleszthetjük a lutheránus egyházak belső kap
csolatát?» — Megbeszélés: Olson, Amerika;
Stange E., Németország; Pont, Hollandia. —
Vacsora után a konvent tagjai visszatérnek Kopenhágába.
Julius 2. Kedd. 0 ó. Áhitat; Kukk püspök,
Észtország. — 9.30 ó. Zárt ülés. A 'végrehajtó
bizottság jelentése a Lutheránus Világkonvent
megszervezésére vonatkozó javaslatokkal. Elő
adó: Morehead. Amerika.
A zárt ülés ideje
alatt kívánatra inás helyeken egyes csoportok
tarthatnak üléseket. — Kedd délután a konvent
Ttoskilde-be rándul kt.
Julius 3. Szerda. 9 ó. Áhitat; Ausztrália de
legátusa. — Ulmer (Németország): «A szórvá
nyokban lakó szorongatott hittestvérek gondo
zása stb.» Megbeszélés: von Bonsdorf püspök,
Finnország; írbe püspök, Lettország. — 13 ó.
Knubel, Ajnerika: «A lutheránus missziói munka
fóproblémái a jelen körülmények között.» Meg
beszélés: India, Kina, Japán, Madagaszkár egyegy kiküldöttje.
Julius 4. Csütörtök. 9 ó. Áhitat; Dietrich,
Lengyelország. — 9.30 ó. Zárt ülés: a) bizott
ságok jelentései; b) tisztviselők, vagy állandó
bizottsági tagok megválasztása.
13 ó. Záró
istentisztelet; rövid beszédeket tartanak: Using
prépost, Dánia; Stricker, Franciaország; Lunde
püspök, Norvégia; Ihmels püspök, Németország;
és a konvent elnöke.

Iz egyházi élet Dániában.
Irta: Ostenleid H. püspök

Dánia lakosságának többsége, 98<>/o, a luthe
ránus egyház tagja. Igaz, hogy vannak, akik
nem tanúsítanak benső ragaszkodást az egy
házhoz, de azért nem szakítják meg vele a kap
csolatot, mert azok a kötelékek, amelyek őket
lelki anyjukhoz kötik, nem tépbetók egykönnyen
széjjel.
Hadd mutassam be először az egyház éle
tének külső kereteit. Az ország körülbelül 2000
egyházközségre van beosztva, amelyekben 13001400 lelkész szolgál. Minden egyházközségnek
van egyháztanácsa. A 2000 egyházközség kilenc
egyházkerületre oszlik, mindegyiknek élén egyegy püspök áll. Az egyház államegyház, de a
helyi önkormányzat újabban bizonyos területe
ken életbe lépett.
A dániai egyház engedelmeskedik Üdvözí
tője ama parancsának, hogy az evangéliomot
minden teremtménynek hirdetni kell. Hittérítőket
küldött Kínába, Indiába, a Szudánba, Szíriába
és Arábiába és az országban körülbelül 200 férfi
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és nő foglalkozik hivatásszeriileg a belmisszió
nagy munkájával. Különösen a főváros egyházközségei foglalkoznak behatóan a gyülekezeti
szeretelmunkával. A «Kobenhavens • Kirkesag»,
(Kopenhága Egyházügye) a kopenhágai gyüle
kezetek tagjaiból alakult egyházi gyámintézet,
az utolsó negyven év leforgása alatt a főváros
ban körülbelül 30 kisebb-nagyobb templomot
építtetett.
‘Nagy és nemes jellemek, férfiak, akik éle
tüket az egyháznak szentelték és akiknek be
folyása még ma is érezhető Dánia szellemi éle
tében, támadtak az egyházban az elmúlt század
ban — amilyenek Mynster, Grundtvig és Kier
kegaard. Ezeknek a férfiaknak, munkájuknak és
lelkületűknek ismerete nélkül nem lehet világos
fogalmunk Dánia egyházi életéről és annak jel
legzetes vonásairól.
Ha azt kívánnák tőlem, hogy az országunkat
meglátogató idegennek magyarázzam meg egy
házunk életét, arra kérném, hogy kisérjen el a
falvakba, ahol a cserép/sindelyes tetejű, csipké
zett tornyú templomok a tájéknak jellegét adják.
Sealandban a templomok rendszerint pirosak,
Jütlandban fehérek. Elkalauzolnám egy temp
lomba, amely jó magasan fekszik, ahonnan mcszszire ellátni s azt mondanám neki:
«Nézze meg jól ezt a tájat, amely előttünk
elterül. A nép évszázadok óta szántja ezt a föl
det és műveli kertjeit bő esztendőkben és szűk
esztendőkben, örömben és bánatban s az egész
idő alatt itt állt megszokott helyén ez a régi
templom, mint menedék és mint erőforrás.
Kétszáz esztendőn át itt kercszteltctték meg ki
csinyeiket. A konfirmáció napján örültek, ami
kor tanúi voltak annak, hogy’ fiaik és leányaik
megújították a keresztsedben tett fogadásukat.
Az Istennek szentelt e regi oltár előtt tett hű
ségfogadást egymásnak vőlegény és menyaszszony. Ide, ebbe az ősi templomba hozták ha
lottaikat, felülről esdve erőt és vigaszt s ott
künn a temetőben pihennek hűséges templom bajárók nemzedékeinek tetemei, várván a feltáma
dás hajnalát. Nemzedékek váltogatják egymást,
de a régi templom megmarad, a régi evangéliom
erősíti es gvá molitja a sziveket s készíti őket az
örökkévalóságra. Ugyanazt a régi evangéliomot
hirdették itt olyan időkben, mikor a nép gaz
dag volt lelkiekben és olyan időkben, amikor
a lelkiség kiaszott s az egyház pusztulását jövendölgették. De Isten újból meg újból lelki életre
támasztotta a népet és nem vonta meg az Igét
és a Szentségeket a lelki összeomlással fenye
gető időkben.»
Ezt a néhány szót mondanám Dánia egy
házi életéről, amelyet élni és megtapasztalni kell,
hogy* értékelhessük, ősi hazánknak ez a régi
temploma Istennek temploma, atyáinknak temp
loma, a mi templomunk.
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Esiéli ima.*)
Kegyelemnek Istene és Atyjta, mielőtt pihe
nésre hajtanám! le fejemet, buzgó imádságban
Hozzád emelkedem, hogiy hálát adjak Teneked
csodálatos kegyelmiedért és jóságodért.
Kérlek jó Atyám, áldj meg továbbra is mun
kakedvvel és munkabírással engemet. Adlji erőt,
egészséget és lelkiismeretes igyekezetét Szentigéd megtartására. Adj: bölcsességet, mely gyű
löl mindén vétséget.s lelkemnek a hit ereje által
béketűrést és megelégedést.
Cselekedd óh Atyám, hogy legyek minden
kor a Te hűséges gyermekied!, hogy sem öröm,
sem, bánat Tőled el ne szakasszon soha, — élő
hittel tiszteljelek és kegyelmedet méltóképen
megbecs üljiem min dienkor.
Ne hagyd elfelejtenem^ hogy Szentkezed
munkája vagyok, s hogy a Te útaid nem az én
útaim, a Te gondolataid nem az én gondolataim.
Te tartsd testemet-lelkemet és ha az egész világ
elhagyna is, Te Felséges Isten, mennyei jó
Atyáink soha el nemi hagysz engemet.
Ha keresztet mérsz reám, ha szenvedésekkel
megpróbálsz is, ha az élet búja, gondja lankaszt,
ha veszély fenyeget, ne hagyj! Uram elcsüggedni.
Vigasztalj meg aggodalmaim között, adj meg
nyugvást és nyújts boldogságot a biztató re
ményben, hogy csendes lélekkel viseljem sor
somat.
Óvj meg Uram ezentúl is a gonosztól: —
ha Te lakozol a szivemben, ki árthat nekem?
Add, hogy a jó erkölcs ösvényét járjam, fogd
meg a kezeimet, mutasd útadat, mert aki a Te
útaidon jár és akinek Te vagy támasza, könynyebb annak földi vándorlása.
Uram, nem tudhatjuk mit rejt végzésed, a
jövendő miit rejteget? Te tudod csak, a holnapi
nap miit hoz! Ha ez a mai éjszaka utolsó éjem
volna, az öröklétbe Te vezess át Atyámi. Ámen.

Részlet Syiritz Ferenc életrajzából.
III. A gimnáziumi évek. A soproni diákság a Bachkorszakban. Gyurátz mint nevelő Csáky gróf házában.
(Befejezés.)

A hatvanas években új reménység éledt és
Gyurátz anyagi helyzete is javult. Mint jó meg
jelenésű és jeles készültségü ifjú részesült a
VIII. osztályban 1862. őszén abban a kitünte
tésben, hogy gróf Csáky Manó, soproni lakos
meghívta Károly nevű fia mellé házi nevelőnek,
így költözött be a szegény büki diák a r. katholikus grófi rezidenciába. Más idők voltak azok.
Akkor a nagy Széchényi és Csáky gróf még nem
félt sem az eretnekségtől, sem a pápától. Sőt a
Pátens idején vivott hősies küzdelem rokonszenvet ébresztett a protestánsok iránt r. katholikus
*) özv. Stefezius Istvánné nem sokára m egjelenő
im akönyvéből.
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körökben is. Csáky gróf a Templom-utca elején
a mai főreáliskola mellett lakott egy szép két
emeletes házban. (Melyet később Schladerer Jó
zsef, a hűtlen bankigazgató tett rosszhírűvé.)
Gyurátznak teljes ellátása volt a grófi házban.
Az első emeleten volt egy szobája, mely isko
lául is szolgált a kis gróf szobája mellett. Nem
csak tanította tízéves növendékét (a leendő váci
püspököt), hanem sokat is sétált vele ez erdők
ben és az utcákon. Sokat lehetett őket együtt
látni. Gyurátznak panyókára vetett ezüstláncos
bundája volt, melyet a grófi családtól kapott.
Magára Gyurátzra is ez az előkelő társaságban
való forgolódás nem maradt hatás nélkül. Elő
kelő katonák is többször fordultak meg a grófi
házban és Gyurátz mind több hajlandóságot ér
zett a katonai pálya iránt, amelyet kora ifjúsá
gában igen ideálisan fogott fel. Csak egy tan
éven át volt Csáky gróféknál nevelő. A család,
úgy látszik, még sem tartotta megengedhetőnek,
hogy a papi pályára készülő kis grófot evangé
likus theológus nevelje. Gyurátz, amint napló
jából kitűnik, mindvégig tisztelettel és bizalom
mal viseltetett Csáky gróf iránt, aki különben a
városban visszavonult és zárkózott életmódja
miatt nem igen volt népszerű. A lyceum értesí
tőjében egyszer Gyurátz tanítványának a neve
is előfordul és pedig a VIII. osztálybeli Radó
Kálmán gyűjtőívén, aki fizikai szerekre gyűjtött
pénzt a városban. De kevés pénze lehetett a
kis grófnak, mert gróf Csáky Károly úr neve
után csak 25 krajcár adomány szerepel, míg a
Széchenyi grófok 5 és 20 forintot adtak. Maga
a kis gróf mint tanítvány különben megőrizte
háláját és tiszteletét Gyurátz iránt.
Gyurátz halála után a „Kemenesalja" s
ennek nyomán az Evangélikusok Lapja is „Két
püspök érdekes találkozása" címen közölte a
következőket: „Gyurátz Ferenc soproni diák
korában a Csáky gróf nevelője volt. Elválásuk
után a nevelő a neveltjével sokáig nem találko
zott. Más irányba sodorta őket az élet. Ám egy
szer mégis összetalálkoztak — a főrendiházban!
Csáky Károly gróf, mint váci püspök, már a fő
rendek között ült, amikor Gyurátz, mint evang.
püspök, először jelent meg a főrendiházban. És
ekkor a grófi püspök felemelkedett a helyéről,
elibe sietett Gyurátznak és melegen köszöntötte
rég nem látott egykori nevelőjét, mint most már
püspöktársát a főrendek között". (Ev. Lapja
1925. 21. sz.).
Gyurátz azonban nem csak mint nevelő, ha
nem mint a VIII. osztály tanulója is az érettsé
gire készülve, példás szorgalommal teljesítette
kötelességét. Itt az utolsó osztályban Petrik J á 
nos Jakab a hit- és erkölcstant, Pálfy a magyar
egyháztörténetet tanította. Lehr András Hora
tius ódáit, leveleit, szatíráit és Tacitus műveit
magyarázta, Thiering Károly a görög irodalom
ból Sophokíest és Demothenest. A magyar iro
dalmat és a filozófiát Domanovszky Endre s a
magyar történelmet ismét Lehr András. Mind
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kitűnő, lelkes tanárok, akik Gyurátzban igazán
megértő, hálás tanítványra leltek. Gyurátz ezek
kel a szellemi eledelekkel táplálkozott későnkorán, élete fogytáig és nem győzte jó tanárai
nak emlékét áldani. Gyurátz ideális magyar diák
volt, az érettségije is természetesen tiszta ki
tűnő. Utolsó vizsgálatán mint iskolalátogatók
jelen voltak 1863 nyarán báró Prónay Gábor,
egyetemes felügyelő, Kubinyi Ágoston és Szontagh Kálmán kíséretében, Haubner Máté püspök
és Szentmártoni Radó Lajos felügyelő. De most
állott be azután a pályaválasztás nehéz kérdése.
Atyja papot akart nevelni fiából, Gyurátz pe
dig mint katona akarta visszaverni az osztrákon
azt, amit a magyar ellen a szabadságharcban
és a Bach-korszakoan vétkezett.
Payr Sándor.
H Í R E K .
— A püspöki kar április 3-én délelőtt kon
ferenciát tart Budapesten.
— T ájékoztatás a kopenhágai L utherá
nus V ilágkonventrő!. A Második Lutheránus
Világkon\ent tárgyalásai és összejövetelei (egy
két bizottsági ülést leszámítva) nyilvánosak s
azokon mindenki részt vehet, bár szavazati jo
guk csak azoknak van, akik hivatalos delegátu
sok vagy konventi tagok. A Konvent végrehajtó
bizottsága mindenkit, aki az Egyház ügyét szi
vén hordja, szeretettel hiv meg az istentisztele
tekre és a Konvent üléseire. Akik a Második
Lutheránus Világkonventen akár mint delegátu
sok, akár mint érdeklődő egyháztagok részt kí
vánnak venni, legkésőbb május hó 15-ig jelent
kezzenek. A jelentkezések e címre küldendők:
Lutheran World Convention, Belhesda, Römersgade 17, Kopenhagen, Dania. A jelentke
zési dij 10 dán korona (egy dán korona jelenleg
1 pengő 53 fillér); ezt az összeget, amely a konventen való részvételre, a különböző nyomtat
ványokra és kedvezményekre jogosít, a jelent
kezéssel egyidejűleg kelí beküldeni. Tanulók 5
koronát fizetnek. Aki azt akarja, hogy a dán ren
dező bizottság gondoskodjék számára lakásról,
ezt a kívánságát kifejezetten írja meg a jelent
kezésében és küldjön a 10 koronán felül még 2
koronát a Dansk Reisebureau részére a 10 ko
ronával együtt Az elszállásolásra és ezzel össze
függő dolgokra vonatkozólag a következő in
tézkedések történtek: a szállodákkal és penziók
kal folytatott tárgyalások után a szobák napi árai
a következők: A csoport 3 —5 korona, B csoport
3 —7 korona, C csoport 7—10 korona; két ágyas
szobák: A csoport 5—8 korona, B csoport
10-15 korona, C csoport 12—16 korona. Magán
fürdő külön. Az elszállásoló bizottság csak ibban az esetben vállalhat garanciát a szállodai el
helyezésről, ha a jelentkezés a fent említett idő
pontig beérkezik. Magánházaknál ingyen lakást
csak a missziói egyházak d.legátusai kaphatnak.
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Az elszállásolásra vonatkozó kérések e cimre kül
dendők: Lutheran World Convention, Comittee
No. 1, Bethcsda, Römersgade 17, Kopenhagen,
Dania. A végrehajtó bizottság arra kéri a luthe
ránus egyházak tagjait, hogy imádkozzanak a
Mindenható Istenhez, hogy vezérelje és áldja
meg a Másod k Lutheránus Világkonventet. A
végrehajtó bizottság tagjai: Mor^hcad A János
elnök, Ihmels Lajos dr. alelnök, Báró Dr. Pechmann Vilmos titkár, 1>r. Jorgensen Th. Alfréd
pénztáros, Dr. Boe L. W. stgéJpénztáros, Dr.
Pehrsson Per.
Achenbach Pál orosz missziói titk á r
m agyarországi előadó körútja. A «Világosság
Keleten orosz missziói társaság titkára Achen
bach Pál, ki már két Ízben tartott Magyarorszá
gon előadásokat, április hónapban újra felke
resi a magyar városok egész sorát. Oroszország
ma keresztyén szempontból a világ legfigyelem
reméltóbb országa. Egyfelől a hitetlenség a leg
izzóbb gyűlölettel igyekszik a vallásosságot a
lelkikből kiirtani s börtön, s/ámüzetés, kivég
zés napirenden van, másfelől a görög keleti egy
házban egy érdekes újraéledés észlelhető, a
protestantizmus p.dig futótűzszerűen tovahaladó
ébredések által a lelkek százezreit hódítja meg.
A legundokabb vallás- és istengyalázás s a legmohobb vallási éhség: ez ma Oroszország.
Achenbach Pál országszerte erről fog előadást
tartani, szavait érdekes vetített képekkel illusz
trálja. Budapesti összejöveteleit április 9-én és
10-én a fasori ref. templomban, 11-én a Deák
téri evang. templomban, 12-én a régi képviselő
házban tartja. A kezdet mindig 7 órakor van
(kivéve 11-ét, amikor 6-kor), belépődíj nincs,
felekezeti különbség nélkül mindenki résztvehet.
l átogassuk az összejöveteleket tömegesen.
A P ro testán s Közös Bizottság április
5-én délután ülést tart Budapesten.
Egy evangélikus nagyasszony halála.
Az evangélikus hithüségnek ősökhöz méltó
nagyasszonya szállt március 29-én, Nagypéntek
délutánján a sir ölébe Székesfehérvárott: özv.
Reschner Dánielné, szül. Heuer Karolin, akit
73 éves korában, március 27-én, agyvérzés foly
tán szólított magához az élők és holtak hatal
mas Istene. A megboldogult élete telve volt
szenvedéssel. Húsz évnél tovább hordozta az
özvegység fátyolát, eltemette 9 kis gyermekét
s azontúl egyetlen életben maradt gyermeke:
Reschner Győző csendőrőrnagy boldogitásának
és evangélikus egyházának szentelte életét. Bú
csúleveléből, amit még 1927-ben megirt — meg
hatóan csendül ki az ő evangélikus vallása iránti
rajongó hűsége és szeretete. «II. kívánságom,
hogy' drága kis unokám, aki született 1926. má
jus 23-án, megkeresztelte Gábor ev. lelkész, ezen
valláson maradjon, amíg él >, — írja e levélben,
majd — mintha láthatatlanul közelgő rémekkel
viaskodna — kívánságaihoz még e sorokat rója
hozzá: «Aki ezt a három kívánságom nem tel
jesíti, ne legyen boldog ezen a világon!» Bu-
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esősorainak megírása óta még egy kis fiú uno
kája született s a hithű evangélikus nagyasszony
ma már odafent két kis unokájának az életéért,
boldogságáért remeg és imádkozik. Sírba ha
nyatlott, sokat szenvedett testének legyen csen
des pihenése, remegő lelkét pedig nyugtassa
meg az Isten kegyelme, fiának és unokáinak a
hithűsége.
— A zalaegerszegi evangélikus gyülekezet
virágvasárnapján iktatta ünnepélyesen hivatalába
újonan választott lelkészét, Nagy Miklós volt
bobai lelkészt. Az istentisztelet Nagy Sándor
celldömölki ev. lelkésznek imádságával kezdő
dött, míg a beiktatást a kemenesaljai esperes
megbízottja Molitorisz János ostffyasszonyfai
lelkész végezte, majd a beiktatott lelkész mon
dotta el beköszöntő beszédét. Az istentisztelet
után tartott közgyűlésen, majd az azt követő
közebéden a református, a róm. kath. és izra
elita egyházak, Zalavármegye és Zalaegerszeg
város társadalma is képviselve volt, azonkívül
a helybeli intelligenciának számos vezető tagja
is megjelent. A kemenesaljai egyházmegyét
dukai Takách Ferenc kir. kamarás, egyházme
gyei felügyelő képviselte. Adja az Isten, hogy
az úji lelkész mindenkor méltóan képviselhesse
egyházunkat azon a fontos őrálló helyen.
— A közelgő sajtóvasárnap alkalmából fel
hívjuk a figyelmet a második hitágazat lutheri
magyarázatának díszes falitábla alakjában való
legújabb megjelenésére. A falitábla aktualitását
a Luther iKáték 400 éves jubileuma s azon kö
rülmény is növeli, hogy a Kis Káté első részletei
szintén falitábla formájában jelentek meg annak
idején. Szövege a legújabban megállapított s az
egyetemes egyháztól elfogadott szöveget hozza,
mely igazi evángéliomi tartalmával méltó arra,
hogy minden evang. család otthona falán helyet
találjon. Alkalmas konfirmációi emlékül is. A
falitábla a «Fébé» Evang. Diakonissza Nőegylet
Iratterjesztésének kiadásában jelent meg, csinos
szövegelrendezéssel fehér kartonon, színes nyo
mással. Ára 40 fillér. Tiz példányon felüli ren
delésnél 25o/o kedvezmény. Megrendelhető a ki
adónál: Klotildliget, Pestmegye, címen.
— Székesfehérvár. A Székesfehérvári Ev.
Nőegyesület a böjti időszak öt vasárnapján val
lásos estélyt tartott, melynek jövedelme az épí
tendő templomot szolgálta. Előadók voltak: Hé
ring János veszprémi, Fadgyas Aladár komáromi
evang. lelkészek, Zsupánok Sándor tábori főlel
kész, Javomitzky Dezső javítóintézeti családfő
és Irányi Kamillné, Zene, illetve énekszámaikkal
közreműködtek: Bobory Mária zenetanárnő,
Scheller Lajos m. kir. állami építészeti főmér
nök és Szalay László főhadnagy. Vallásos köl
teményeket szavaltak: Zugor Nelly, Bárdössy
Évi, Seregély Géza postafőtiszt, Javornitzky
Gyöngyi, Csitkey Ilonka, Göbölös Rózsi és
Pávai-Vajna Sárika. Két alkalommal énekelt az
alkalmi vegyes énekkar Fejér Ferenc énekvezér
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vezetése mellett. Ezeken a vallásos estélyeken
kívül Irányi Kamill helyi lelkész és Zsupánok
Sándor tábori főlelkész mindén csütörtökön böjtesti istentiszteletet tartottak.
— A Magyar Ifjúság áprilisi száma a követ
kező tartalommal jelent meg: Elhívott ifjúság
(Victor János dr.). Újság és könyv... Az édes
apám ... Az én apám (Berdé Mária verse). Fe
renc (Szabó Mária novellája). Ha é ln e... (Aprily Lajos verse). írók, könyvek. Egy régi könyv
ről (Marcsek János). Játszunk ... Német sze
mek tükrében... A Bethesda (Biberauer Richárd). Ezenkívül az Imádkozzunk és Barátkoz
zunk rovat közleményei és illusztrációk. Előfize
tése egy egész évre 3 pengő. Megrendelhető:
Budapest, VIII., Főherceg Sándor utca 28. I.
emelet.
— Böjti vallási ünnepélyek Orosházán.
Az Orosházi Evangélikus Nőegylet, mint min
den évben, úgy ezidén is böjti vallási ünnepélye
ket rendezett. Az első ünnepély márc. 17-én zaj
lott le, melynek szónoka Vidövszky Kálmán lel
kész a Luther Otthon igazgatója volt. A máso
dik ünnepély pedig március 24-én tartatott s
ez alkalommal a szónoki tisztet Kutas Kálmán
szegedi lelkész töltötte be. Előadásukkal mara
dandó hatást értek el a mindkét alkalommal
nagy számiu közönségnél. Az ünnepélyek tartal
mas műsorának többi számait helybeli szereplők
szolgáltatták. A megnyitó beszédet, üdvözölve
a szónokokat Kovács Andór esperes a Nőegylet
titkára tartotta. Itt említjük meg, hogy az Oros
házi Ev. Nőegylet 65.000 P-ért vásárolt házát
május 1-én veszi a birtokába.
— Evang. vallásu, igen szorgalmas, né
metül tudó nő, ki varráshoz is ért, vidékre Úri
családhoz háztartás vezetésére vagy gyermekek
mellé ajánlkozik. Cim megtudható: Budapest,
III. (Óbuda) ág. hitv. ev. lelkészi hivatal.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
N. P. Be. A Lutheránus Világalmanach sze
rint (1927—28) a lutheránusok száma 65,022.037;
a nyolcvanmilliós adat nem tudom honnan van
véve. — B. L. Vfa. Csekklapot mindenki ka
pott; rendben van. — R. S. Bp. A magyar rádiót
mi evangélikusok felekezeti szempontból nem
kifogásolhatjuk; a vezetőség már akkor beve
zette a budai templomba, amikor egyetemes
gyűlésünk időszerűtlennek találta; kis hijja, hogy
le nemi szereltettük. Ne feledjük el olyan gyorsan
a történelmi előzményeket, amelyeknek követ
kezményeit becsületesen le kell vonnunk! —
R. K. Irsa. Egyelőre, sajnálom, nem tudóm
kontrollálni. — G. A. KI igét. Sőt örülök, ha a
naptár részére valami használhatót találsz.^ —
Köszönettel ismerem el a következő felülfizetéseket: Kneffel Béla Kiskunfélegyháza^ 1.60,
dr. Ambrózy Árpád Budapest 1-60, Szijárszky
János Budapest 1.80, Schöpf István Győr 1.60.
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K r is z tu s n y o m d o k aib an .
„Krisztus szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az Ő nyom
dokait kövessétek."
I. Péter 2, 21.

Az apostol Krisztus követésére szólít fel. A
két kép, amellyel ezt a követést szemlélteti,
igen tanulságos. Az egyik kép szerint Megvál
tónk hüpogrammát, irásmintát, hagyott hátra ta 
nítványainak, ahogyan a tanító irásmintát ad a
tanulóknak, hogy abból megtanuljanak Írni. A
másik kép szerint Jézus előttünk jár, jártában
nyomokat hagy maga után, hogy’ azokba lép
delve kövessük, amiként valami ingoványbán
életbevágóan fontos, hogy' az utas a vezetőjének
pontosan a nyomaiba lépjen, mert másként el
nyeli a mocsár. Mindakét kép azt a gondolatot
fejezi ki, hogy a keresztyénségben nem valami
nagyolt krisztuskövetés, hanem gondos, inten
zív, következetes, kitartó kris/tuskövetés kíván
tatik meg, amelynek végén megtanulunk vala
mit és célhoz jutunk.
Ez az irásminta és ezek a lábnyomok úgy
jöttek létre, hogy Jézus szenvedett értünk, vagyis
eltűrte, hogy a bűnös világ azt cselekedjék vele,
amit bűne diktált. Jézus magán viseli a világ le
nyomatát s a maga részéről a saját szenvedései
vel mintát és nyomokat hagy hátra azok szá
mára, akik az ó életének lemásolásával akarnak
eljutni az ő dicsőségébe. Ezen a világon keresz
tül. A széjjelszórt nyáj ezeken a nyomokon gyűl
össze cs találja m eg pásztorát. A bűnnel szem
ben Jézus magatartása passzív volt: szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott; szenvedvén,
nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságo
san itélőre. Tanításában ugyanezt a passzív ma
gatartást ajánlotta követőinek is: Ne álljatok el
lene a gonosznak! És ezzel a passzív m agatartá
sával hagyott a világban felismerhető, ki nem
törölhető nyomokat; ezzel a tanításával hagyott
hátra olyan tanítást, amelyben Istennek ereje
lakozik a hívőnek üdvösségére.
Az apostol tanítása tehát a szenvedésnek,
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a tűrő szenvedésnek ajánlása és dicsőítése. Úgy,
amint az követendő példaképen megvalósult egy
életben, a Jézus Krisztusnak földi életében. Nem
egy kidolgozott filozófiai rendszer, nem valamely
erkölcsi tanítás a/, aminek elfogadására buzdit.
A minta Jézus, a lelkeknek pásztora és felvigyá
zója. Akinek szenvedése nyomokat hagyott a vi
lágban s ezek a nyomok feltárják követői előtt
azt az indulatot, amely Jézusban lakozott, de
azt az indulatot is, amely a világban lakozik. Fel
tárják Jézus szentségét és a világnak gonoszsá
gát. Hogy akik a nyomokat látják, ragaszkod
janak a jóhoz és iszonyodjanak a gonosztól,
amely megöli a szentet.
Jézus szenvedése nem jelenti azt, hogy a vi
lágot meghagyja abban az állapotban, amelyben
van, a bűnnek állapotában. Ar jelenti, hogy a
bűnnek erejét a világban egy a világon felül
álló erővel győzi le. ullagyta az igazságosan itélöre.» Istenhit kell áhhoz, hogy Jézus nyom do
kain járhassunk. Erős bizodalom és meggyőző
dés, hogy' Isten a bűnt, amely látszólag diadal
maskodik, éppen azok által töri le, akik a bűn
által ütött sebeket elviselik. A világ nem Ítél,
hanem kinoz. Az Ítélet Istené. Isten a bíró. O,
aki feltámasztotta Jézust a halálból, ezzel meg
mutatta, hogy a bűn nem uralkodik, nem diadal
maskodik. A bűn legyőzetett. A világnak három
átka: a gőg, a kéj 6s az önzés megmutatta ar
culatát Jézus szenvedésében, aki felvitte bűnein
ket és azoknak átkát a fára, meghalt alattuk és
miattuk. Mikor ezt látjuk, kívánunk meghalni a
bűnnek és élni az igazságnak. Meghalni a Krisz
tussal és együttélni a Krisztussal. Lemásolni a
mintát és követni lábának nyomdokait. Nem
nézvén a világot, hanem azokat a nyomokat,
amelyeket Jézus hagyott a világban.

Az élettel és a kötelességgel nem a körül
mények megváltozása engesztel ki bennünket,
hanem lelkünk alkalmassá tétele azon körülmé
nyek számára, amelyekbe Isten állított bennün
ket. — Robertson F. W.
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I falusi ifjúság és a Kié.
Ifjúság]! Ez az, akitől remiéljük szebb jövőn
ket, feltámadásunkat és nemzeti életünket. —
Valóban alkalmas is ez a talaj1 rá, — ezt tudja
mindenki, aki csak egy-két órát tölt hetenként
a serdülő és felnőtt ifjak között és barátkozik
velük, figyeli játékukat, gondolataikat és min
den egyéb megnyilatkozásukat.
Gyülekezeteinknek szükségük van megúju
lásra úgy vallási, mint erkölcsi téren és ez is
csak az ifjúságon keresztül mehet végbe. — A
háborús évek óta úji vágyak és törekvések éb
redeznek mind többi falusi emberben. A világot
járt katonák százezrei sok osztrák, német, olasz,
erdélyi szász és székely községiben megfordulva
rájöttek arra, hogy a falusi életet is lehet széppé,
kellemessé tenni és a haladás áldásaihoz segiteni. Szemük felnyílt egy új, kényelmesebb ott
hon alapításának vágya iránt, észrevették az ott
honi libákat és hiányokat és keresve keresik az
orvoslás módját és ha azt nem találják meg, el
kedvetlenednek, elkeserednek, dégjedetlenné vál
nak és ami a legrosszabb, igen sokszor szocia
lista érzelmekkel felnek meg. Ha nem tudjiuk eze
ket a kalandos fantáziákat és fel-feltörő élet
igényeket helyes mederbe terelni, még nagy ve
szély származhat belőle, különösen ma, amikor
a búza, bor stb. árak sülyédése folytán a viszo
nyok momentán alakulása olyan formát ölt, hogy
a'készpénzfizetéses ember megint «ür» és vissza
emelkedett abba a pozícióba, amelyben a há
ború előtti években volt. Ez is izgatja és nyug
talanítja a földmives osztályt, amely az emelkedettebb kulturigény folytán már is bizonyos ma
gasabb szellemi és gazdasági kényelmet enge
dett meg magának. Ebből a szempontból is vég
telenül fontos, hogy egyházunk ne hagyja kezei
közül kisiklani azt az ifjúságot, amely a mai
zűrzavaros közhangulatból és részben még min
dig a háborús közerkölcs degenerativ kultúrájá
ból szívja a maga táplálékát és alakítja ki a
miaga világnézetét. A város és a falu között is
ma már a nivókülönbség rohamosan csökkenő
ben van; s itt egy nagyon veszélyes ponthoz
jutottunk, a már nem elég naiv és még nem
elég művelt állapothoz, amelyben, sokszor el
dobják a régit és kritika nélkül fogadják be az
újat, amelyet a lezüllött idegek őrülete diktál
rendszerbe és erőltet rá a szomjas és mindenre
hajlamos telkekre.
Német és Finnországban népfőiskolák van
nak (Volkshochschule), amelyeknek az a céljuk,
hogy a felnőtt ifjúság polgári műveltségét fo
kozzák. Ezekben a főgpndot arra fordítják, hogy
a bennük folyó oktatás ébresztő erejű legyen,
az egyéni értelmi életet és az erköícsi érzést ne
velje. Vannak azután magasabb fokú népfőisko
lák, amelyek vagy önálló tanintézetek vagy egy
évfolyamú, de speciális szakokkal foglalkozó in
tézmények. Nálunk ilyen tudtommal nincs! Nem
is lehet arra gondolni, hogy ilyen iskolába já

'

lm

rassák a falusi polgárisakat különösen akkor,
ha az az iskola nincs helyben. Vannak próbál
kozások, amelyek különösen mint szakiskolák,
például gazdasági szakiskolák, a földmives if
jaknak modern gyakorlati és némi elméleti ok
tatást is nyújtanak. De ezidőszerint nemi lehet
megállapítani ezeknek az iskoláknak tényleges
gyakorlati értékét olyan irányban, hogy az úgy
az erkölcsi, mint az egyéni értelmi, valamint a
lelki életet mozdítaná elő.
Népfőiskolákhoz nincs pénze az államnak és
különösen nincs a mi csonka evang. egyházunk
számára. A leventeoktatás is annyira kezdetleges,
hogy általánosságban véve, őrmestere», terrorisztikus fegyelemnél nem igen tud többet pro
dukálni, bármilyen nemes és szép céljai regye
nek is.
A háború utáni felfokozott kulturigényü
falusi ember, a világot járt katona, ha az ország
határán nemi is volt túl, még|is mindent egészen
más szemüvegen át néz, tudja és érzi azt, hogy
neki tanulni, művelődni kell, mert nem elég neki
az a kevés ismeret, amelyet az a hat iskolapad
nyomott a leikébe, amelynek krétapora mindig
halványabb és halványabb lesz benne1. És az is
kolából kilépő ifjúnak erre a művelésre annál
is inkább szüksége van, mert életének e szaká
ban különösen rászorul a pedagógiai irányításra.
A különbség az előbbi, iskolás korához képest
csak annyi, hogy most már maga választ vezetőt
és maga keresi az irányítását a saját egyéni haj
lamainak. Természetesen különböző korú és cso
portokba osztott ifjúságról kell itt szólanunk.
Nevelési szempontból, rendkívül fontos élet
kor a serdült, adolescens kor, az emberi életnek
a pubertás és a felnőtt kor közé ékelődő és
ezeket összekötő szakasza, amely a legtöbb pe
dagógiai és pszichológiai érzéket kívánja a ve
zetőtől és itt valósággal egyéni, személyenkénti
munkára van szükség. Aki serdülő korában éb
red a szellemi élet látására, az kiemelkedik a
tömegből. Élete formát kap és ezen élet formája
lesz műveltségének legmélyebb biztosítója. És
ha ennek az életkornak helyes irányítása elma
rad, könnyen lezüllik, vágy a kérgiesedésbe sülyed az egyén, vagy pedig torz önképzéssé fajul.
A művelődési anyaginak olyannak kell lennie,
hogy minden réteg a maga munkás életével kap
csolatban lévőnek érezze s az mégis szerves öszszefüggésben legyen a legmagasabb szellemi kul
túrával és erkölcsiséggel. Más szóval ennek a
munkának feltétlenül világnézeti alapon kell ki
fejlődnie és pedig tiszta keresztyén, nevezetesen
evangéliumi kér. világnézeti alapon. És ezt adja
a KIÉ.
Levente, cserkész, népfőiskolái, illem és jel
lem1, értelem és szellem, élet és erkölcsformáló
intézmény akar lenni a KIÉ, evang. egyházunk
nak ez a fel nem fedezett «tehetsége», amely a
maga értékes és vonzó erejű négyes programmjával örök értékű munkának a megkezdésére
vállalkozott. Legfőbb és a tizenkettedik órán
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már-már túlmenő követelése napjainknak, úgy a
falusi, mint a városi ifjaknak ezekbe a KlE egy
letekbe való tömörítése és a komoly munkának
a megkezdése. Ma még könnyebben megy' a
dolog! Az érdeklődés és kíváncsiság a falusi
lelkekben még éber, de mi lesz akkor, ha azok
lesznek az apák, akiknek gyermekei csak a nagy
apa elbeszéléséből értesülnek arról, hogy van
másfajta nép is, egy egészen más világ, ahol
nem úgy élnek, gondolkoznak és viselkednek az
emberek mint nálunk! Egyik-másik élesszemü
atyafi pedig már tágra nyílt szemmel figyeli,
hogy' napjainkban az életviszonyok eltolódnak,
a föld es annak terményei devalválódnak és
úgy érzi, hogy’ «nincs a teremtésben vesztes,
csak ó»!
Fogjuk meg az ifjúság kezét, vezessük! Ölel
jük a szivünkre és ne mondjuk azt, hogy nem
érdemes vele foglalkozni, mert ez lehetetlenség.
Állítsuk \égre élő lelkiismeretünk itélőszéke elé
ezt az ügyet és a szerint cselekedjünk! Egyház
megyék, kerületek és az egyetemes egyház is
foglalkozzék a kérdéssel és rendezze végre az
evang. országos titkár kérdésének az ügyét, mert
ez életbevágóan fontos a jövő szempontjából!
Fuchs János.
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A mesopotámiai Ur városa, ahonnan Ábrahám a Kr. e. XX. században kivándorolt, ősi
szumir város volt, s a szuinir rokonság révén
bennünket magyarokat kétszeresen érdekel. Ur
ban most nagy eredményekkel járó ásatásokat
folytatnak az angolok, s február végén különö
sen jelentős sikert értek el: feltárták a belváros
falait. A belváros szabálytalan tojásalaku, körül
belül 1200 méter hosszú és 800 méter széles. Ez
volt a vallási és a közigazgatási központ. A leg
régibb erődítmények, amelyekre eddig akadtak,
a harmadik Dinasztia idejéből, valószínűleg en
nek a dinasztiának megalapítójától Ur-Engurtól
(2300 Kr. e.) származnak; az erődítményeket ja
vította és bővitette Larsa királya (kb. 2000 Kr.
e.). Urnák két fala volt: az alsó vályogból, a
felső égetett téglából; ebből az utóbbiból még
nem tártak fel semmit, de a feltárt vályogfal va
lóban impozáns alkotás. Magassága nyolc méter;
befelé függőleges, kifelé 45 fok alatt lejtett,
alapjánál nemi kevesebb mint 23 méter vastag;
ez tehát egy földsánc volt, de vályogból gondo
san rakva, s ennek tetejére épült égetett téglá
ból a tulajdonképpeni várfal. A téglából épített
rész lakásoknak volt kiképezve, tehát kettős célt
szolgált. Emlékeztet ez Ráhábra, aki Jérikhó vár
falán lakott (Józsué 2 , 15) és néhány középkori
városra. Tudjuk, hogy amikor Ur fellázadt a
baby lőni uralom ellen, Hammurabi fia Kr. e.
1870 körül lerombolta «Ur nagy falait».
*
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Az Ur körül folytatott ásatásoknak egy má
sik jelentős eredménye is van. Woolley C. L.,
az ásatások vezetője a Mózes első könyvében el
beszélt özönvíznek új bizonyítékait fedezte fel.
Ur tájékán olyan földrétegeket tártak fel, ame
lyek arról tanúskodnak, hogy' a civilizáció fo
lyamatosságában olyan szakadás állott be, ami
lyenről a Biblia és a szuniir történelem számol
be az özönvízről szóló történetben. Az ásatások
olyan királyok neveit hozták napfényre, akik
Babylonia városaiban Kr. e. 3800-tól 0 0 0 -ig ural
kodtak. Woolley egy harmadfél méter vastag
a^yagrétegic bukkant, amelyben semmi marad
ványa nincs emberi foglalkozásoknak, ellenben
úgy ezen réteg alatt, mint felette az emberi élet
nyomai megtalálhatók. Ebből azt következteti,
hogy ezt az agyagréteget egy nagy katasztrófa
mosta le magasabban fekvő helyekről, s csak
miután az iszap agyaggá kéményedéit, települt
le az emberiség újra azon a területen. Az archeo
lógiái kutatás szerint az özönvíz Kr. e. 3000
előtt volt.
•
A magyarországi keresztyénség történeté
ben olv fontos szerepet játszó Benedek-rend
fennállásának 1400-ik esztendejét ünnepli. Szent
Benedek életéből csak egy pontos adatot tudunk,
hogy t. i. Totila gót király 542-ben megláto
gatta a Monte Cassinon. Á rend bölcsője Subiaco-ban ringott, mert ott kezdte meg Benedek
500 körül a szerzetesi életet egy barlangban.
Subiacobó! ment 529 körül Monte Cassinoba és
alapította az. ottani monostort, amely olyan ki
váló jelentőségűvé vált az európai kercsztyénség történetében. Az ősi monostorból csak egy
torony maradt fenn, mert 40 esztendővel a szent
nek halála után a lombardok lerombolták s a
szerzetesek Rómába menekültek, s a rend igy
sodródott bele az egvházi és a politikai élet fo
lyamába. Főként Nagy’ Gergely pápa volt az,
aki a bencéseket megbízta a teuton nemzetek
térítésével. A monte cassinoi monostor 717-ben
épült fel újra, de a kilencedik század végen a
saracénok megint lerombolták. 950-ben újraépült
és megkezdődött a rend aranykora, amikor a
monte cassinoi monostor egyike volt Európa
nagy vallási és kulturális centrumainak. Ebben
a korszakban telepedtek le Magyarországon is.
A Szent Benedek-rend Desiderius apát alatt
(1058—4087) érte el fényének és befolyásának
tetőpontját. A rendnek ez a dicső korszaka két
évszázadig tartott. Azután a monostor elvesztette
nagy jelentőségét s ma Monte Cassino inkább
csak történelmi emlék.
A magyarországi klerikális ultramontanizmus megint kiagyalt valamit, hogy a protestáns
magyaroknak legyen «ostor az oldalában és tövis
a szemében.» Láttam a díjnyertes ötpengős ezüst
pénz rajzát: Szűz Mária a gyermek Jézussal. Te
hát a Patrona Hungáriáé, helyesebben a Szűz
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Mária Országla, még helyesebben a pápai szuverénitás alá helyezett magyar hűbér.
*
A református egyetemes kon vént ülésén
Ravasz László püspök foglalkozott a kultuszmi
niszter Programmjának azzal a részével, amely
a szegedi egyetemi róni. kath. jellegűvé változ
tatására irányul. A püspök többek közt Így szólt:
«Aggodalmamnak adok kifejezést, hogy Magyarországi kultúrpolitikája, ilyen irányítás miellett,
ilyen ténykedésekkel nem jó utón fog haladni.»
A püspök a tudományos szempontot és a ráter
mettséget hangoztatta. Azt szeretné, ha nem tör
ténhetnék meg, hogy állami egyetemek nemteológiai fakultásain bizonyos tanszékek betöl
tésére csak bizonyos felekezetű emberek nyilvánittassanak alkalmasnak. Ravasz püspök Erdély
szülötte és a kolozsvári egyetemen tanult. De
hol van Csonkamagyarország attól a kultúrától,
amely Nagymagyarországon, s nevezetesen Ko
lozsvárt virágzott! Az utolsó tiz évben nagyot
csúsztunk s a magyar kultúra izobár vonala ma
már nem a nyugati államokkal fűz bennünket
össze. Ez a vonal ma Varsónál kezdődik és
Madridnál végződik. A kultuszminiszter egye
temi programinja ennek a vonalnak, sajnos,
újabb megerősitése. Ezen a vonalon a tudomány
és a rátermettség egészen különleges valamit
jelent, mert ez egy más kiima, amelyben az op
portunus tehetségtelenség tenyészik.

Luther Kiskátéjának nagy dicsősége, hogy
dióhéjban adja az üdvünkre kijelentett isteni
igazság teljességét. A Kiskáté az egyházi iroda
lomban az, ami a Bibliában János 3, 16. Aki a
Kiskátét ismeri, az ismeri az üdvnek egész út
ját. Aki a Kiskáté szerint hisz és él, Istennek
akarata szerint hisz és él. A Kiskáté szerencsés
összefoglalása a Szentirás legfontosabb tartalmá
nak és ennek következtében meghízható vezér
az élet útján. Mikor a velencei cenzor olvasta
Luthernak 1519-ből származó Miatyánk-magyarázatait, igy kiáltott fel: «Boldogok a kezek,
amelyek ezt Írták; boldogok a szemek, amelyék
ezt Olvassák; boldogok a szivek, amelyek ennek
a könyvnek hisznek és igiy komolyan folyamod
nak Istenhez!» Ezeket a szavakat még nagyobb
joggal alkalmazhatnánk Luthernak 1529-ből szár
mazó Kiskátéjára.
A Káté először is megtanít bennünket arra,
hogy miben áll az igazi érkölcsiség.
Mindenki egyetért abban, hogy az ember
csak úgy lehet boldog, ha erkölcsösen él. Az
érkölcsiség fundamentomán épül fel az Egyház
és az Állam. Mennyivel inkább megkivántatik az
erkölcsös élet annak követőiben, aki minden
igaz erkölcsiségnek megtestesítője volt! Plu
tarch azt mondta: «Vallás nélkül építeni biro
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dalmat olyan bolond vállalkozás, mint várost
felhőkre alapozni.» Ez áll az erkölcsiségre is.
Rombold le egy nemzetben az erkölcsiséget s
lerontod azokat az oszlopokat, amelyekre a nem
zet támaszkodik.
De mi az igazi érkölcsiség, — az azerkölcsiség;, amely Istennek kedves és amelyet az utolsó
Ítéletben elismer? Évszázadokon keresztül fog
lalkoztak ezzel a kérdéssel. Plato, Aristoteles.
Seneca, Marcus Aurelius értékes fényt derítettek
rá Írásaikban. De egyik sem találta meg a helyes
választ. Ök majdnem egész figyelmüket a cse
lekedetre szegezték és alig-aligi hatoltak előre
a szivben elrejtett indítékhoz Pedig az igazi erkölcsiség a szivben lakozik és hasonlóan a déli
napsütésnek kitett virághoz, elfonnyad és meg
hal abban a pillanatban, amikor gyökerei nem
hatolnak le abba a mélységibe, ahol inspirációjá
nak és erejének forrása van. Ez volt a Krisztus
korabeli zsidók erkölcsiségének betegsége. Ez
sem' hatolt a szivig. Olyan volt, mint a ruha,
melyet az emberek arra használnak, hogy elta
karják igazi természetüket, s nem olyan volt mint
a gyümölcs, amely az örökélet elrejtett gyökeré
ből sarjad. Ezért Jézusnak első dolga az volt,
hogy «Én pedig azt mondom néktek!» szavával
hallgató inak figyelmét a cselekedetről a szívre
irányította, a Hegyi Beszédben, hogy a szivben
mutasson rá minden igaz érkölcsiség forrására
és kútfejére.
S minthogy ez az ismeret az évszázadok fo
lyamán megint kiveszett és még az Egyház sem
kívánt egyebet, mint az igazságnak külső csele
kedeteit, azért Isten azt újból kijelentette szol
gája, Luther Márton által. És Kátéjában Luther
az igazi, Istennek kedves érkölcsiség természe
tét és lényegét olyan rövid, egyszerű és világos
formában magyarázza meg, hogy kicsinyneknagynak egyaránt megfelel. Mindegyik paran
csolatnak magyarázatát ugyanazzal az igazság
gal kezdi és tízszer hangoztatja, hogy egyedül
ez az igazság a valódi erkölcsiségnek lényege.
Tizszeresen harsogó trombitaszóval ismétli eze
ket a szavakat: «Istent féljük és szeressük,» hogy
ezek a szavak hangozzanak és visszhangozzanak
szivünkben és 'életünkben.
Tisztelő félelem a mindenható és felséges
Isten iránt, aki előtt mi csak olyanok vagyunk,
mint a táncoló porszem, párosulva a szeretettel
ezen Isten iránt, mert ő előbbi szeretett minket,
— ilyen szivet kíván tőlünk az Isten; ez az egyet
len gyökér és forrás, amelyből Isten előtt ked
ves igazi érkölcsiség eredhet és ered gondola
tokban, szavakban és cselekedetekben. Az em
berek el tudják választani a szavakat és csele
kedeteket a szívnek attól az állapotától, amelyet
Isten félelmének és szeretetének nevezünk. De
nem szabad őket egymástól elválasztani. Ha el
vesszük Istennek féléimét és szeretetét, akkor
bármennyire gyakoroljuk is a szavakat és csele
kedeteket, mindez «holt cselekedet» marad, lélek
és élet nélkül. Mert a valódi erkölcsisóginek
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lelke és élete mindig az Isten félelme és szeretete marad. A karácsonyfára faggathatjuk az
aranyos diót, hogy ragyogjon a gyertyák fé
nyében, de azért mégsem a karácsonyfának a
gyümölcse az; nem természetesen és szervesen
nőtt a fán, hanem kívülről akasztották ágára.
Életed ragyoghat jócselekedcteidnek dicsőségé
ben; és Isten mégsem fogadja el őket valódiak
nak mindaddig, amig azok nem nőnek termé
szetesen és szenesen azon a fán, amelyet Isten
félelmének és s/eretetének nevezünk.
Ez tehát a Kiskáté missziója mind e mai
napig közöttünk. Abból a külső erkölcsiségból és
esek-kedd beli igazságból, amelybe oly könnyen
tévedünk, visszaszólít bennünket az Istennek
kedves valódi erkölcsi;>éghe7, Attól a sokféle do
logtól, amelyekkel bajlódni szeretünk, vissza
akar vezetni az egy szükséges dologhoz, amely
a keresztyén életnek summája: Isten félelméhez
és szeretetéhez. S ha egyszer a Szentlélek cl
tudta szivünkben plántálni Istennek félelmét és
szereidét, akkor «örömmel teljesítjük akaratát»
szavakban és cselekedetekben, Isten és emberek
irányában. Elgondolkoztál-e már azon, hogy erkölcsiségcd ezzel a mértékkel mérve mennyiben
bizonyulna valódinak? Minél magasabbra állít
juk erkölcsi eszményünket, annál mélyebb lesz
az a mélység, amelyből kiáltunk: «Uram irgalmazz nékünk! Adj nékünk vigasztalást és erőt!»
Mi az igazi hit? igy hangzik a második
kérdés, amelyre Luther Kiskátéja maradandó vá
laszt ád. A hit nem pusztán a természeti em
bernek értelmi egyezese a Szcntirás igazságai
val, vagy az Egyház tanaival. A hit benső és
személyes viszony a hivő ember és az élő Isten
között, amelyet a Szentlélek munkája hoz létre.
A második főrész nem azt mondja, «Hiszek az
Egyházban és az Egyház tanításában *, nem azt
mondja «Hiszek a Szentirásban és a Szcntirás
tanításaiban», hanem: «Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában; hiszek a Jézus Krisztus
ban, Istennek egyszülött Fiában; hiszek Szentlélekben.) A hit Istenhez való személyes viszony,
amely által egész bizodalmamat az 0 isteni sze
mélyébe helyezem és megnyugszom abban a
tudatban, hogy Isten csak azt küldi rám, ami
javamra válik. Igaz, hogy Istent csak az Igében
és a Szentségekben találhatjuk meg, de éppen
az a hitnek természete és adománya, hogy nem
áll meg az Ige hangjánál és betűjénél, és a
Szentségnek látható cselekményénél, hanem az
Igében és Szentségekben megtalálja és megragad ja magát Istent és egész bizodalmát egye
dül öbelé veti. Luther 1520-ban igy magyarázta
meg a hitet: «Bizalmamat nem vetem senki em
berfiába, sem önmagamba, erőmbe, tudásomba,
vagyonomba, kegyességembe vagy bármibe,
ami az enyém. Nem vetem bizalmamat semmiféle
teremtménybe sem égen, sem földön. Megfon
toltan minden bizodalmamat az egy láthatatlan
és megfoghatatlan Istenbe, a mennynek és föld
nek teremtöjébe, az egész világmindenség Urába

vetem. Másfelől, nem félek az ördögnek és se
regeinek minden gonoszságától; az én Istenem
magasabb náluknál. Én hiszek Istenben, ha min
den ember elhágy vagy üldözőbe fog is. Hiszek
benne, még ha szegény, ostoba, tanulatlan, meg
vetett vagy ágról szakadt koldus vagyok is.
Jóllehet bűnös vagyok, mégis hiszek. Az én
hitem túlszárnyal mindent, megmaradó és el
múló dolgokat, bűnt és erényt, hogy megmarad
hasson tisztán és igazán egyedül az Istenben.»
És milyen dicsőséges Isten az, akiben igy
megbízhatom. Ö a mindenható Atya, mennynek
és földnek teremtője, aki engem is teremtett
és most is fenntart. A test és élet minden szük
ségeivel naponta bőven ellát; minden vesze
delem ellen megoltalmaz, minden gonosztól véd
és megőriz, ö a Jézus Krisztus, valóságos Isten,
az Atyától öröktől fogva született, és valóságos
ember is, a szűz Máriától született, ö az, aki
engem, elveszett és elkárhozott embert megvál
tott, megszerzett és megszabadított minden bűn
től, haláltól és az. ördögnek hatalmától, és az
Ö halála és feltámadása által Megváltóm és Ki
rályom lett, akinek közösségében bizonyos va
gyok az örök élet felől. A Szentlélek az, aki a
keresztség és az Ige által megszentelt, vagyis
Krisztushoz vitt és aki Egyházának közösségébe
vitt s naponta megbocsátja minden bűnömet és
igy szivemet naponta megörvendezteti és meg
szabadítja. ö az, aki egykoron engem és minden
holtakat feltámaszt s nekem a Krisztusban hí
vőkkel együtt örök életet ád. Ez a háromságos
egy Isten, — Atya, Fiú és Szentlélek.
Azt állították, hogy a háromságos egy Isten
be vetett hit teher, amelyet az egyház rak a
lelkekre, s ezt a terhet a huszadik században
senki sem képes viselni. Hogyan? a háromságos
egy Istenbe* vetett hit teher? Aki ezt állítja,
az olyan mint a vak, aki színekből beszél. Ál
dott kiváltság az, hogy hihetünk a Szenthárom
ságban. Rám nézve vigasztalás forrása tudnom
azt, hogy az én Istenem háromságos, mert csak
mint háromságos egy Isten tud rajtam segiteni.
Ha bűneimre gondolok és saját crkölcsiségem
rongyos ruhájára, és ha nincs bátorságom a
szent Isten előtt megállani, akkor Krisztus hiv
engemet: «Jöjj hozzám, én magamra vállaltam
a Szentnek és Igaznak haragját és bocsánatot
szereztem számodra.» S ha reszkető szivem azt
kérdezi: «Hogyan tudnék én, akinek sem erőm,
sem okosságom nincs a Leiekre tartozó dolgok
ban, Hozzád jutni?», akkor mellém all a Szent
lélek, kézen fog és Krisztushoz vezet, akinek
kedvéért az Atya kegyelmes hozzám. így vigasz
tal meg azáltal, hogy megadja, aini hiányzik
nálam az Istennek kedves erkölcsiségból, és igy
erőt és bátorságot ád ahhoz, hogy ezentúl meg
tartsam Istennek parancsolatait. Amire én kép
telen vagyok, azt megteszi értem a háromságos
egy Isten, aki gyermekévé fogadott és szállást
vett magának szivemben, s aki ösztönöz és erő
sít, hogy cselekedjem a jót.
(Folytatjuk.)
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— Kormányzói elismerés. A kultuszminisz
ter előterjesztésére a kormányzó megengedte,
hogy Pálmai Lajos nyugalmazott győri evan
gélikus esperes-lelkésznek az egyházi élet terén
szerzett érdemeiért elismerése tudtul adassák.
Szívből örülünk ennek a legfelsőbb elismerés
nek, amelyet lapunk volt felelős kiadója érde
mekben gazdag' tevékenységével kiérdemelt.
— Szeretetház-nyitás Budapesten. A Ralassa-utca 9. szám alatti szeretetházat Dr. Raffay
Sándor püspök husvét hétfőjén újból megnyi
totta. Egyelőre öten találtak benne otthont, de
a fejlesztésről gondoskodás történt.
— A bobai gyülekezet április hó 7-én tar
tott közgyűlésén egyhangúlag Lukács István
győri hitoktató-lelkészt jelölte.
— A nagyhét és a husvét Komáromban.
Virágyasárnap szombatjától kezdve egész nagy
péntek délutánjáig naponként nagyheti áhitatosságíok voltak Jézusnak a keresztfán mondott hét
szaváról szóló szentbeszéddel és a szentbeszédet
követő vecsernyével. A vecsernyék liturgiájában
a nagyhét szerdáján sorra kerültek Jeremiás si
ralmai is. Nagycsütörtökön, az Úrvacsora szent
ségének szerezése napján ünnepi vecsernye volt
a fehérbe öltözött oltár előtt. Nagypéntek vecsernyéjének liturgiájában pedig megszólaltak
Mikeás próféta könyvének alapján az Improperiák. Az áhitatosságpk mindig esti 6 órakor vol
tak, a nagypénteki kivételével, amely az Üdvö
zítő halála órájában, délután 3 órakor volt. —
Husvét hétfőjén a délelőtti istentisztelet a tel
jes, ősi evangélikus énekes liturgiával folyt le,
miért is az általános gyónás, az Ur szent vacso
rájával élni kívánók részére az istentisztelet előtt
volt. Az evangéliumi után rövid szentbeszéd1 és
imádság a szószéken. Az Ur szent vacsoráját,
amely szerves részként illeszkedik be a litur
giába, először az ezt végző lelkész vette s úgy
osztotta ki a meggyónt hiveknek. Úgy a ve
csernyék, miint a husvét hétfői liturg|ia szöveg
és zene részeit ifj. Jánossy Lajos káplán szer
kesztette meg s az énekkari részekre ő tanította
meg a leánykor énekkarát, mélységes hálára kö
telezvén nagy munkájával az egész gyülekezetét
az osztályrészül jutott gyönyörű lelki élményért.
Amint különben értesülünk, az ifjú tudós nagy
művön: a liturgia történetén dolgozik, amely,
ha megjelenhetik, nagy lépéssel viszi előre a
magyar liturgia régóta vajúdó kérdését.
— A pesti magyar egyházközség április
7-én tartott közgyűlésén Tolnay Kornél fel
ügyelő azzal jellemezte helyzetünket, hogy sok
az ellenség, kevés a jóbarát; nemi elég, hogy a
törvényhozás megcsorbitotta felsőházi képvise
letünket, hanem! még az egyenlőség és viszo
nosság elvét is igen sok vonatkozásban figyel
men kívül hagyják. Kemény Lajos igazgató-lel
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kész évi jelentése szerint a romi. kath. egyház
minden, bennünket illető nyilatkozata lojális, vi
szont csaknem minden cselekedete bántó; ki
emelte, hogy a fasori főgimnázium az orszá
gos középiskolai tanulmányversenyen első hely
re küzdötte fel miagát.
— A Prot, Irodalmi Társaság április 27én Rákospalotán, 28-án Szolnokon tart irodalmi
estélyt; mindkét alkalommal Kapi Béla püspök
beszél. A Társaság április 30-án tartja rendes
közgyűlését Budapesten.
— Protestáns honvédek imaháza. A prot.
honvédek számára a Gyáli-úton imaházat ren
deztek be; Taubinger Rezső főesperes husvét
vasárnapján avatta fel az imlaházat.
— A speyeri birodalmi gyűlés emlékeze
tére rendezendő jubiláns ünnepségek iránt, me
lyeken a magyar evangéliumi egyházakat a
múltban tanúsított vértanúságig érő hithűségük
ért és a jövendőben rájuk váró nehéz feladatok
ért különös megjtiszteltetésben részesítik, ország
szerte, sőt a határokon túli magyarok között is,
páratlanul nagy az érdeklődés. A két evangé
liumi egyházból az Országos Református Lel
készegyesület (ORLE) és a Magyarhoni Evan
gélikus Lelkészek Egyesülete (MELE) hatalmas
küldöttséggel képviselteti magát. A küldöttség
és a csatlakozó jelentkezők május 16-án (csü
törtök) reggel 7.20-kor indulnak a budapesti
Keleti pályaudvarról. Bécsbe érkeznek délelőtt
11.53-kor az Ostbahnhofra. Autón megtekintik
a volt császárvárost és a Westbahnhofról 13.40kor indulnak további. Münchenbe érkeznek este
21.45-kor, ahol megszállanak. Május 17-én (pén
teken) délelőtt a város megtekintése után to
vább indulnak déli 12-kor, Stuttgartba érkeznek
d. u. 16.22-kor. A város megtekintése után este
22-kor indulnak és Heiidelberglbe érkeznek éjfél
után 13 perckor. Megszállás. 18-án (szombaton)
Heidelberg megtekintése. Indulás tovább d. u.
15.11-kor. Érkezés Ludrwiigshafenen át, (melyet
szintén megtekintenek) Speyerbe este 18.36-kor.
Megszállás. Május 19—21-én a protestáció négy
száz esztendős emlékezetének megünneplése. Az
emlékezet templomában a főistentiszteletet Balthazár Dezső ref. püspök vezeti pünkösd első
napján. Ugyancsak ő üdvözli a világprotestan
tizmus közgyűlését is. (Részletes műsort a
speyeri ünnepségekről csak később fogunk kapni
és közölni). Indulás Speyerből május 21-én 14.26kor Ludwigshafenien keresztül Mainzba. Érke
zés 17.07-kor. A város megtekintése után indu
lás tovább 22.04-kor, érkezés a Maina melletti
Frankfurtba 22.45-kor. Megszállás. 22-én (szer
dán) a város megtekintése után indulás este
18.09-kor Nürnbergibe, érkezés 22.48-kor. Meg
szállás. 23-án (csütörtökön) a város megtekin
tése után indulás 10.55-kor és érkezés Lipcsébe
17.50-kor. A város megtekintése után indulás
20.55-kor és érkezés Drezdába 22.55-kor. Meg
szállás. 24-én (pénteken) a város megtekintése
után indulás d. u. 16.44-kor és Prágán át, meg
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— Pécel. A péceli missziói egyház Dr.
állás nélkül, érkezés Budapestre a nyugati pá
lyaudvarra 26-án reggel 8.52-kor. — Á tiz nap Thomay Ernő törvényszéki bírót, a szegedi egy
ig tartó utazás alatt, melyen az ORLE és MELE ház érdemes nyug. lelkészének fiát, választotta
elnökein és főtitkárain kívül résztvesznek a kül meg felügyelőjéül. Az új felügyelő Liska Ferenc
döttségben a debreceni és soproni theoló^iai fa lelkész kezébe tette le a hivatali esküt.
kultás egy-egy professzora, Farkas István, Ju
— Kaposvár. A gyülekezet temploma most
hász László esperes, Hetessy Kálmán dr. kecs épül. A 3(>0 adófizető egyháztagra 1928 évre ki
keméti, Incze Gábor, Kuthy Dezső és Szabó volt vetve 7740 P egyházi adó, amelyből de
Imre lelkészek, Futó András püspöki titkár és cember 31-ig befolyt 0706 P; ezenkívül offertóa hozzájuk csatlakozó jelentkezők, meglátják a riumokból és perselygyűjtésból 321 P, önkéntes
német protestantizmus nagy városait. A vasúti adományokból 5503 P; összesen tehát 13.211
költsége az útnak a magyar határállomástól (He P folvt be. A lelkésznek heti 24 vallásórája van.
gyeshalomtól) a magyar határállomásig 172 P Keresztclés 23; házasságkötés 7 (közülük 4 ve
80 fillér. Az utazást Budapesttől Becsig és Drez gyes); úrvacsorával élt 685; áttért 19, kitért 3;
dától Budapestig gyorsvonat II. osztályon, az megfialt 18. Szép munkát végzett a Nöegylet
út többi részét gyorsvonat III. osztályon tesszük (gyermcknyaialtatás, hittankönyvek beszerzése,
meg. A vasúti költségen kívül a szállás, ellátás, kórházi betegek látogatása, karácsonyi szeretetRundfahrt-ok stb. összköltségét később fogjuk munka stb.). Az Ifjúsági Egylet kiadja az Erős
közölni, mihelyt megkapjuk az egyes városokból Várunk cimú evang. lapot, amelyből ezen ada
kért költségvetéseket. Az útra való jelentkezés tokat vettük.
határideje április 20-ika. Az utazási költséget
— KIÉ konferencia B alassagyarm aton.
172 pengő 80 fillért május elsejéig be kell kül
deni, az összeg rendeltetésének megnevezésével Aprilis 20. és 21-én Balassagyarmaton kétnapos
a debreceni ref. püspaki hivatalba. Az útlevelet evangélikus KIÉ konferencia lesz a következő
el kell készíttetni és német, cseh, osztrák vizűm programmal: I. Vezetők értekezlete április 20megszerzésére el kell küldeni május 1 -ig (úgy a án, szombat délután. 3 - 4. «Miért nélkülözhetet
jelentkezőknek, mint a hivatalos kiküldötteknek) len a K1E munka az evangélikus egyházban?»
a szervező titkár, Incze Gábor ref. lelkész címére Dr. Scholtz Oszkár, a KIÉ aldnöke. 4 5. «Ho
(Budapest, II., Margit-körút 34.), ajánlott levél gyan csináljon a vezető KIÉ munkát?» Töltéssy
ben. Jelentkezéseket vagy a debreceni püspöki Zoltán nemzeti titkár. 7.30. Ünnepély a nagy
hivatalba, vagy Incze Gáborhoz kell küldeni. közönség részére az ifjúsági munka érdekében.
(Az úti programmhoz erőnkhöz mérten ragasz «Egy csodálatos történet.» Előadás. Dr. Scholtz.
kodunk, azonban esetleges változtatások jogát Oszkár. II. Ifjúsági konferencia 16 évtől felfelé
fenntartjuk magunknak.) A pünkösdi Lélek meg április 21-én, vasárnap. 8 . Ima, Bibliaolvasás, a
áldotta az apostolokat, de nemcsak őket, hanem konferencia üdvözlése. Kardos Gvula ev. alesapostolaivá tette Krisztus Urunknak és áldott percs. 9.30. «Mi érdekli az evangélikus ifjúságot
evangéliumának a protestantizmust is. Azokért ma?» Vidorszky Kálmán ev. lelkész, a Magyar
az áldásokért, melyeket Isten rajta keresztül hin Cserkész szerkesztője. 9.30. Ünnepélyes istentett ránk magyarokra is, pünkösdkor adjunk há tisztelet a speyeri birodalmi gyűlés jubileuma
lát Istennek akár itthon, akár úgy, hogy csatla alkalmából. Evangélikus templomban prédikál
kozunk a küldöttséghez és megjelenünk Speyer- Sulacsik Zoltán balassagyarmati ref. lelkész, a
ben, hogy tanúi lehessünk annak, mint változik ref. templomban Kardos Gvula ev. alesperes.
át egy gúnynév: p r o t e s t á n s a Krisztus mel 10.45. «A pusztuló Magyarország.» Dr. Csenlett megállás nemeslevelévé: h i t v a l f ó . — A gödy Lajos salgótarjáni ev. lelkész. 11.45. «Mit
akar gz evangélikus ifjúsági egyesületi mozga
speyeri út előkészítő bizottsága.
lom?» Dr. Scholtz Oszkár, az ev. ág elnöke.
— A súri gyülekezet március 18-án "tartott Közös ebéd. 3—5. Kellemes vasárnap délután
közgv ülésén egyhangúlag Bödecs Károly ottani a KIÉ szórakozás bemutatása. Töltéssy Zoltán.
adminisztrátort választotta lelkészévé.
5. Elutazás. Szombat d. u. minden lelkészt, taní
— Nyíregyháza. A Kossuth Lajos-reálgiin- tót, az ifjúság iránt érdeklődőt szívesen látunk.
náziumban az idei majális idején az eddig végzett Minden résztvevő vasúti féljegyet kap. Jelent
diákok bevonásával nagyszabású öregdiák talál kezési határidő április 15. jelentkezni lehet a
kozó lesz. — A leánygimnáziumban az egyen Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségénél,
Budapest, IX., Üllői út 29. II.
ruha viselése kötelezővé tétetett.
Csehszlovákia. Az osgyáni gyülekezet
— A soproni tanítóképző Belmissziói
Kemény
Lajos helyébe Palkovics Pál alsósziklási
Egyesülete márc. 2 1 -én tartotta böjti vallásos
ünnepélyét. Zimmermann Vilmos V. évf. növ. lelkészt választotta meg.
tartott felolvasást a Lipcsei .Missziótársulat mun
— A legfiatalabb lutheránus egyház. A
kásságáról. Az intézeti énekkar Ágoston J. ve Második Lutheránus Világkonv. n!en képviselve
zetése alatt énekelt; Fekete Ferenc és Papp Pál lesz az 192ó. október havában Indiában meg
szavaltak; Gabnai Ferenc Peschko Zoltán tanár alakult «Andhra Evangélikus-Lutheránus Egy
zongorakisérete mellett énekelt.
ház» is. Ez az önkormányzattal biró egyház az
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Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház Külmiszsziói Bizottságának védelme alatt áll. A meg
keresztelt tagiok száma 140;000, akik 1823 hely
ségben laknak és 1405 gyülekezetét alkotnak.
Van 51 felavatott benszülött lelkésze és 3500
fel nem1 avatott munkása, ezenkívül amerikai
misszionáriusok is dolgoznak. 1927-ben az
Andhra Egyház 138.650 dollárt (800.000 pengőt)
gyűjtött missziói célra és tagijainak száma 6006
lélekkel szaporodott. A Világikonventen az
Andhra Egyházat egy misszionárius és egy indiai
delegátus fogja képviselni.
— Tudományos theolőgiai tanfolyam a
Viiágkonventtel kapcsolatban. A göttingeni
(Németországi) egyetem rövid tudományos theo
logia i tanfolyamot hirdetett, amely közvetlenül
a Világkon vent után kezdődik és külföldiek szá
mára is tartatik. A tanfolyam két hétig tart, julius
6—20; a gondosan előkészített előadások ezen
központi téma körül csoportosulnak: «Az örök
probléma: theologia és világnézet». A hirdetés
szerint «a theológiának, filozófiának és a törté
nelemnek legkiválóbb németországi és külföldi
képviselői fogjnak előadásokat tartani szakmá
juk köréből. Az előadások célja az, hogy beve
zessenek a theológia különböző újabb kutatási
területeibe, s úgy a tudomány művelői mint pe
dig a haladottabb tanulók számára világnézeti
alapot nyújtsanak.» Körülbelül negyven előadás
lesz; három délelőtt, egy délután és néha este
is egy. A tanfolyammal kapcsolatban kirándulá
sok lesznek Eiseinachba, Wartburgba, Goslarba
és a Harc-hegységbe. A diji 15 birodalmi márka.
Az előadók közt szerepelnek Bauer, Behnu,
Duhm, Hempel, Wobbermin, Stange C , stb.
— A Luther Társaság könyvkereskedése
Budapest, VIII., Üllői-út 24. szám alá költözött.
Eddigi helyiségét raktárnak fogja használni.
— Tizennégy pont a külmissziói m unká
ról. 1. Az Újszövetség minden könyvét rniszsziónáriusok írták. 2. Az Újszövetségben minden
olyan levél, amelyet egyes személyhez intéztek,
olyan emberhez van írva, akit misszionárius té
ritett meg. 3. Az Újszövetségben minden olyan
levél, melyet gyülekezethez írtak, missziói gyüle
kezethez van írva. 4. Az Újszövetségiben minden
olyan könyv, amely a hivők szélesebb közössé
géhez van intézve, missziói gyülekezetek cso
portja számára készült. 5. Az Újszövetség egyet
len prófétai könyve az Ázsiában levő hét rniszsziói gyülekezet számára íratott. 6. Az őskeresz
tyén egyház egyetlen hiteles története kiilmiszsziói napló. 7. Jézus tanítványait idegen, miszsziói nyelven hívták először keresztyéneknek.
8. Az Újszövetség könyveinek nyelve a külmiszszió nyelve. 9. Az ős keresztyén világ térképe az
első hittérítők utazásainak a rajza. 10. Jézus ti
zenkét tanítványa, egynek a kivételével, misszio
nárius lett. 11. A tizenkét tanítvány közül egy
nemi lett misszionárius; ez az egy áruló lett. 12.
Az ősegyház kebelében felmerült problémák ja
Nyomatott •
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varészt a külmissziói munkával összefüggő prob
lémák voltak. 13; Csak misszionárius tudott örök
evangéliumot írni. 14. Az apostolok szerint a
missziói szolgálat a keresztyén életnek legmagasabbrendü kifejezése.
— A Biblia Magyarországon. A Brit és
Külföldi Bibliatársulat középeurópai ügynöksége
a «Bibel-Arbeit» márciusi számában ezt Írja:
«Munkánk igen örvendetes haladását jelenthet
jük Magyarországból. Különösen az utolsó öt
évi fejlődés nagy lelki ébredésre nyújt reményt.
A hitélet 25 esztendeje úgy a protestáns, miint
a katholikus egyházban majdnem teljesen ro
miokban hevert. A bibliaórák vidéken és városon
majdnem ismeretlenek voltak és a bibliás keresz
tyének hallatlan üldözéseknek voltak kitéve. Ma
a lelkészek vezetése alatt számos bibliaolvasó
kör alakul, s majdnem mindenhol tartanak bibliaórákat. Most a tanítók gyakran gondoskodnak
Bibliáról tanulóik számára és tanítják őket a
Bibliára. Figyelemre méltó körülmény, hogy az
úgynevezett jobb körökben ma élénk érdeklődés
és öröm mutatkozik a bibliaolvasás irá n t... A
Bibliatársulat mindig nagy megbecsülésnek ör
vendett Magyarországon azok körében, akik
munkáját értékelni tudták. Néhány éve bevezet
ték a bibliavasárnapokat s ezen a réven társu
latunk munkája szélesebb körökben talál meg
értésre és mieglbecsülésre.» A kimutatások sze
rint Magyarországon 1925-ban 49.248, 1927-ben
65.067, 1928-ban 87.157 Biblia, illetve Ujtestamentom és bibliarész kelt el. — Magyarnyelvű
Bibliákból és Ujtestámentomokból elfogyott
1928-ban Magyarországon 81.466, Csehszlová
kiában 4536, Németországban 347, Ausztriában
158, LLengyelországban 1, összesen 86.508,
1927-ben 66.435. — Magyarországon 1928-ban
tiz bibliaügynök működött.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
I. K. Szvár. Lappéldányokat jelzett címekre
elküldtem. — Récéi. Intézkedtem. — J. L. K-m.
Köszönöm. — Sz. I. Km. Baptisták 9.000.000;
unitáriusok és nazarénusok számát nem tudom.
— Köszönettel ismerem el alábbi felülfizetések et: Markó Emma Salgótarján 0.80; Dániel M.
Sándor Debrecen 0.80; Tarr Pál Orosháza 3.60;
Vajda Dezső Szeged 1.80; Szlovák Miklós
Szarvas 0.40; Moticska Nándorné 1.60; Sólyom
János 0.40; vitéz Raics Károly 3.60; Richter
Viola Győr 0.60; Lehoczky Szabina Budapest
0.60; Trépák János Szeged 0.40; Kmiotrik Lajos
Nyiregyháza 0.40; Roszner Lajos Rákoshegy
1.80; Csillag Ferenc Pápa 0.30; Rákóczy István
Bgyarmiat 0.80; Glcyztzer József Budapest 9.60;
Revalo Pál Kiskőrös 3.60; Béldi Sándor Buda
pest 3.60; Erdős Pál Lébény 1.00; Herints Lajos
Farád 3.60; Irsele Józsefné Budapest 0.40; Hoff
mann Károly Kaposszekcső 0.80.
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emelkedés, nemes érzés és erkölcsi tökéletese
désre irányuló törekvés e világon.
a speyeri birodalmi gyűlés országos jubiláns emlék
Meggyőződésem szerint ezen közös ellen
ünnepélyén, tartotta: báró Radvánszky Albert, egye
temes felügyelő.
ség ellen a keres/tyénség minden történelmi
Az elhangzott jeles előadások élénk képek egyházának — és pedig mindeniknek a maga
ben vetítették 400 év távlatában lelki szemeink létérdekében — össze kellene fognia, mert olyan
elé a speyeri birodalmi gyűlés nevezetes jele bástyának látom az általános keresztyén anya*
neteit és szakavatott méltatásban részesítették szentegyházat, amellyel szemben egységesen vo
nul fel az ellenség, amely a krisztusi hitben,
annak századokra kiható jelentőségét.
Egyik vonatkozásban sincs és nem is lehet bármilyen legyen is megnyilatkozásának for
mája, egykép ellenséget lát, amelyet le kell győz
sem hozzáfűzni, sem elvenni valónk.
Amidőn tehát osztályrészemül jut az a meg nie, hogy önmaga tért hódíthasson.
Egyes lehangoló jelenségekből sajnálattal
tisztelő feladat, hogy néhány szóval berekesszem
ezt az országos jubileumi ünnepélyt, amelynek állapítható meg, hogy a történelmi keresztyénalkalmából a magyar protestantizmus szive ösz- ség mindeddig nem ébredt ennek az igazságnak
szedobban a v.lág protestantizmusának a szivével, a tudatára,'legalább is nem oly mértékben, amint
a zárszó lényegéből folyó feladatkörömnek meg arra múlhatatlanul szükség lenne.
Annál fokozottabb mértékben kötelessége
felelően csak egyes olyan megállapításokra kí
vánok szorítkozni, amelyek az el mondott akból a történelmi protestantizmusnak, hogy azt a két,
önként folynak és korunk protestantizmusának százados őrtornyot, amelyet a gondviselés szá
szólnak.
mára kijelölt, a speyeri ősök hitével, hűségével,
Az elhangzottak nyomán mindenekelőtt elszántságával és szívósságával védje és tartsa.
megállapítható, hogy a speyeri birodalmi gyű Protestálva a szó mindkét értelmében, azaz bi
lés protestánsai állásfoglalásukkal tulajdonkép zonyságot téve egyrészt evangéliumi hitéről,
bizonyságot tettek olyan magasztos eszmékről másrészt pedig tiltakozva — ha kell — minden
és olyan általános emberi jogon alapuló igazsá ellen, ami miiltja, jelene és jövendője elíen irá
gokról, mint amilyen — hogy csak a legfonto nyul'; állja pedig ezt a harcot abban a tudatban
sabbat említsem — a lelkiismereti szabadság. hogy' nemcsak a maga, hanem egyben az álta
Kétségkívül főkép bátor fellépésükben kifeje lános keresztyénség létéért és jövendőjéért is
zésre jutott e bizonyságtételük biztosította az harcol.
akkori idők válságában a protestantizmus létét
Áll ez különösen a magyar protestantizmus
és fennmaradását.
ra, amelynek ezen jubileumi ünnepi örömébe
Amennyire kétségtelen történelmi tény, belevegyül az afeletti fájdalom érzése, hogy
hogy számottevő erők állottak szemben a speyeri nem egyesülhet ez ünnep keretében elszakított
ősökkel, annyira félreismerné az a jelen hely testvéreivel. Hassa át a magyar protestantizmust
zetet, aki azt állítaná, hogy nem viaskodnak ma az a meggyőződés, hogy minél inkább megerő
is jelentős erők a protestantizmussal, — és hely södik bennünk a fentiek tudata és az azokból
telen következtetéseket vonna le az, aki ezeket folyó elhatározás, annál közelebb jutottunk Ma
az erőket lebecsülné.
gyarország feltámadásának a napjához is.
Ezeknek az erőknek a sorában korunk ra
Ezzel a tudattal és ezzel az elhatározással
dikális, egyház- és vallásellenes irányzatait lá lépje át ebben az ünnepélyes órában a magyar
tom olyanoknak, amelyek elkeseredett hadat protestantizmus elmúlt és jövendő századok ha
izennek mindennek, ami öröklött érték, lelki fel táfát.
—-
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a speyert protestáció.
Négyszáz esztendeje, hogy néhány fejede
lem! és tizennégy szabad birodalmi város kül
döttei átnyújtottak Speyerben Ferdinánd király
nak egy okmányt, amely a nyugati civilizációnak
egyik legnevezetesebb' történelmi okmánya. Ké
sőbbi eredetű, mint az angolok Magna Chartája,
vagy a magyarok Arany Bullája, de nemkevésbbé
alapvető és jelentőségében, kihatásában mind
egyiknél általánosabb. A speyeri protestáció a
nemzeti és egyéni jogoknak hangoztatása a kle
rikális és politikai imperializmussal szemben. A
pápa azt mondja: az egyház én vagyok; a csá-

Az előző gyűlés három: esztendővel azelőtt,
1526-ban volt, ugyancsak Speyerben. Hogy meg
érthessük a protestantizmus megszületésének va
júdásait, ismernünk kell azokat a vezérszemélyi
ségeket, akik az 1520—1530 évtizedben a világ
szinpadlán szerepeltek. Luther volt a legkiemel
kedőbb egyéniség. Az ő szerepe a hősé vagy
a lázadóé, a szenté vagy az eretneké, aszerint,
hogy pártján vagyunk-e, vagy az ellenpárton.
Ekkor már nemzetközi kiválóság volt, de életmunkájának maradandósága még nem volt biz
tosítva. Birodalmi átok alá volt vetve 1521 óta,

Az evangélikus rendek tiltakozása a speyeri birodalmi gyűlésen. 1529.

szár azt mondja: az állam én vagyok; a pápának
és a császárnak felfuvalkodott «én»-jével szem
ben a speyeri protestálók a Krisztusban hívők
nek gyülekezetére mutatnak rá. Egy eddig tö
retlen bástya megrepedt. Sokáig] a legnagyobb
kegyetlenséggel elnyomott, bilincsbe vert erők
felszabadultak. A demokrácia nem akkor szüle
tett meg, de öntudatra ébredt, mozgolódni kez
dett s azóta — bár a régi elnyomó hatalmak
is működnek — egyre növekszik és fáklyahordo
zója a keresztyén civilizációnak, kultúrának és
vallásnak.
Speyer városa Pfalzban, a Rajna mellett fek
szik. Ma nem jelentős város, de sok birodalmi
gyűlést tartottak ott, mert a birodalom többi ré
szeiből könnyen megközelithető volt. Huszon
kilenc birodalmi gyűlést tartottak Speyerben és
közülök legnevezetesebb az, amely 1529 már
ciusától júniusig ülésezett.

amikor V. Károly császár a wormsi birodalmi
gyűlés határozatát kihirdette. Az egyház kiát
kozta; egyházi átok alatt volt 1520 óta, amikor
X. Leó pápa exkommunikálta. Foglalkozása és
hivatása szerint lelkész, egyházi iró, hitvitázó,
az evangélikusok vezére és a wittenbergi egye
tem1 szeretett tanára. De mindez nem meríti ki
Luther jelentőségét. Luther megtestesülése volt
annak a mozgalomnak, amely Oroszországtól
nyugatra egész Európában megindult az auto
krácia, az önkényuralom letörésére. Luther zászló
volt, amely körül az akkori császárságok és biro
dalmak hatalmában sínylődő kisebb államok
gyülekezetek nemzeti jogaiknak védelmében. A
hajnal hasadása feltárja és megmutatja a tárgyak
körvonalait: így látták meg az emberek Luther
által szellemi, gazdasági és erkölcsi életüknek tágabb lehetőségeit. Luther megtalálta Istent és
a személyes szabadságot; és képes volt kinyitni
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embertársainak szemét, hogy meglássák azt, amit vetei 1526-ban a császár tekintélye alatt diétát
5 látott. Luther német ember volt és a lámpa tartottak Speyerben és megállapodtak abban,
Németországban gyulladt ki, de lámpák minden hogy a saját termetén mindegyik fejedelem a
felé voltak és az egy lámpáról millió lámpa maga lelkiismerete szerint és a birodalomhoz
való hűségben intézi el a vallási ügyeket. Ez
gyulladt.
volt
az első birodalmi engedmény a reformáció
Luther Márton személyének óriási jelentő
hivei
javára; ezt az engedményt csak azért nyer
sége egészen sajátságos koncentrációt vitt bele
az európai emberiség eme nagy harcába, amely hették el, mert a katholikus és a császári tekin
következményeiben kihat ma az. egész világra. télyek egymással viaskodtak.
Luther Márton állott a harc középpontjában. A
Ebben az időben VII. Kelemen pápa ural
pártok ókörülötte kristályosodtak ki. Az impe kodott. Nem annyira tehetséges, mint inkább
rializmus csatlósai azt kiáltották: «öljétek meg akadékoskodó volt. V. Károly császár FranciaLuther Mártont!» E jelszó mögött állt a császár, országgal folyton egyenetlenségben állott s Ke
a pápa és a nagy királyok. De a kisebb fejedel lemen pápa úgy tudta közöttük a békességet
mek közül sokan, továbbá a nagy' tömegek, akik fenntartani, hogy mindkét félnek port hintett a
megismerték Krisztus evangéliomát és akiknek szemébe. Ezt is elég ügyetlenül tette. Ha a pápai
lelki szemei kinyíltak egy dicsőbb és nagyobb szék csalhatatlanságot ád, Kelemen nagyon rit
szabadság meglátásáfa, azt mondták: «Vigyázza kán ülhetett le rá. Ez a VII. Kelemen pápa
tok Márton barátra. Ha a wormsi ediktumot együk fő oka annak, hogy a reformáció diadal
végrehajtják, akkor a mi szabadságjogaink wie maskodott és ö adja magyarázatát annak, hogy
együtt égnek el a máglyán!» Ezeknek a töme a német fejedelmek a protestantizmus mellé áll
geknek csak homályos ismeretük volt a spanyol tak. 1523-ban lett pápa, s tüstént beleártotta ma
V. Károly császárról, az olasz pápákról és a gát a SpaincJors/ág és Franciaország között
franciaországi Bourbon királyokról. De ismerték folyó küzdelembe. Minthogy őszentsége az általa
saját választófejedelmeiket, grófjaikat és a biro aláirt szerződéseknek oda se hederitett, ígéretei
dalmi szabad városok magisztrátusait. A német nek megtartásából sem csinált magának lelki
és skandináv országocskáknak a Gondviselés eb ismereti kérdést, V. Károly császár elfoglalta
ben a korszakban olyan fejedelmeket adott, akik Rómát, a pápát lecsukta és súlyos kártérítés fize
elég közel álltak a kereskedőkhöz és parasztok tésére kötelezte. Ez a pápa elleni hadjárat 1525.,
hoz s leikükön viselték azoknak jólétét. Bátrak 1526., 1527. évekre esik. Valószínű, hogy maga
és buzgók voltak alattvalóik javának munkálásá- Károly császár is torkig volt a Vatikánnal és
ban. A maguk módján jó stratégák voltak. Ha nem nagyon törte magat Luther kivégzése, az
szükséges, hogy Luther életben maradjon, ügy evangéliomi mozgalom elfojtása és ezen a réven
tervezték, hogy Luther ne juthasson az olasz, a pápai tekintély megszilárdítása után. Tény az,
vagy a spanyol, vagy a francia kezére. A szász hogy' az 1526. évi speyeri birodalmi gyűlés az
választófejedelem jó vezére volt az evangélikus evangélikusoknak kedvező határozatot hozott.
fejedelmeknek.
Három esztendővel később Kelemen pápa már
Megemlékeztünk a pápai és császári impe megjuhászodott és a császár elérkezettnek látta
rializmus képviselőiről, akik Nyugatcurópában az időt arra, hogv Németországban a katholikus
parancsoltak, de a játékban szerepel egy másik pártnak hóna alá nyúljon. Az 1529. évi speyeri
alak is, akinek része van az eredményben, jól birodalmi gyűlés az elsómek határozatait visszalehet pogány volt. Általában a fajról nevezzük el szivta. Helyenként zavarok támadtak és volt egy
ezt a szereplőt: török. A török akkor Konstan idő, amikor Németországban a polgári háború
tinápolyban székelt, abban a városban, amelyet kitöréssel fenyegetett, amit a vallási pártosko
az első keresztyén császár épített és a saját ne dásnak tulajdonítottak.
véről nevezett el. A mohamedánizmus komoly
Mielőtt búcsút vennénk VII. Kelemen pápá
veszedelmet jelentett Nyugateurópára.
tól, megemlítjük, hogy ó volt az a pápi, akitől
De a töröknek hasznát is lehetett venni. Ha Vili. Henrik angol király azt kérte, hogy első
V. Károly császárnak, vagy Ferdinánd magyar feleségével, Aragóniái Katalinnal kötött házassá
királynak, a császár testvérének, akinek birtoka: gát semmisítse meg. Henrik királynak, akit
Magyarország, a török támadásnak közvetlenül Boleyn Anna bájai megigéztek, hirtelen lelkiki volt téve, katonára volt szüksége, az evangé ismeretbeli aggályai támadtak első házasságának
likus fejedelmek csak úgy voltak hajlandók ka érvényessége körül, mert Aragóniái Katalin Hen
tonát adni, ha a császár nem sürgette a wormsi rik testvérének az özvegye volt, jóllehet annak
ediktum végrehajtását s nem akadályozta az idején diszpenzációt kapott. Kelemen pápa haj
evangéliumi hit terjedését. A reformátort köny- landó lett volna a második házasság útját egyen
nyen el lehetett volna fogatni. De ez egyértelmű getni, mert az angol király barátsága 1527-ben
lett volna azzal, hogy a törököt beeresztik Bécs- nem volt megvetendő dolog. De különböző ha
be, tehát a német fejedelmek beszéltek Ferdi- lasztásokat szenvedett a dolog s végül is V. Ká
nánddal, Ferdinánd pedig beszélt Károllyal. Ez roly császár beláttatta a pápával, hogy' jobb lesz
igy tartott évekig.
Henrik király ellen határozni. Henrik király
A német fejedelmek és a szabad városok kö 1531-ben házasságra lépett Boleyn Annával.

124.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

A pápáknak, császároknak és királyoknak
dolgait azért beszéltük el, hogy feltárjuk, milyen
viszonyok közt élt a nép 1529-ben, amikor a
Vatikán és a trónok teljes szuverénitást követel
tek és teljes engedelmességre akarták kénysze
ríteni a népeket. VII. Kelemen pápának isteni
tekintélyt tulajdonítani vagy politika, vagy ba
bona. Kelemen pápa még tisztességes sem volt.
Ismételten feloldozta magját olyan kötelezettsé
gek alól, amelyeknek teljesitésére aláírásával kö
telezte magát. És Kelemen pápa nem valami
egyedül álló kivétel a pápák sorában1. Ami a
világi hatalmasságokat illeti, akaratuk egyúttal
törvény is volt. Adókat vetettek ki és katonákat
szedtek, hogy a korona dicsősége öregbedjék.
A nemzeti kötelékek épúgy nem számítottak,
mint a lelkiismeret jogai se Rómában, se a fő
városokban. Azt az okmányt, amelyben az 1529-iki
speyeri birodalmi gyűlés többségének határozata
ellen tiltakoznak és álláspontjukat míegindokolják, a speyeri Szent-János templom lelkészének,
Muterstatt Péternek házánál állították ki egy
kicsiny szobában. A nyilatkozat tizenkét iv pergamentet tölt ki, a tizenharmadik iv az aláírások
és pecsétek számára volt. Tizenkilenc névalá
írás van: Hesseni Fülöp, Szászországi János,BrandenbUrg-Anspachi György, a Lüneburgi és a
Braunschweig! hercegek, Strassburg és Nürn
berg követei, továbbá tizenkét más szabad város
követei: Ulm, Konstanz, Reutlingen, Widsbeim,
Memmingen, Lindau, Kempten, Heilbrom, Isny,
Weissemburg, Nordlingen és Szentgallen. Meg
érdemlik ezek a nevek a felsorolást, hogy fel
újítsuk az emberiség jóltevőinek emlékezetét.
Az okirat aláirásánál két jegyző' és más ta
nuk voltak jelen. Az iratban az egyetemes zsi
natra appelláltak és kijelentették, hogy Isten
iránti engedelmességben és jó lelkiismerettel
nem tudnak egyetérteni a birodalmi gyűlés több
ségiének határozatával.
A protestálók a római katholikus párttal
szemben olyan kisebbségben voltak és a római
katholikusok annyira bíztak abban, hogy Róma
teljesen el tudja tiporni az evangéliomi mozgal
mat, hogy olyan hírek is keringtek, miszerint a
protestáló követek ellen erőszakot is fognak al
kalmazni.
i J
A reformáció mozgalmában többféle erő ha
tott közre; a mozgalom nem csupán vallási kér
déseket érintett, hanem: egyúttal kormányzati,
ipari, erkölcsi és nemzetközi kérdéseket is.
Üjabbkori tudósok a vallási tényezőt szeretik
háttérbe állítani, vagy teljesen elhallgatni. Akad
nak olyanok is, akik sajnálják, hogy a köznép
érvényesülhetett a kultúrában és sóhajtozva erm
legjetik a modernizmus megszületését. Szerintök
a reformáció mozgalma destruktiv mozgalom
volt, mert «szektákat» hozott életre. Azt tartják,
hogy a speyeri protestálók alkotják azt a gyö
keret, amelyből a dogmatikai szőrszálhasogatás
és a vallási üldözés kisarjadt.
Talán szerencsés körülménynek tekinthető,
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hogy a speyeri okirat aláírói nem tudták, hogy
későbbi századok hogyan fogják értelmezni a
hires okmány aláírását. Ami őket illeti, a vallási
kérdés nemcsak hogy első helyen állott, hanem
kizárólag az játszott szerepet. Meggyőződtek
arról, hogy a pápai és a császári hatalom tuda
tosan és szántszándékkal megvonják a néptől az
evangéliomot, Istennek ajándékát. Abban a tény
ben, hogy az Úrvacsorában megvonják a kelyhet
a néptől, ennek a szentséginek meghamisitását
látták a papi kaszt érdekében. Az egyház viselke
désében felismerték azt a jól kigondolt és ügye
sen végrehajtott tervet, melynek célja volt a ke
resztyének nyájának tudatlanságban és baboná
ban való megtartása, úgyhogy az egyháznak
legszentebb cselekményei vagy a papság jöve
delmi forrásává, vagy az egyének és nemzetek
jogai ellen irányuló fenyegetésekké válhattak.
A többségben levők nem: csupán arra használ
ták fel hatalmukat, hogy különös kiváltságokat
élvezzenek és szeszélyük szerint kössenek és
bontsanak egyezségeket, hanem nagyra vágyásuk
majdnem szüntelen tartó háborúk forrásává lett.
Mihelyt az igazság ismeretére eljut, minden át
lagos felfogású ember észre tudja venni a szent
nek beszennyezését, a követelődzések oktalan
ságát és az iniditékok aljasságát. A speyeri ki
sebbség az Isten igéje által megvilágositott lelkiismeret szavára hallgatva és hálából azon Isten
iránt, akit az Igéből megismertek, elhatározta,
hogy inkább meghal igazságának tudatában,
mintsem hogy továbbra is áldozata maradjon a
képmutatásnak és elfajultságnak.
Ezért kijelentették, hogy cselekvő ellenállást
fognak tanúsítani minden olyan törekvéssel
szemben, amely az evangjéliom hirdetését el
akarja gáncsolni. Követelték minden hivő szá
mára a kenyér mellett a kelyhet is. Tartomá
nyaik és városaik területén míegtagadták az evangéliom hirdetőinek elnémitását. A Luther ellen
kiadott ediktumot nem szabad végrehajtani. Ami
kor ilyen álláspontra helyezkedtek, elutasitottak
minden kompromisszumot és elszánták magukat
arra, hogy a hatalom összezúzza őket. A speyeri
protestálók 1529-ben Ugyanazt tették, amit Lu
ther tett 1521-ben Wormsban. Azzal a különb
séggel, hogy Speyerben a fejedelmek és a sza
bad városok követei már nem csupán egyes
egyének nevében cselekedtek, hanem itt már
az állam is magáévá tette az evangéliomnak és
az evangélikus egyháznak ügyét, az állami meg
bízott szervei útján.
Speyerben mindkét fél: úgy a többség, mint
a kisebbség tévedésben volt a saját ereje felől.
Melanchton Fülöp egészen elcsüggedve tért
vissza Wittenbergbe. A pápa emberei azt vélték,
hogy a gyűlölt protestánsok és a keményfejű
németek ki fognak irtatni. Egyiknek sem volt
igaza. A katholikus párt üldözésekbe és fenyege
tésekbe kapott. Az evangélikusok veszteségeket
szenvedtek és árulók is akadtak. A reformáció
nak gyors kiirtása helyett a háború és civakodás
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korszaka következett. A pápaság végül is a re
formok terére lépett; az evangélikusok pedig
azáltal teremtettek maguknak megélhetési lehető
séget, hogy az állami és a gazdasági erőket hív
ták segítségül. Egyik sem tudta felszívni a mási
kat. De általában véve a tizenkilenc protestáló,
illetve utódaik, sikeresen állottak ellent az ellen
ség támadásainak és cselszövényeinek.
A speyeri birodalmi gyűlésen egyik párt
sem értékelte helyesen a «köznép» tömegének
meggyőződését. Ä többség túlbecsülte az V.
Károly, VII. Kelemen és a francia király között
létrejött egyezséget. Maguk ezek az illusztris
személyiségek is azt hitték, hogy összefogva
helyre tudják állítani az egyházi es világi impe
rializmus megtépázott tekintélyét. Az 1529-iki
klerikálisok a legszebb reményekkel eltelve csuk
ták be füleiket az evangélikus kisebbség elöl;
másfelől az evangélikusok csüggedten néztek
szembe a bekövetkezendő kudarccal. Egy ik fél
sem számolt a nép felébredt öntudatával és azon
készségével, hogy' inkább szenved, mintsem hogy
mégegyszer magára vegye azt igát, amely alatt
eddig sínylődött. A nép szava néha Isten szava.
1529-ben a nép szava Isten szava volt, mert a
népnek volt igaza, az imperialistáknak pedig
nem volt igaza.
Kétféle erő oltalmazta és támogatta a tizen
kilenc speyeri protestálót. Főként az az új erő
volt, amely abból eredt, hogy a nép ezreit és
millióit átjárta az Isten igéje. Az a lutheránus
tan, hogy az isteni kegyelem az Ige és a szent
ségek csatornáin ömlik az emberiségbe, a Szentirásból van merítve, de a tapasztalat is bizonyítja
igazságát. Luther meglátta ezt a tant a Szentirásban, de meglátta embertársainak életében
is. Az evangéliom nem tanítja, hogy a trónokat fel
kell forgatni; azonban egyetlen trón sem marad
hat meg, ha azok, akik a trónon ülnek az ember
értékének elve ellen cseTekesznek, feltéve, hogy’
a népnek van alkalma megismerni az evangéliom
tanítását. A reformációnak már Luther előtt vol
tak előhírnökei Európaszerte. Üldözték, égették,
pusztították őket és követőiket, de munkájuk
nem veszett el. Luther és elődei évtizedeken,
két évszázadon keresztül csepegtették az evan
géliom igazságait a népiélekbe; s amikor 1323ban a nép nyelvén megjelent és nyomtatásban
terjesztetett a Biblia, akkor a köznép át lett
itatva a hívők üdvösségét munkáló erővel, az
evangéliommal és a terméketlen sivatagok meg
termékenyültek. A nép hamarosan megtudta,
hogy hol buzog életének és boldogságának for
rása. Többé nem lehetett a népet visszatartani
attól, hogy jogát követelje és érvényesítse.
Azt a vádat, hogy a reformáció visszavonást
és harcot hozott bele az emberiség életébe,
könnyű emelni, ha senki sem kivánja, hogy a
vádat be is kell bizonyítani. A reformáció ellen
ségei kenetesen beszélnek azokról az aranyna
pokról, mikor az Egyház kétségbe nem vont
tekintéllyel beszélt a Vatikánból és egység Ural
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kodott a földkerekségen, vagy mikor V. Károly
császár jogara Európa nagyobbik fele fölött ural
kodott. A tényleges helyzet azonban a legna
gyobb rendetlenség és zűrzavar képét mutatja
a speyeri birodalmi gyűlés előtt. A «császárság»
számos apró fejedelemségből állott, a fejedel
mek egymással civakodtak és a civakodások,
harcok főleg a nemesség privilégiumainak csök
kentése vagy növelése körül folytak. Az Egyház
a jól jövedelmező egy házi tisztségeket a leg
többet ígérőknek adta el; kapzsi, féltékeny, ha
talomvágyó szerzetesrendek nyüzsögtek, vias
kodtak és nyugtalanították az Egyházat; az em
beri léleknek Istenhez való viszonya pénzügyi
műveletekben nyert kifejezést: a templomfalra
festett képnek az ára kiengesztelte a ha ragéó
istenséget. A fejedelmek alig birták megvédelme/ni országukat a töröktől. Az elnyomott, ki
fosztott, tudatlanságban tartott parasztság lá
zongott (Dózsa-féle parasztlázadás Magyarorszá
gon a reformáció előtt!). A termelésből és a
kereskedelemből csak a kiváltságos osztálynak
volt haszna, a nép tömegei, a dolgozók, munká
juknak gyümölcsét nem élvezhették sem anyagi,
sem a szellemi kultúra formájában. Az építészeti,
szobrászati, festészeti remekek fennmaradtak ab
ból a korból, de a kizsarolt, lerongyolódott, álla
tinál rosszabb sorsban tengődő jobbágyoknak
csontjai elporladtak, s nem tudnak beszedni arról
a rettenetes állapotról, amiben ezek a szeren
csétlen keresztyének éltek a reformáció előtt. A
közlekedés csak néhány kilométerre volt lehet
séges; vagy pedig, ha hosszabb útra kellett
menni, rengeteg időpazarlással, sokféle veszedel
mekkel (rablólovagok) volt egybekötve. Nem
sokan voltak azok, akik tűrhető viszonyok kö
zött éltek, s ma egy iparos nem cserélne velük.
Különös, hogy a reformáció ellenségei arról
mernek beszélni, hegy a reformáció előtt na
gyobb volt a rend, mint a reformáció után; s
hogy a reformáció megbontotta Európa egysé
gét. Ezt csak olyanok tehetik, akik a történelmi
igazságot a leglelkiismeretlenebbül elcsavarják
és meghamisítják hazug mellékcélok érdekében.
A reformáció előtti rend olyan volt, mint a inocsáros láp rendje; az egység pedig olyan volt,
amilyen létrejöhet ott, ahol apró klikkek és pár
tok kiváltságokat szereznek a rablásra és foszto
gatásra a/zal, hogy megfizetik, illetve megvesz
tegetik a trónt. Úgy az egyházi, mint a világi
imperializmus a rendnek és egységnek csak a
karikatúráját, torzképét tudja létrehozni. Az em
beri imperializmus mindig a tömegek tudatlan
ságán és babonás hiszékenységén épül fel s ezt
tenyészti mint létfeltételét. Egymás jogainak tisz
telete, az egymásrautaltság elismerése és a köl
csönös segítés gyakorlása mindig a nép lelki
felébredésének az eredménye, amikor a néptö
megeket megvilágositja és vezérli az Isten igéje
s a nép lelki és testi erejét arra fordítja, hogy
összefogva munkálja lelki és testi boldogulását,
előhaladását, virulását.
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A speyeri protestálókat nem a magjuk ereje
védelmezte meg a birodalmi gyűlés többségének
hatalma ellen. A megsemmisitéstől azok a szo
ciális erők óvták meg őket, amelyeket a refor
máció előtti mozgalmak és a speyeri gyűlést
megelőző húsz esztendőnek a mozgalmai hív
tak életre. A tizenkilenc protestáló hivatalosan
csak néhány szétszórt csoportot képviselt. Tény
leg azonban hangot adtak nagy tömegek meg
győződésének, akiknek vallási és polgári jogait
elnyomták a hatalmasok. A tizenkilenc speyeri
protestáló az újkor előcsapata volt.

Hz igazság dióhéjban.
(Befejező.)
Az imádság nem a kezek összekulcsolásából,
a szemeknek felemeléséből és az ajkaknak moz
gatásából áll, hanem a szívnek a közössége Is
tennel. Az imádság a mindlen keresztyén ember
szivében lakozó hitnek, szeretetnek és remény
nek beszéde. Az imádság Isten minden gyerme
kének szem élyes és közvetlen beszélgetése menynyei Atyjával. Az imádság magától adódó kifeje
zése annak a léleknek, aki tudatára ébredt Is
tenhez való gyermeki viszonyának, s aki ebben
a tudatában, meglel őzve Istennek imára hivó pa
rancsát és a nyomorúság idejét, önként és ter
mészete szerint emelkedik fel Isten szivéhez. Az
imádság a benső életnek soha el nem álló szivvérésé.
S a kérő imádság? mi ennek a különleges
természete? Semmi más, mint hogy félelem nél
kül és teljes bizodalomimal járulunk Isten elé,
mint a szerető gyermekek szerető atyjuk elé,
és kiöntjük szivünket előtte. És miivel mennyei
Atyánknak gyermekei vagyunk, első és legfőbb
foglalatosságunk természetszerűleg Atyánknak
dolga lesz. Az Ö neve, országa és akarata. Hogy
neve megszenteltessék közöttünk tiszta tanítás
és szent élet által; hogy a Szentlé leknek a mii
szivünkbe és mások szivébe való küldése által
országa mind nagyobb mértékben eljöjjön hoz
zánk; hogy jó és kegyelmes akarata meigvalósithassa célját itt a földön, ahogyan megvalósítja
a mennyben — mindig ezt fogjuk első' sorban
kérni. Azután visszük elébe szükségeinket és
kéréseinket: a mindennapi kenyérért, vétkeink
bocsánatáért, az ördögnek, a világnak és saját
testünknek kisértései közt, amelyek bennünket
a hitnek és szent életnek útjáról lété rite nőn ek,
védelemért és megőrzésért, minden gonosztól
való megszabadításért. És ezeket a kéréseket fé
lelem nélkül, teljes bizodalommai visszük menynyei Atyánk elé. Annak jeléül, hogy meghallgattatásunk felől teljesen bizonyosak vagyunk,
imádságunkat ámennel fejezzük be, ami azt je
lenti: «Igen, minden bizonnyal úgy legyen!»
A Kiskáté megfelel arra a kérdésre is, hogy
miként bizonyosodhatunk meg üdvösségünkről.
Először azáltal, hogy eszünkbe juttatja rniegkereszteltetésünket. Mert a keresztség! az újjászüle
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tésnek fürdője és a Szentlélek által munkált meg
újulás. A keresztségben és a keresztség által
a háromságios egy Isten jött hozzánk és, már
legzsengiébb gyermekségünkben felvett közös
ségébe. És bár hegyek eltávoznak és a halmok
megrendülnek, de a békességnek ez a szövet
sége meg nem rendül. S azután megbizonyo
sodunk üdvösség|ünkről az áldozásban. Igaz,
hogy az abszolució szavait emberek mondják,
de tudjuk, hogy mögöttük Isten áll és szilárdan
hihetjük, hogy általuk bűneink mieg vannak bo
csátva Isten előtt a mennyben. Végül megbizo
nyosodunk az Úrvacsora által. Mert az Úr
vacsora a mi Urunk Jézus Krisztusnak valóságos
teste és valóságos vére, a kenyér és a bor alatt
nekünk keresztyéneknek ételül és italul adatott,
amiként azt maga Krisztus rendelte. Krisztus
teste és vére1 a legmeggyőzőbb bizonysága an
nak, hogy bűneink meg vannak bocsátva, hogy
közösségben vagyunk Istennel és hogy örök
üdvösségünk van. Ezek a legszilárdabb biztosí
tékai üdvünknek. Az Isten igéje iránt való en
gedelmesség és a magunk lelki szüksége soha
sem! engedi eltűrnünk, hogy valaki a keresztséget, a feloldozást és az Úrvacsorát miegfosisza
erejüktől, melynél fogiva biztosítékai üdvössé
günknek.
D. Dr. Reu J. M.

Gyámistézeti felhívás.
Amikor az alulírott egyházi elnök most, a hús
véti ünnepek után, az ország különböző részeiből ki
került középiskolai tanítványait megkérdezte, vol
tak-e a vakáció alatt odahaza templomban, a le g 
több igennel felelt. A beszélgetés során elmondták
aztán azt is, hogy milyen szép odahaza az ő egyszerű
templomuk és milyen boldogok voltak, amikor édes
anyjukkal, édesatyjukkal, testvéreikkel felm ehettek
az Ur házába, ahol őket megkeresztelték, megkon
firmálták, és ahol elődeik évtizedeken, évszázadokon
át imádkoztak. Voltak azonban olyanok is, akik szo
morúan jelentették, hogy ők bizony odahaza nem
mehetnek templomba, mert m essze vidéken nincsen
evangélikus templom. Nem is látnak odahaza egész
esztendő át ev. lelkészt, de m ég ev. tanítót sem,
mert ev. iskolájuk sincsen. Halottaikat a legtöbb
helyen, csak a temetőnek egy sarkába temethetik
el s bizony-bizony nemcsak a tem etés, hanem a többi
egyházi funkció körül is sok nehézség szokott fe l
merülni.
Nincs templomunk . . . iskolánk . . . tem etőnk.. .
nincsen lelkipásztorunk . . . tanítónk. Óh, mintha csak
a zsoltáriró panaszát hallanám: »Ami jeleinket nem
látjuk, nincsen immár p ró féta . . .« (74. Zs. 9.) Óh,
csoda-e, ha ezek a mi hittestvéreink odakint a szór
ványban, még szászorta jobban érzik, mint mi, hogy
a mi egyházunk csak egy törékeny sajka, melyet a
most különösen felkorbácsolt tenger hullámai, a vi
harok, a szirtek, a zátonyok, összetöréssel és elnye
léssel fenyegetnek. Óh, csoda-e, ha ők évről-évre
mindig fokozottabb mértékben segítségért kiáltanak.
Ezeken a segítségfért kiáltó szórványbeli hit
testvéreinken s ami erőtelen adósággal küzdő gyü-
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lekezeteinken, különféle támogatásra szoruló intéz
ményeinken akarna a gyámintézet megint segíteni.
Ámde hogyan? Tekintélyes alapítványaink az egy,
ingatlanokban lévő Bognár alapítványon kívül, az
összeomlás következtében tönkrementek. Újabban pe
dig csak báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky
Kálmán, dr. Győry Loránd, dr. Thébusz Zoltán, dr.
Thébusz Béla, dr. Thébusz Aladár, lándori dr. Kéler
Zoltán, Laszkáry Gyula, Palicz Lajosné sz. Bencs
Mária, Kruttschnitt Antal, virtsologi Rupprecht Oli
vér, Mihályi István, dr. Ajkay István, Tschürtz Pál,
emlékeztek meg nagyobb alapítvánnyal a Gyómintézetről. Ezen alapítványoknak s a Bognár alapítvány
nak kamataival s a Gusztáv Adolf egyleti segélylyel, bármilyen tekintélyes legyen is az. nem elégít
hetjük ki a sok-sok folyamodót. Hisz a múlt évben nem
kevesebb, mint 120 folyamodvány érkezett a Gyám
intézethez. Azért, hogy segíthessünk szegény hittest
véreinken s lehetőleg feleslegessé tegyük a most
már több esetben is nem evangélikusok által végre
hajtott, költséges és nem épületes országos könyöradományok gyűjtését, legyünk megint a Gyáminté
zeten belül magunk a gyűjtők, a supplikálók és jó
kedvű adakozók. Munkálkodjunk mindannyian — mint
ezt Pál apostol az efezusi véneknek oly annyira
lelkünkre köti — serényen, buzgón, önzetlenül s vi
seljünk gondot az erőtlenőkröl s emlékezzünk meg
az Ur Jézus beszédéről, amellyel azt mondotta:
»Jobb adni másnak, hogynem venni«. (Apcs. 20, 35.)
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A b elm isszió D ániában.
(Irta: Holt C. J. leikés*, a dániai Egyházi Belmisszió
Egyesület elaöke.)

A dán belmissziót különösen az jellemzi,
hogy a lelkészeknek és a világiaknak testvéri
együttmunkálkodásából tevődik össze és pedig
evang.-lutheránus alapon. A dán belmisszió e g y 
forma erővel hangsúlyozza a keresztyénségnek
szubjektív és objektiv oldalát. Hirdeti Krisztus
halálának engesztelő erejét; a Szentlélek újjászülö és szövetségszerzó működését a keresztségben; és az Úrvacsora áldásos hatását a hit
életre és a megszentelödésre. Ezzel együtt hang
súlyozza azonban az ébredésnek és megtérésnek
szükségességét azon sok, lelkileg alvó ember
számára, akik országos egyházunk külső kere
tein belül találhatók. Iparkodik szent gyülekeze
tekbe gyűjteni a hívőket és ezáltal élő tagokat
toborozni lutheránus egyházunknak.
Isten gazdagon megáldott i a belmisszió
munkáját, úgy' hogy országunkban és népünk
ben nagy keresztyen ébredések voltak. A bel
misszió volt a legerősebb védelem a szektásko
dás ellen és igy nagyban hozz|jámlt ahhoz,
hogy ma a dán népnek kb. ()8 ű/0 -a a lutheránus
egyház tagja.
A dán bclmissziónak sajátosságú hogy mun
kálkodásának főeszközét az Ige hirdetésében
látja. Sok más országban a belmisszió első sor
Kérjük a Gyámintézet kipróbált önzetlen gyűjtőit,
ban mint szeretetmunki mutitkozik. Dániában
hogy vegyék fel a munkát és hittestvéri szeretetből s
az egyház iránt lángoló buzgósággal járják végig az
a szeretetmunkákat a behnisszióval szoros öszutcákat s házakat s kopogtassanak be minden evang,
szeköttetésben álló külön szervezetek végzik. A
családnál s gyűjtsék össze a szentek segítségére
belmiss/iónak az a feladata Dániában, hogy’ az
szánt önkéntes alamizsnát. Fogadják hálával és kö
Isten igéjét
szóban és Írásban — minél több
szönettel még a legkisebb adományt is. Az egyes
emberhez juttassa e l.'
gyámintézeti fórumokat pedig arra kérjük, hogy a
Népünknek minden osztálya, gyermekek és
segélyek elosztásánál alapszabályszerűen járjanak el
az ifjúság, férfiak és nők a belmissziói szerve
s hassanak oda, hogy segélyben igazán csak az arra
zetek hatáskörébe tartoznak. A dániai belmissziói
rászoruló szegények részesüljenek. Akik csak vala munkának érdekes sajátossága, hogy a Keresz
mikép is megtudnak lenni segély nélkül, ne vegyék
tyén Ifjúsági Egyesületek és a Keresztyén
azt igénybe, gondoljanak Jézus beszédére, hogy jobb
Leányegyesületek és majdnem valamennyi va
adni másnak, hogynem venni.
sárnapi iskola a belmisszió talajából nőttek ki
Egyik német fejedelmi sarj, amikor apró gyer és ennek következtében megmaradtak az evang.
mekkorában nevelője élénk színekkel elébe rajzolta
lutheránus egyházon belül.
a mennyei Jeruzsálemet, amelynek kapui drágakö
Az egész dán bclmissziónak csupán két fővekkel vannak kiverve és utcái tiszta arannyal ki szerve van. Az egyik, a régebbi, a «Kirkelig
rakva. (Ján. jel. 21, 21.), így kiáltott fel: Ha én egy
Forenig for den Indre Mission i Danmark"
szer oda kerülök, minden zsebemet telerakom drága
(Dániai Egyházi Belmissziói Egyesület), amely
kővel és arannyal s ledobom népünk szegény fiai
1861. szeptember 13-án alakult legbensőbb ösznak. A jó Isten áldjon meg bennünket ily fejedelmi
szeköttetcsben az egyházzal. Vezetője és elnöke
szívvel s adja, hogy a zsebünkben levő aranyból,
sok esztendőn keresztül Beck Vilmos lelkész
ezüstből, rézből s papírpénzből juttassunk ami sze volt (meghalt mint orsleyi, Scaland, lelkész
gény hittestvéreinknek is s juttassuk azt nékik a
1901-ben). Nagy tömegek hallgatták igehirde
Gyámintézet révén, hogy abban továbbra is Isten tését templomokban, missziói házakban és a sza
nek hozzájuk küldött angyalát lássák (Gál. 4. 14.),
bad ég alatt. Az ember nem fáradt bele a hall
aki azt tartja, hogy jobb adni másnak, hogynem
gatásába. Mikor egyszer egy püspök jelenlété
venni.
ben egy dán lelkész kifogásolta Beck Vilmos
Budapest ill. Sopron, 1929. Misericordias Do hosszú prédikációit, a püspök igy válaszolt:
mini vasárnapján.
«Becket két óra hosszat is el tudnám hallgatni,
7Áermann Lajos a. k. Báró Feilitzsch Bert hold s. k de Ont nem tudnám annyi ideig hallgatni.» Mint
a «Den Indre Missions Tidende» (Belmissziói
•Ä7««
«. «Inölc.
«íyet. gyámintézeti v. elnök.
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Szemle) szerkesztője nagy befolyást gyakorolt
nemcsak a belmisszió barátaira, hanem általában
az egész egyházi életre is.
A dán belmissziói munkának másik főszerve
a «Kirkelig Forening for Indre Mission i Kobenhavn» (Kopenhágai Egyházi Belmissziói
Egyesület), amely 1865. február 15-én alakult.
Első elnöke Frimodt Rudolf volt, a kopenhágai
Szent János-templom lelkésze. Frimodt és Beck
személyes jóbarátok voltak. A Koptenhágai Belmisszió munkája a fővárosra szorítkozik, míg
a Dániai Belmisszió munkamezeje az egész or
szágra kiterjed1. A két egyesület szervezete egy
mástól független^ de testvéries összhangban dol
goznak, jóllehet a módszer valamelyest más a
fővárosban, mint a vidéken. Frimodt Rudolf,
aki már 1879-ben meghalt, rendkivül lebilincselő
és megnyerő modorú férfiú volt. Maga mondta,
hogy ő az életnek napos oldalán lakik. Erős
szeretettel viseltetett Megváltójához és buzgott
a lelkek megmentéséért. Szószéke alatt sok theológiai hallgató nyert indítást újjászületett életre.
Frimodt indította meg azt az önkéntes egyházi
mozgalmat is, amely később Kopenhágában
annyi templomot épített.
A Kopenhágai Belmissziói Egyesület 1882.
szeptember 26-án avatta fel nagy missziói házát,
a Bethesdát. A Második Lutheránus Világkonvent junius 26-tól julius 4-ig legtöbb gyűlését
a Bethesdában fogja tartani. .Remélem, hogy
ezek a gyűlésiek újabb bizonyságát fogják szol
gáltatni Üdvözítőnk jelenlétének, s hogy a Kon
vent is részesül a Jézus Krisztusnak abban a
gazdag lelki áldásában, amelyet ö annyiszor
nyújtott nekünk a Bethesdában. Már előre is
szeretettel köszöntőm1az egész világ lutheránus
egyházának azon tagjait, akik a Világkonventen
részt fognak venni.
Úgyszintén remélem, hogy lesznek hittestVéreink között olyanok, akik a kopenhágai láto
gatást felhasználják arra, hogy a dán belmiiszszióval úgy Kopenhágában, mint a vidéken kö
zelebbről megismerkedjenek.
H Í R E K .
— Esperesi egyházlátogatások. A tolná
ba rany a—somogyi egyházmegye főesperese,
Schöll Lajos, március 18—22. egyházlátogatást
tartott Dunaföldvár, Paks, Györköny, Bikács és
Sárszentlőrinc egyházközségekben, a főesperest
kőrútján kisérték Stráner Vilmos kaposszekcsői,
Frank Károly csikostőttösi lelkészek, Knábéí
Vilmos és Grieszhaber E. Henrik igazgató-tanitók. Az egyházlátogatás alkalmával mindegyik
gyülekezetben vallásos estély is tartatott offertóriumhial az egyházmegyei sajtó javára.
— Halálozások. A Lándori Kéler családot
szomorú veszteség sújtotta Lándori Kéler Erzsé
bet dr., középiskolai tanár halálával, aki hosszú
Nyomatott a
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és kinőj betegség után élete virágjában, április
hó 9-én hunyt el. Temetése április 11-én volt
Budapesten, a Kerepesi úti temetőben. Az el
hunytban Lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerü
leti felügyelő, felsőházi tag, leányát, Lándori
Kéler Bertalan dr. testvérét gyászolja. — Koren
Pál, evangélikus tábori alesperes fia Korén Pál
épitészmiérnök-hallgjató, 23 éves korában április
10-én elhalt. — Scherffel Nándor a korompai
gyülekezetnek 35 éven át lelkésze március 3-án
65 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.
— Schumacher Sámuel petrovoljei (Bosznia) lel
kész és szerémii esperes Sarajevóban március
19-én hirtelen meghalt.
— A nagykőrösi evangélikus leányegyház
megalakítása. Sárkány Béla kecskeméti evan
gélikus főesperes, Nagykőrösön megalakította
az evangélikus leányegyházat. Január 27-én az
első, február 24-én volt a második evangélikus
istentisztelet, a tisztviselők beiktatásával. A hi
vatalos esküt a következők tették le: vitéz dr.
Pesthy János kir. közjegyző, világi ehlök, egy
házi felügyelő, Elschléger Elemér gondnok, Köh
ler Lajos jegyző és a presbiterek, Andrasovszky
János, Bukovszky József, Büki Kálmán, Dr. Nikischer Jenő, Naszák Lajos, Szenteli Dezső és
Tresz Sándor. Az evangélikus istentiszteleten
a nagykőrösi ref. egyház vezetői közül Patonay
Dezső lelkész, Gaál Dezső főgondinok és Pesti
Balázs gondnok is jelen voltak. A kecskeméti
ev. anyaegyház részéről 12 presbiter volt jelen.
— A Nyíregyházi Öreg Diákok Szövet
sége előkészítő biz. nevében Dr. Bencs Kálmán
és Dr. Vietorisz József felhívást bocsátottak ki
a nyíregyházi ev. reálgimnázium volt növendé
keihez. A Szövetség julius 7-én tartja alakuló
ülését.
— Lengyelországban tömegesen térnek át
a rám. katholikusok a lengyel nemzeti egyház
ba. Skierbiezsevben több mint 2000 ember tért
át; Sviecibovban pedig az egész, 4700 lelket
számláló róm. kath. egyházközség.
— Jugoszlávia. Wagner G. A. halála (1926)
óta Ujverbászon nincs lelkész. Az első válasz
tást az egyházi törvényszék miegsemmisitette. A
második választás április 1-én volt. Konráth Vil
mos torzsai lelkész választatott m eg Heiin Fe
renc cservenkai s. lelkésszel szemben.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
V. S. U. Róm. kath. féllel való házasságkötésnél tekintetbe kellene venni azt is, hogy
a róm.. kath. fél hite szerint a nem róm. kath.
pap előtt kötött házasság nemi házasság. — Kö
szönettel ismerem el a következő felüliizetéseket: Cseh Ede Miskolc 1.60; Hoffmann Ru
dolf Martonvásár 1.80; Stoll Ernő Nyíregyháza
0.80; Dr. Bulla Sándor Orosháza 1.60.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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ban kell imádni. A hároinságos egy Isten imá
data tökéletlen és ferde volna, ha imádnánk az
„Jobb néktek, hogy én elmenjek:
Atyát és a Szenttel két lélekben, a Fiút pedig
mert ha el nem megyek, nem jő el
testben. Ez tévhit lenne.
hozzátok a Vigasztaló: ha pedig el
Ebbe a tévhitbe könnyű beleesni. Orthomegyek, elküldöm azt ti hozzátok.*1 doxia és modernizmus egyaránt bekenhetik ebbe
Ján. 16, 7.
a tévedésbe, amikor szem elől téveszti a keresz
Jézus úgy beszél haláláról, mint elmenetel tyén hitélet g. rincét: a háromságon egy' Isten
ről. Elmegy a / Atyához, aki a világba küldte, imádatát.
A modernizmus a «történelmi Jézust' ke
hogy elvégezze a rábízott munkát. Főpapi imá
jában és a keresztfán mondott egyik szavában resi cs állítja a hi vők elé tanításában és igehir
kijelenti, hogy munkáját elvégezte. Visszatér te detésében. A keresztyén vallás felsöbbségét az
hát oda, ahonnan jött. Jézus halálában többféle zal kivánja bizonyítani és elismertetni, hogy a
vonatkozást ismerünk fel. Valóságos ember volt. történelmi Jézus vonásait iparkodik minél rész
Az Ige testet öltött. A minden test útján járva, letesebben rekonstruálni. A divatos Jézusrélcttermészeti törvény szerint meg kellett halnia. raj/ok ennek az irányzatnak képviselői. Jézus
Hatalmas ég gonosz ellenségei támadtak, akik mint bölcs tanító, mint erkölcsi példakép, mint
életére törtek és ki tudták vinni tervöket. A tökéleies ember, mint követendő eszmény! És
gonoszok megölték, tehát meg kellett halnia. ki tagadhatná ennek az irányzatnak a maga he
Alázatos és engedelmes volt, s mikor felismerte lyén való jogosságát, valamint azokat a nyere
az Atyának azt az akaratát, hogy életét kell ségeket, amelyeket a theológia, de a hitélet is
adnia, kész volt meghalni: meghalt, mert en ennek az irányzatnak köszönhet? De az egyol
gedelmes volt. A Cantate vasárnapi evangéliom- dalúsága, s az ebből származó kár nyilvánvaló.
ban Jézus halálának egy negyedik vonathozását Éppen ez a modernizmus lesz kerékkötője a ha
ismerjük meg: tanítványainak van belőle haszna, ladásnak, megfojtja a leiket, amikor odaköti a
mert Mesterük halál útján való távozásához van keres Ztyénséget a történelmi múlthoz. A törté
kötve a Szentlélek elküldése. Ha nem hal meg, nelmi jézushoz kapcsolódó modernizmus igazi
ha közöttük marad, ha életét kíméli, nem advan megcsontosodott orthodoxia és holt racionaliz
magát oda örökkévaló szent és tiszta áldozatul, mus, mert abból a feltevésből indul ki, hogy a
akkor nem jó el a Vigasztaló, aki megfeddi a názáreti Jézus három esztendei nyilvános mű
világot, elvezércl minden igazságra és Jézust ködése kimentette mindazt, amit az Isten az
dicsőíti.
emberi nem boldogitásáia és üdvözlésére tesz
Jézus halálával végeztetett el a váltság mun és tehet. Az isteni kijelentést odaköti a törté
kája abban a tekintetben is, hogy most már el nelmi Jézushoz és a vallás nem lesz egyéb, mint
jöhet a Szentlélek, jöhet a Pünkösd, s a Szent a múltakban való elmeriilés, az életnek megrög
lélekkel az új teremtés, az új korszak, amelyben zítése. A modernizmus hivei a történelmi Jézus
mi is élünk.
ból bálványt csinálnak maguknak, s ezeknek a
De miért jobb, ha a testben megjelent Ige tanítványoknak is szól a történelmi Jézus mon
távozik és elküldi a Szendéikét? A tanítványok dása: «Jobb néktek, hogy én elmenjek.»
szomorúak voltak, mert jobbnak tartották volna,
Az orthodoxiának egy nagy történelmi alakja
ha Jézus velők marad láthatóan, érzékelhetően, viszont abban az irányban téved, hogy' Jézus
kézzel foghatóan. Az elmenetel jobb lehet Jézus Krisztust és annak energiáit nem szorítja ugyan
nak, aki visszamegy’ az Atyának dicsőségébe. bele abba a három esztendei nyilvános műkö
De nekik? Nekik a Mester távozása veszteség. désbe, amelyet a történelmi Jézus kifejtett, ha
Miért lenne jobb? Azért, mert a vallásos élet nem helyesen azt tanítja, hiszi és vallja, hogy a
nek legfőbb törvénye ez: az Isten lélek és akik Jézus Krisztus ma is élő Ur s az marad a világ
ot imádják, szükség, hogy lélekben és igazság végezetéig, de az élő Krisztus működését egy
ban imádják. A tanítványoknak el kell jutniok nagy történelmi intézménynek, az orthodox egy
arra az. ismeretre, hogy az Istennek egyszülött háznak korlátái közé szorítja. A történelmi Jézus
Fiát is nem testben, hanem lélekben és igazság tekintélyénél nagyobb tekintélye van itt az élő
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Krisztus egyházának, amiint az ebiben a világban
megszerveizkedeít. A mérvadó és döntő' az, hogy
mit tanít és mit cselekszik az egyház, mint szer
vezet, mint látható Istenországa. Az egyház, mint
legfőbb tekintély a hitnek, tannak és életnek
dolgaiban, a történelmi Jézus hite, tana és élete
mellé, sőt fölé állítja az egyházban kialakuló ha
gyományt, amely hagyomány; szerinte isteni ki
jelentéseken alapul és a Szentlélek miunkálkoidásának eredménye. Nagy igazsága ennek az
irányzatnak, hogy Istennek üdvmUnkáját nem
rögzíti a múlthoz, Isten megválté energiáit és
azoknak munkálkodását meglátja a jelenben is
és a hivő! valóban életközösség|be tudija hozni
az élő és munkálkodó Istennel. Tévedése, hogy
Istennek ezt a munkálkodását egy fixirozott szer
vezethez köti, s ezzel az üdvtörténeleminek és
Isten üdvmunkájának szellemi voltát az emberi
tényező túlzott hangsúlyozásával élhomályositja.
Tény az, hogy a keresztyénségben megvan,
mint minden életben megvan, egy nagy és szük
séges feszültség, egy bizonyos dinamizmus és
egy bizonyos statika között. A történelmi és az
örökkévaló, a test és a lélek, a múlandóság! és
a romolhaíatlansági, az emberi és az isteni, a lát
ható és a láthatatlan, a hit és a tudás, a szent
és a bűnös, a megváltó és a megváltandó között
megvan a feszültség:, s ez az élet.
Alapigénkkel összefüggésben ennek a fe
szültségnek két pólusa kifejezhető ezzel a két
mondással: «Az Ige testté lett;» és: «Mit kere
sitek a holtak között az élőt?»
«Jobb néktek, hogy én elmenjek; és imé,
én ti veletek vagyok minden napon a világ vége
zetéig. Ámen.»
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Ha egy lélek Jézus szeretete által felgyúj
totta n ég, — ott a hályog lehull a szemekről,
gyönyörű tájakat fedez fel, amit vakságánál fog
va nem látott eddig, szemében a boldogság
örömtüze ragyog. Az ilyen ragyogó tűzű sze
mektől égni kezd a környezet szivében, lelkében
is csakhamar Isteniért és egyházáért való vágy,
az ilyen tűz él és terjed, melegével új eget és
új földet ad!
Igen, «égő telkekre» van szüksége az Egy
háznak, — s ha van ilyen «égő lélek» — buzgóságát fel kell használni és Isten országának mun
kájába kell állítani. Égő lelkek végizik a gyüleke
zetekben a belmisszió áldásos munkáját.
És legtöbb esetben mit látunk? Egyéni vé
lemény lesz mérvadó, sokszor épen mag|a a
lelkipásztor az, aki azon iparkodik, hogy az
ilyen égő lelkek távol maradjanak, mert attól
félnek, hogy vésztüzek. Tűz és tűz között nemi
tudnak különbséget tenni. Ez még a jobbik eset.
De azután nagyon gyakran látjuk, hogy a lelkész
mástól fél. Sok lelkész azc hiszi, hogy az ö
egyéni nimbusa csorbítását, egyeduralma aláhanyatlását jelentené', ha az evangéliumi munkát
nem kizárólagosan egyedül ő végzi. Sok esetben
megbukik a belmisszió munka komoly menete,
mert a lelkész meg van elégedve önmagával és
a saját «ém»-jétől, saját magától, nem látja az
egyházat. Sok lelkész így mondja «én» és az
egyház, — pedig fordítva kell lennie.
Ha miár jrnost a gyülekezetben van égő' lélek,
— azt nemi lehet eloltani, — az terjedni, élni
akar, növekedni, mélyülni, gyújtani, mert ez a
tűz a Lélektől született, — tehát élő tűz, —
gyakran azon veszi magát észre a lelkész, hogy
egy ilyen lélek beleolvad egyik-másik szektába.
Itt kell keresnünk a hibát.
Imádkozik minden lelkész azért, hogy vegye
le az Ur Jézus a hályogpt szeméről, hogy vak
ságát meggyógyítsa, s mint a meggyógyult vak,
Hol emésztődik a lélek, a világ víg és bús igy kiáltson: «Hiszek Uraim.»
harcaiban, avagy Isten országának munkájában,
Amely gyülekezetben nincs belmisszió, lük
— ez a kérdés!
tető hitélet, ott imádkozzék a lelkész «szemÉgő lelkek gyújtanak-e avagy oltanak?
gyógyitó ir»-ért, lássa meg először az egyházát,
A világért emésztődő, égő lelkek, a vész- s azután jöjjön az «én». — Hiúság, önteltség,
tüzek, — pusztítanak, oltanak, rombolnak. En kényelemszeretet, mind megszűnik ott, ahol
nek tüze, lángija köré csoportosul a világ, a Jézus gyógyító keze leveszi a hályogot a sze
maga hiú örömeivel, körültáncolja a lángot; mekről. Hogy belmisszió jöjjön létre egy gyü
mieigperzselődik, elég s elhamvad1.
lekezetben, ott elsősorban annak vezetője sze
Istenért élni, Isten ügyéért égni, Isten mun méről vegye le a hályogot a nagy Orvos! Ahol
kájáért emésztődni, lángolni -- életet jelent. a lelkipásztor lelke ég Isteniért, annak beszédei
Nincs pusztulás nyomiában.
gyújtanak, a hamu alatt a parázs szikrája lángra
Isten égő, lángoló lelkeket akar miaga kö lobban, s bár fáradozva, izzadva, önmagáról
rül látni, nem üszköt, sem hamut. Egyházáért, megfeledkezve, verejtékes munkát végez, ereje
Krisztusáért élő és küzdő lelket vár az Ur, — mégis megújul, nem lankad, mert mindig na
tehát serkenjen fel az alvó lélek, világítson, gyobb és nagyobb lesz maga körül az égő lelkek
gyújtson, ereje zúgjon az alvók feje fölött, le tábora, kik imádkoznak érte1, — a felülről vett
gyen végre ébredés az egyházban! Ne fussunk kegyelem pedig soha el nem fogy.
a világ: vésztüzeinek körültáncolására, hanem1
Oly sok parázs van eltemetve1a hamu alatt,
nézzünk a Jézus szeretete által felgyújtott lelkek sok szunnyadó lélek várja az ébredést, Isten ir
pásztortüzére1, mely megmutatja a jó pásztor ké galmának fúvó lehellete a legkietlenebb gyüle
pét, csendes vizekre terelgető drága alakját, az kezetben, a legalvóbb falusi csendben is, életre
Q lelki fényességük boldog megtapasztalására. tudja kelteni a Lelkek tűzet.

Égő lelkek; belmisszió.
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Ha a lelkész fölismeri azt a tényt, hogy
<cmo6 t van itt az idő" — a cselekvés terére lépve
hamar rájön, hogy Isten megadja a megújho
dást, növekedést, munkatársakat ad és gyüleke
zete mint a hangyaboly, él és nyüzsög, dolgozik
és nem győzi csűrbe takarítani a munka ered
ményét.
Semmifélj testi ajándék nem okoz oly nagy
örömet egy fáradt, megterhelt lelkű embernek,
mintha azt hallja, hogy Jézus szeret; leveszi terheinkct roskadozó vállainkról, értünk jött, ve
lünk akar lenni, ha hivő lelkű papja megmutatja
neki a világ Világosságát, az utat, az igazságot,
mely békességet ad a léleknek, nem úgy mint
ezt a világ adja, hanem. Jézus az 0 békességét
kínálja, — csak el kell fogadnia.
A belmissziói munka, az Ur szóllójénck
munkája. Amely szól löt nem gondoznak, —
igaz, hogy terein, de gyümölcse satnya. Tőkéit
elnyomja a gaz, dudva, földje megcserepesjdik,
az eső áldása, életadó nedve nem üdíti gyöke
reit, nincs szomorúbb kép, mint egy megmunkálatlanul 'álló, elhanyagolt szólló. És épen ilyen
egy belmisszió munka nélkül éló egyház! A
szöllóbe különböző munkás kell, nehezebb mun
kánál vasmarkú erőt alkalmazunk, az oltásnál,
hozzáértő, átfinomult lelkületű munkás kell, ki
felismeri a szóllófajt, s felülről vett bölcsesség
gel meg tudja közelíteni úgy azt a vad alanyt,
hogy a hozzá illő nemes gaíyacskával ha egye
sül, dúsan termő szelíd tó lesz, nemes gyümöl
csöt teremve.
Egy szól lóben nagyon sok és nagyon sok
féle munka van. — Így egy gyülekezet életében
is. Munka a gyermekek között, vasárnapi iskola,
biblia magyarázó és olvasókörök megalakítása,
munka a kórházakban, raboknál, bányászoknál,
cselédek és inasok, katonák és diákok között,
ifjúsági szövetségek megalakítása, evatigelizáló
órák, konfirmáltak szemmeltartása, ezeknek, ha
reászorulnak, gyámolitása, vegyesházasok meg
látogatása, ott a hitélet ébrentartása, a serdülő
ifjúság erkölcsi felfogásának éber figyelemmel
kisérése, — mind megannyi drága munkaalka
lom. Ha úgy tekintjük a gyülekezeti munkát,
mint a szőllormmkát, ahol a ma teendőit nem
szabad holnapra halasztani, ahol nem szabad
engedni, hegy a föld megcserepesedjék, a tö
két megnyesegetni, megtisztítani a vad hajtások
tól el írem feledve, kötözgetve, gyomlalgatva
ápoljuk, — akkor a szóllő gazdája örömmel Me
geheti szemét a fáradságos, de gyümölcsöt
termő munkán.
Minden lelkésznek tudatában kell lennie an
nak, hogy reá talentumok bízattak, hivatása
egyenesen a talentumok gyiimölcsöztetése, jaj
annak a sáfárnak, aki elássa, gyümölcsözetlenül
adja egykor vissza annak, akitől kapta!
Egy nagyon komoly német keresztyén lap
ban olvastam egy kis elbeszélést, mely megér
demli, hogy mindenki megfigyelje az ő saját
lelki helyzetét belőle.
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Egy kis faluban már nyugalomra tT*rt a la
kosság, sötétség borúit a házakra. Minden ház
nak tetején egy ördög feküdt, mélyen aludt,
nem akadt dolga. IX' a falu közepén, a templom
mellett kivilágitott ablakkal, a lelkészlak álott.
Az új lelkész még nem aludt. Ennek a háznak
a tetején hat ördög dolgozott, viaskodott, hogy
eloltsa az égő lelkű lelkész tűzet, — de hasz
talan! Tegyj fel mindenki magának a kér
dést, hány ördög dolgozik háza tetején, - avagy
elég egy alvó ördög is?!
Ha lelkem nem égne egyházamért, felebará
taimért, családomért, lelkészemért, nem tarta
nám szükségesnek belekiáltani az evangélikus
magyar világba, — ébredjünk, éljünk, égjünk
egyházunkért, Jézus szeretetéért, mert igy, amint
most vagyunk, érdemetlenek vagyunk Isten fiai
nak neveztetni.
Álljunk egy' táborba, legyünk lelkészeink
munkatársaikká, buzgóságunk, életünk folyása
legyen vonzó, kívánatos, örömmel teljes, sze
ressük egymást is égó szívvel és lélekkel, áll
junk be az Ur szóllöjébe munkásul. Minden
munkás megtalálja a maga helyét és Pál apos
tollal mondjuk hittel, «mindenre van erőin a
Krisztusban!*
Ha egyik-másik lelkész önmagára ismer, s
belátja, hogy szóllöje el van hanyagolva, adjon
hálát az Urnák, ha inár látja a tennivalókat.
Nem k-het érzékenykedni, (ez olyan kinos
dolog, amibe egyik lelkész sem mer belenyúlni),
mert ahol érzékenység van, ott még az «én»
uralkodik,
nem Jézus! Jánossal igy szóljon
minden lelkész: Ján. 3, 30 versben: «Annak növe
kednie kell, nekem pedig1 alábbszállanom.*
Alázatos s/iw el kell megkezdeni a munkát,
hogy annál nagyobb legyen az áldás! Uj életet
hoz a családba, egyházba s ezáltal a nemzet újjá
születésébe !
A belmisszió melegágya minden szépnek,
jónak, nemesnek, mely az evangélium tiszta
üditó forrásából merit, a kútfő Jézus, az erő
a Szentlélek tüze, a jutalom az Atyai házba való
bemenetelünk!
Imádkozzunk «égő lelkek»-ért, hogy' legyen
belmissziónk!
Tabitha.

Alví lyilekezetek, alvó lelkipásztorok.
Kétségtelen, hogy vannak ilyenek!
Alvó pásztorok alvó gyülekezeteket szülnek.
És fordítva. — A hiba rendesen ott kezdődik,
hogy a fiatal Timotheus forradalmi hévvel indul
neki az életnek s belelöködik egy alvó gyüle
kezetbe, melynek esetleg a pásztora is alszik és
nem jó szemmel nézi, illetve hallja azt a forra
dalmi lármát, amelyet fiatal munkatársa magával
hozott azokból a berkekből, amelyekben a lelke
megtöltődött a szigorú lutheri szellem, az orthodoxia és az élő evangélium forradalmi eszméi
vel. Fiatal barátunk sorsa vagy az, hogy maga
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is elalszik, vagy magára hagyottat!, szárnyaszegett vergődéssel tűnődik azon, hogy mit te
gyen? Az ébresztő munkáért rendesen az a vád
is illeti a túlbuzgjó vagy türelmetlen munkást,
hogy melegágyat készít a szekták számára. Pe
dig hát a szektáskodók megelégszenék az is
tálló ággyal 'is, amelyben és ame'fy alatt meghú
zódik az istállónak miniden férge.
Érdekes a szekták merész állítása: «A 400
éves reformáció megromlott, kicsúszott alóla az
evangélium, új: ég és új földre van szüksége az
emberiségnek és ennek a reformáló i ők, a szek
ták!»
Érdekes az is, hogy a keresztyénség első
idejének története azt bizonyítja, hogy az első
keresztyénieké lett a győzelem a sok küzdélem,
megcsúfoltatás, máglya és nérói vérengzés Után
is, «annak ellenére, hogy követői valóban si
ralmas módon képviselték urukat.» «Az egy
ház nemi a keresztyének által diadalmaskodott,
hanem a keresztyének ellenére, az evangélium
hatalmával.» (Sohm. R. Rövid egyháztörténet.)
Egyházunk: congregatio sanctorum;, ín qua
evangélium recte docetur. Ez a legfőbb élet
hivatása ! Az evangéliumot helyesen hirdetni! De
hol? A templomban? Ott nincsenek mindig
együtt, — sajnos — a «sancti»-k, hanem másutt,
az utcákon, a főtereken, a moziban, színházban,
a zöld és fehér asztalnál, mindenütt inkább, mint
ott, ahol az igazi helye van az evang. «recte»
való hirdetésének. De az enjlitett helyeken te is
ott vagy és elvégre te is beletartozol a congre
gatio sanctorumba és felelős Vagy azért. Pásztor
létedre még sokkal inkább! Te vagy annak a
szent misztériumnak a hordozója, amelyért irigy
kedve nézhet rád minden más ember. És ha nem
vagy méltóságteljes hordozója a sáfárságodra
bízott dolgoknak, tudod hogy mi vár rád és
ügyedre!
Alvó pásztor mellett szerteszélednek a ju
hok! Némelyiket elragadja a farkas, némelyik el
vadul, némelyik tévutakra jut, némelyiket megsebzi az élet tövise, úgyhogy belepusztul se
beibe és a végén annyira szétzüllenek, hogy már
nemi is hallják a későn ébredt pásztor szavát.
Milyen szomorú látványt nyújt egy alvó
gyülekezet! Csupa hulla! Mennyire kell őket
rázni és mégsem ébrednek! Hiányzik belőlük az
én-tudat, az öntudat! Minden ébresztő munká
nak az a titka, hogy az egyes számú első sze
mély «én» vagyok! «Én» hiszek a halottak feltá
madásában és hiszek az alvó gyülekezetek éb
redésében is! Ha Isten megihletett téged, kivá
lasztott, megáldott szent leikével és az ő szolgá
jává kent fel, akkor kezedbe kell venned a kürtöt
és teljes erődből kell fújnod az ébresztőt, nem
törődve azzal, hogy ébred-e valaki vagy sem!
A római katholicizmus már rég megfújta az
ébresztőkürtjét; az alvó pápa elhagyja vatikáni
odúját: szűk neki, levegőre van szüksége, dólgozni akar!
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Ma a revisió korát éljük! Revisió alá kell
venni mindent! Revideálni kell életünk célját*
munkánk eszközeit és módszereit. Ma nincs létjogosultsága a cél nélküli életnek, a tétlen, alvó
gyülekezetnek és a célnélküli alvó lelkipásztor
nak.
Fuchs János.

Levél a szerkesztőhöz.
Miután b. lapja 12. számában megjelent sze
rény cikkemet megjegyzésre méltatta a 13. szám
ban, kegyeskedjék megengedni, hogy részemről
teendő egy-két megjegyzéssel még egyszer viszszatérjek a dologra.
Mindenekelőtt tartozom annak kijelentésé
vel, hogy szerény cikkem' nem akart direct vá
lasz lenni az én szeretett Gáncs Aladár barátom
cikkére. Nem lehetett az azon egyszerű oknál
fogva sem;, mivel soraim postáraadásakor az én
kedves barátom cikkének II. része még meg sem
jelent. De viszont, nem volnék őszinte, ha nem
jelenteném ki egyúttal azt is, hogy G. A. cikké
nek első része váltotta ki Ielkemiből azt, amit
megírtam. A sokféle ébredő irányú keresztyénségtől miegostromoltatott s Krisztus evangé
liumának Pál-apostoli és lutheri felfogása alap
ján kialakult és megnyugvást talált evang. luthe
ránus tudatom ugyanis G. A. cikkének különö
sen negativ, kritikai megjegyzéseiből ösztönszerűen kiérezte — szelíd és letompult formá
ban ugyanazt a hangot, amely a kis cikkemben
jellemzett irány által képviselt keresztyénség t í 
pusának a hangja. Ennélfogva természetesen ki
ütközött soraimból G. A. cikkével szemben bi
zonyos visszhangé Csak azt teszem ehhez még
hozzá, hogy ez a visszhang ugyancsak azért a
szent ügyért való lelkesedésből született, mint
amelyből az ő cikke fakadt.
Nagytiszteletü Szerkesztő Ur megjegyzi to
vábbá: «Szerintem nem lehet a kérdést úgjy fel
tenni, hogy megtérés vagy ébredés.» — Elisme
rem 'és tudom, hogy a helyes keresztyén álláispontról tekintve abszurdum e kérdés, mivel a
megtérés magában foglalja az ébredés fogalmát.
De bizonyos keresztyén körökben a kérdésben
foglalt abszurdum már valósággá, praxissá lett,
— bármennyire tiltakozzanak is ellene — más
hol meg ennek a veszedelme fenyeget. Ez pedig
legmélyebb gyökéréit támadná meg a tisztult,
keresztyén erkölcsiségnek.
Amikor tehát a soraim élére állított kérdés
ben «vagy»-gyal állítottam szembe egymással a
két fogalmat, épen ama veszedelemre1 akartam
figyelmeztetni, amely abban az esetben fenye
geti a keresztyén erkölcsi életet, ha az ébredést
hangsúlyozzuk a lutheri mélyebb értelemben vett
megtérés rovására, vagyis ha az ébredés fogal
mát kiragadjuk a megtérés fogalmából s ennek
többi*tartalmát elejtjük vagy elhanyagoljuk. Ezen
az utón haladya s ennek megfelelően mechanizálva az Ige hirdetését az egyház érhietne el si
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kereket, riaszthatna fel alvókat, de bizonyos,
hogy nagy csalódások is érnék. Ezen az utón
az egyház mesterségesen erőszakolhatna ki
ugyan gyümölcstermőt, de nagyon tartok attól,
személyes tapasztalataim alapján, hogy ez na
gyon sok esetben nem lenne a megtérés és új
élet igazi gyümölcse, hanem a komoly keresz
tyén erkölcs alapján megítélve éretlen és fanyar.
Nem tartozom azok közé, akik ellenszenvvel
viseltetnek az ébredő keresztyén irányzatokkal
szemben. Minden az Isten országa érdekében
becsületes jóakarattal végzett munkát meg tu
dok becsülni. De nem mindegy' nekem, hogy
hogyan történik valami az Isten országának a
diadala érdekében, sem pedig az, hogy minden
áron történjék valami, lehetőleg rohanó és rek
lámokba fulladó korunk szellemének megfelelően
valami reklámszerű, új és frappáló, tekintet nél
kül arra, hogy micsoda gyümölcsöt hoz. En.
mivel épen az ébredést a mélyebb és komolyabb
megtérés rovására hangsúlyozó keresztyénség körében gyakran találkoztam olyan er
kölccsel, amely nagyon hasonlított a farizeusok
külsóséges, törvényszerű látszatérkölcsiségéhez;
mivel épen az ébredések nyomában tapasztaltam
a bibliai vallási és erkölcsi fogalmaknak az öszszezavarását, az egyház állapotán érzett mély
séges fájdalom helyett az annak erőtlenségén
való el kedvet lenedést és ennek nyomában fa
kadó elidegenedést, a separa ti zmusna és sectizmusra való hajlandóságot, egyházunk körében
az evangélikus-lutheránus öntudat meggyengü
lését: azért bizonyos mértékig bizalmatlan va
gyok ez irányzatokkal szemben.
Meggyőződésem ez: ébredjünk és ébreszszünk. De sem magunkkal, sem másokkal szem
ben ne álljunk meg a félúton. Ne csak arra töre
kedjünk esetleg, hogy az alvók felriadjanak, ha
nem hogy tényleg felébredjenek és ébren is
maradjanak s.az ébredés pillanatában elnyert is
teni kegyelmet s új ismeretet naponként érvé
nyesítsék az élet minden irányú folyásában. Hir
dessük az evangéliummal és apostolok tanításá
val megegyező lutheri értelemben vett gyöke
res és komoly megtérést, mert csak ez termi a
hitnek igaz gyümölcseit.
Nagytiszteletű Szerkesztő Urnák stb.
Györköny, 1929. április 10.
Schm idt János,
ev. félkész.

Kis J á n o s B onyhádon.
1841-ben Bonyhádon volt a kerületi gyűlés.
Az egyházkerület u. i. — mint az egykorú újság írja — megelőzőleg elhatározta, hogy gyű
léseit ezentúl minden évben más egyházmegye
területén tartja. így jutott a fenti évben Bonyhád e megtiszteltetéshez. — Az eset méltán kel
tett izgalmat. Két nagy tekintélynek örvendő
vezető férfiúnak: dr. Kis János szuperintendens
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nek s Matkovich István septemvirnek a látoga
tását jelentette. Kis János már 1812 óta állott
a kerület élén, azóta lankadatlan papi és irói
munkásságáért újabb s újabb elismerésben és
kitüntetésben részesült. 1819-ben a Keszthelyi
Helikon ünnepségén fát ültettek tiszteletére;
1821-ben Ferenc király nemesi rangra emelte;
1830-ban az Akadémia rendes tagjának válasz
totta. Matkovich István septemvir a győri
ügyészségből emelkedett a legmagasabb bírói
méltóságra. 1835 óta a kerület felügyelője. Kis
János még Győrben megismerkedett vele, akkor,
mikor a theológia elvégzése után a győri kisgimná/iumban tanári állást vállalt. Emlékezései
ben a baráti szeretetnek rendkívül meleg hang
ján, nemes egyszerűséggel következőleg ir róla:
«Velem egyidejű jó barátok sem hianyzának.
Azok közül különösen ki kell emelnem Matko
vich Istvánt és doktor Szentgyör^yi Józsefet.
Legelébb is Győrbe menésem után hamar az
elsőnek hajlandóságát s s/ivességét nyertem
meg; ki akkor csak kezek') ügyész, de már is
kitűnő talentumú volt. Minthogy ötét jeles
ügyessége fokonkint főbb hivatalokra, s utóbb
a hétszernél yű törvényszéki bíróságra, melvet
most is nagy dicsérettel visel, felemelte, a haza
előtt eléggé ismeretes tulajdonságait szükség
telen volna hosszasan rajzolnom. Csak azt em
lítem, hogy’ miután 1835-ben a dunántúli keriiletbcli evangélikusok világi felügyelőjévé vá
lasztatott, ékítem estvéjen ismét szorosabb s
előttem igen becses viszonyba lépett velem, s
igy reánkillcnek egy német költő következő
sorai:
Die frühe sich verloren hatten
Begegnen sich im Abendschatten,
Und gehen Hand in Hand zur Ruh.
(Egymástól kik elváltak korán,
Találkoznak éltük alkonyán
S nyugvóra karöltve mennek.)
Mim kerületi felügyelőt külön még egy
szer tolláia veszi: «1835-ben — írja — Matko
vich litván septemviri nyertük kerületi felügye
lői ki:ck, kivei már fiatalkori barátság kapcsolt
össze, s ki iránt esmeretes jeles érdemei mellett
nem lehet más óhajtásom, mint az, hogy soká
forgathassa egyházunk kormányát, s hogy valanűg élek, velem nemcsak oly szép egyetértés
ben maradjon, mint eddig volt, hanem irántam
mindig oly jó indulattal is viseltessék, mint ed
dig viseltetett.»
A két kiváló férfiú megjelenése méltán ese
ménye volt Bonyhádnak. A hőség szint-: elvi
selhetetlen volt ugyan, mert a gyűlést julius 2 2 .,
23. és 24-én tartották, mindazonáltal a legtávo
labb eső egyházmegyékből is tekintélyes számú
egyházi és világi egyen gyülekezett össze. Az
akkori kis gyülekezet bizony nehezen tudta volna
ellátni az érkező vendégsereget, de a tevékeny
Borbély József lelkész nagy körültekintéssel járt
el a dologban. Kiemelkedő egyénisége, nagy is
meretsége módot nyújtott neki arra, hogy’ a
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megjelenő kiválóságok barátságos fogadtatás áll vallásos hite fundamentumán, akkor nem le
ban részes üljeniek. A kerületi gyűlést memicsak het rá súlyos hatással a világváros tarka zűr
az evangj hívek, hanem a katholikusok is ünne zavara, ezer csábítása. De ha könnyelműségre
püknek tekintették. Utóbbiak ugyanis, mint az hajló, vagy túlságosan elkényeztetett, ha nem
egykorú német újság Írja, «az igazi krisztusi szokta meg az egyedüllétet, ha szüksége van
szeretetnek megindító példáját mutatták.» Jó az idősebbek (szülők, tanárok) állandó jó taná
példával maguk a földesurak jártak elől. Perczel csára, támogatására, akkor bizony veszedelmes
Sándor táblabiró s a többi uraság számos kül lehet számára a pesti, sokszor nagyon léha, élet.
döttnek adott szállást; magía Perczel fényes asz Pedig hát melyik ifjúban nincs hajlandóság a
talánál barátságosan megvendégelte a gyűlés könnyelműségre ?!
tagjait. A többi katholikus hivő is ajánlkozott
Nagy megnyugvás a szülök számára, ha
az elöljáróság útján, hogy szívesen ad szállást tudják, hogy fiukat szerető szem; figyeli, baráti
a protestáns vendégeknek. (Kis Jánost és Mat- kéz irányítja, papi lélek figyelmezteti és erősitkovich Pál kér. felügyelőt, István nagybátyját, geti. Nagy megnyugvás az a tudat, hogy min
má r Festeti eh Ign ác gróf is megvendégelte dig megvan a háztól elkerült fiú meleg szo
egyedi kastélyában 1808. és 1814. a kerületi gyű bája, rendes, tápláló eledele, nemes szórako
lés összes tagjaival együtt.)
zása, mindig rendelkezésére áll egy hivatott or
vos,
vagy lelkész-pedagógus, ha testi, vagy lelki
Perczel Sándor vendéglátó úri szívességé
nek, valamint Borbély József fáradhatatlan buz baj gyötri.
A mi Luther Otthonunkban ez mind meg
galmának érdekes emlékét őrzi az a levél, melyet
a serény lelkész «igen sietve» 1841. Julius 23-án van, nemcsak a testi szükségletekről gondosko
Tekintetes Perczel Sándor Tábla Biró Urnák dik a legradónálisabban, hanem1,lelkész-tanár ve
igaz tisztelettel küldött. A levél szószerint igy zetőjében minden otthon-tag atyai jó barátját
hangzik: Tekintetes Tábla Biró Ur!
lelheti meg.
Érthető, hogy minden év júniusában nagy
Közölvén Fö Tisztelendő Superintendens
urunkkal újonnan nyilvánított jelét úri szívessé versengés van aiért a néhány megüresedő hely
gének, noha őnagysága beteges, még is elfo ért, amely az egyetemet elvégzett ifjak távozása
gadja a szives meghívást, a többi urakat is meg után rendélkezésre áll.
Természetesen mindig «telt ház» van az ott
fogomi hívni. Már többnyire elmennek hazájok
felé uraink; talán csak 20—25 fog mlég ma a honban. De egy igen értékes réteg mindig
g y ű lé sie n Je le n le n n i. Tapasztalt úri hajlandósá
hiányzik: a legszegényebb, kiváló evang. fiuk.
gába ajánlva, tisztelettel vagyok Tekintetes Ezek nem tudják megfizetni azt a havi 70—80
Tábla Biró Ur alázatos szolgája Borbély József
P-t, amennyibe a Luther Otthon-beli lakás és
s. k.» Kis János ekkor már 71 éves volt. Az ellátás kerül.
utazás akkori nemi csekély fáradalmai is kellő
Ezen szeretne most segíteni a Luther Ott
képpen megtörhették. De a szives meghívást hon vezetősége. Az illetékes püspöki hivatalok
nemi utasította vissza.
útjián felhívást bocsájtott ki minden egyházhoz,
Perczel Sándor meghívó levele eddig nem amelyben — nagy szerényen — csak évi 10—20
került elő, Borbély József lelkész levelét azon P segélyt kér. Ezekből az adományokból minden
ban megőrizte a család levéltára. E sorok író esztendőben lehetne segíteni 8—10 szegény fiút,
jának alkalma nyílt a levéltár átvizsgálására s aki jgly vagy ingyen, vagy egészen csekély ösze Kis Jánosra vonatkozó kis adat közlésére. szegért élvezné az otthon minden áldását. Ki
Nagy férfiaink élettörténetének ismeretét néha tudja, hány kiváló férfiú nevekedhetne igy egy
kis adatok is hasznosan támogathatják.
házunk számára?
Reméljük, hogy egyházainknál nem zörget
Bonyhád.
Hajas Béla.
hiába kérésével ez a mi legyeden egyetemi ifjú
ságunkat támogató intézetünk. Hiszen arány
lag kis áldozattal nagy dolgot lehetne itt cse
lekedni.
Annyival is inkább szükség volna a megértő
Evangélikus egyházunknak egyetlen főis
támogatásra,
mert szó* van az otthon kibővítésé
kolai internátusa a budapesti Luther Otthon,
amely már két évtizede tölti be nemes hivatását. ről s az esetben; inkább számíthatnánk másfelől
Csendben működik ez az intézmény, nem so is komolyabb támogatásra, ha ki tudnók mu
kat hallatt miagáról, de annál áldásosabb az a tatni, hogy egyházaink is megtesznek minden
tőlük telhetőt a szegény tanulni vágyó ifjúság
munka, amelyet kifejt.
A Luther Otthon 52 ifjúnak nyújt valóban érdekében.
Minden egyházközségünknek megértő, sze
otthont. A családi körből a fővárosba kerülő
ifjú legtöbbször magára van hagyatva. A szü rető támogatásába ajánljuk a Luther Otthon
lők nem ellenőrizhetik sem testi, sem lelki éle ügyét.
tét. Ha visz magival úji életébe elég önállóságot,
ha takarékos természetű, komoly és biztosan (I
■ .

A Luther Otthon.
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H Í R E K .
— K érjük a hátralékok és előfizetési
■dijak szives beküldését.
— Rádiós istentisztelet a D eáktéri tem p 
lomból. A speyeri protestáció jubileuma alkal
miból a budapesti deák-téri templomban Raffay
Sándor dr. püspök tartott egyházi beszédet Fii.
1, 27. alapján. Az istentiszteletet a rádió köz
vetítette.
— Pesthy Pál beiktatása. A bányai egy
házkerület május hó 15-én tartandó rendkívüli
közgyűlésén fogja Dr. Pesthy Pált az egyház
kerület felügyelői tisztébe iktatni.
— Győr. Az egyházközségi iratterjesztés
1928. évi forgalma 3227 P 36 fill, volt; ezen
kívül a gyülekezetben működött két hónapon ke
resztül Horeczky Béla ev. lelkész, bibliaterjesztó,
aki ez idő alatt 277 bibliát, 4t>3 ujtestamcntomot,
1760 bibliarészt, 20 sokm dvü bibliát adott el,
s 135 péklányt a Brit és Külföldi Bibliatársulat
történetéből. A gyülekezeti iratterjesztés 46 P
10 fill, értékben adományozott iratokat a Diák
szövetségnek, a levente könyvtárnak, az elemi
iskolásoknak és a szórványbeli híveknek.
— A Második Lutheránus V ilágkonvent
csak abban az esetben éreztetheti áldásos hatását
magyarországi evangélikus egyházunk életében,
ha egyházunk tagjai megtudják, hogy miről folyt
a tanácskozás, mi volt az előadások tartalma,
mik voltak a határozatok. Az egyházi sajtónak
lesz a feladata a Világkonvent lefolyását ismer
tetni egyházunk tagjaival. Ennek a feladatának
csak úgy felelhet meg, ha kellő anyagi és erkölcsi
támogatásban részesül. E nélkül a világ hatvanötmillió evangélikusának Kon ven tje nyomtalanul
tűnik el reánk nézve. Olvasóink fizessenek elő
lapunkra s gyűjtsenek új előfizetőket az Evan
gélikusok Lapjának! Lapkiadóink ma abban a
helyzetben vannak, amelyben az egyiptomi zsi
dók: «Parancsold azért a Faraó azon a napon
a nép sarcoltatóinak és felvigyázóinak, mondván:
Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetés
hez mint ennek előtte; hadd menjenek ők ma
gok és szedjenek magoknak polyvát. De a tégla
számát, mennyit ennek előtte csináltak, vessé
tek ki rájok; azt le ne szállítsátok.» (II. M ózes5,
lap.
6 —8 ). Polyva = előfizetési dij; tégla =
— Magyar képviselők tisztelgése Rómá
ban. Az olasz királyság és a Vatikán kibékülé
sének örömére negyven magyar képviselő fog
tisztelegni az olasz király, a római pápa és
Mussolini előtt.
— Anna főhercegasszony a D eák-téri
leánycserkész-csapatnál. Április hó 19-én dél
után látogatta meg Anna főhercegasszony az
50. sz. leánycserkész-csapatot Deák-téri otthoná
ban. Kíséretében volt Lindenmeyer Antónia az
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Országos Leánycserkész Szövetség elnöke. A főhercegasszonyt Raffay Sándornc nagyasszony,
Lengváry Julia csapatvezető és a szervező-testü
let tagjai fogadták. Az otthonban két cserkészletány üdvözölte a fenséges asszonyt. A csapat
tagjai zenével és játékkal mutatkoztak be a fen
séges asszonynak, s az irredenta játékban ked
ves közvetlenséggel vett részt maga a főherceg
nő is. A fenséges asszonynak nagyon tetszett az
otthon, a rend és fegyelem, mely a csapatban
uralkodik. Különösen megdicsérte a sok szép
hosszú hajfonatot, melyben ma oly ritkán lehet
gyönyörködni. Utána Raffay Sándor püspök és
neje vendégül látták a fenséges asszonyt, Lindcnmcyer Antóniát és a hölgybi/ottság jelenlevő
tagjait. Egyidejűleg a csapatot is megvendégelte
Raffayné nagyasszony az otthonban.
— Sajtónap Győrött* Az Evangélikus Belrniss/ió Egyesület április 19-én délután tartott
ünnepélyt. Közének után László Miklós püspöki
titkár mondott buzgó imát az oltárnál, majd
Budaker Oszkár soproni lelkész tartott nagy
szabású, érdekes előadást a sajtóról. Az. egy
ház az az édesanya, aki féltő gonddal neveli
gyermekeit s naponkénti üzenetekkel keresi föl
okét. Az édesanyánk üzenete a sajtó, amely tá
jékoztat az egész egyház sorsáról, figyelmeztet
a veszélyekre, megláttatja a nehézségeket, utat
mutat a kibontakozáshoz. S ha bajok vannak a
tagok között, mint az édesanya, az egyház fi
gyelmeztet legelőször ezekre a bajokra, int,
fedd, kérlel s nem nyugszik addig, inig egy
lélekkel újra együtt nincsenek a gondjaira bí
zottak. A vasárnapok között hétköznapok is
vannak, melyek elmossák a vasárnapok tem p
lomi hatásait. Ezért az egyház kilép iratai,
könyvei révén a hétköznapokba, elmegy a mű
helyekbe, a gyárakba és sajtója által vi$práz
gyermekeire — Utána Kapi Jolán Handel-ariát
énekelt. Fodor Kálmán Mendelssohn orgona
szonátáját játszotta. Takó István püspöki segéd
lelkész László Sándor: Ábécé c. költeményét
szavalta. Kapi Jolán Wolf Hugónak, ennek a
tragikus végű dalköltónck egy gyönyörű dalát
énekelte, tiszta csengésű hangon, ügyes dina
mikával. Turóczy Zoltán imája fejezte be az
ünnepélyt, amelyet nagyszámú közönség hall
gatott végig.
özv. Stefezius Istvánné imádságaiTizenkét napra való reggeli és estéli imádság
van ebben a kis imádságos könyvecskében. Az
imák meleg, őszinte, közvetlen hangja egy hivő
léleknek megnyilatkozásai. Ára 1.50 P. A tiszta
jövedelem jótékony egyházi célt szolgál.
— Halálozás. Özv. Kapi üyuláné szül.
Hirschfeld Adrienne, a soproni tanitóképző-intézet nagynevű igazgatójának s kiváló zene
szerzőnek özvegye, Kapi Béla püspök édesanyja,
életének 74-ik évében, keresztyéni türelemmel
elhordozott betegség után április 19-én meghalt.
Temetése április 21-én volt Sopronban.
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— Uj anyaegyházközség. Kisvárdán, Sza-»
bölcs vármegyének eme fejlődő városában, évek
óta végzett szervező munikát a kisvárdiai evan
gélikusok lelkes felügyelője, Werner Gyula ny.
polg. isk. tanár. Munkájának eredménye a kisvárdiai anyaegyházközség megalakulása, amely
április hó 14-én Csákó Gyula ózdi segédlelkészt
választotta meg egyhangú lelkesedéssel első,
rendes lelkészévé. Az Urnák áldása legyen a
gyülekezeten és a lelkészen.
— Protestáns Sajtószövetség. A magyar
protestáns sajtótörekvések egységesítésére va
sárnap délután szervezetet alakítottak a Deák
téri evangélikus iskola dísztermében. Jelen vol
tak a többek között: báró Radlvánszky Albert
evangélikus egyetemes felügyelő, Baltazár Dezső
református, Raffay Sándor evangélikus püspö
kök, az irodalom képviselői közül: Szabolcska
Mihály, Harsányi Zsolt, Lörinczy György stb.
Baltazár Dezső és Raffay Sándor püspökök fel
szólalása után Demény Mózes postafóigjazgiató
az unitáriusok részéről, Borsos Károly mezőtúri
gimnáziumi igazgató a Református Tanáregye
sület, Kovács Sándor egyetemi tanár az Evan
gélikus Tanáregyesület és a Magyar LutherTársaság, Dobó Sándor az Országos Reformá
tus Tanítóegyesület, Kemény Lajos az Országos
Evangélikus Tanítóegyesület megbízásából, Qregerser. Lujza a Protestáns Nószövetség, Harsányi Zsolt a protestáns irók nevében jelentette
be csatlakozását. «A miagyar irók egyetlen kincse
a toli — mondotta —, ezt a kincset letesszük az
eszme oltárára.» Dr. Vidá Gyula ügyvédi ismer
tette ezután az alapszabályokat, majd megválasz
tották az elnökséget és a tisztikart. Elnök egy
hangúan Baltazár Dezső református püspök lett.
— A reform átus Országos Zsinat április
22-én megkezdte második ülésszakát. Baltazár
Dezső püspök és Dókus Ernő világi elnök el
nöklete alatt. Tárgyalásra kerülnek a lelkészvá
lasztásról, a missziói munka intézményessé té
teléről, a liturgia szabályozásáról készült tör
vényjavaslatok.
— A dunántúli egyházkerületi Lelkészegyesület D. Luther Márton Kiskátéjának 400
éves jubileumára 2000 példányban kiadta Kiss
Samu nagybarátfalui lelkésznek a Kiskátét nép
szerű formában ismertető tanulmányát. Az egy
házkerület lelkészi hivatalai terjesztés céljából
megkapták a füzeteket.
— Jugoszlávia. A légrádli evangélikus nép
iskolát a szerb kormány bezáratta, a tanulókat,
a róm. kath. horvát apácák vezetése alatt álló
népiskolába utasították. A negyvenkét éve mű
ködő evangélikus tanítónak csak annyit enged
tek meg, hogy hetenként egy-egy órában tanít
hatja a hittant és a magyar nyelvet. Az iskolát
a légrádi evangélikus gyülekezet tartotta fenn,
és a szerb kormány annak fenntartásához sem
mivel sem járult hozzá.
Nyomatott a

im.

— Paulik János előadása Szarvason. Va
sárnap a szarvasi evangélikusok között Paulik
János nyíregyházi lelkész a MELE elnöke tett
látogatást, akit a szarvasiak meleg fogadtatás
ban és ünneplésben részesítettek. Délelőtt a z .
új templomban istentisztelet volt, amelyen Paulik
János mondott beszédét a jó pásztorról. Dél
után a Luther Árvaházban a szarvasi Protestáns
Nőszövetség és a Luther Szövetség: rendezett
vallásos délutánt, amelyen az árvaház dísztermét
teljesen megtöltötte a társadalom minden réte
géből álló közönség. Brónik Károly orgonistatanító által vezetett közének után Szlovák Mik
lós, a Luther Szövetség titkára, ev. vallástanár
köszöntötte az egybegyűlteket és Paulik Jánost.
A Luther tanitónőképző-intézet énekkara Léviusz Ernő tanár vezetése mellett Hauptmann:
Angyali kar című éneket adta elő pompás össz
hangban. Keiner Sárika Vargha Oyuláné: A győ
zelem cimü versét szavalta mély átérzéssel. Ez
után Paulik János tartotta meg előadását, amely
ben a hitnek és a vallásnak mindénekfölöttvalóságáról tett bizonyságot. Utána Borgulya Man
cika szavalta el Nagy Lajosnak: Én nem hiszem
cimü versét. Wágper Oézáné és Kiss Kata éne
kelték el ezután Mendelssohn: vasárnap reggelén
cimü fohászát. Cs. Szabó Lajos öcsödi ref. se
gédlelkész több verset szavalt. Bartos Pál ev.
lelkész imája után áhitatos közénekkel fejező
dött be a szép vallásos estély.
— Vasúti menetrendváltozás. A Magyar
Királyi Államvasutak, Duna—Száva—Adriai Vas
úttársaság;, Qyőr—Sopron—Ebenfurti Vasút és
az összes magán vasutak vonalain a nyári menet
rend május 15-én lép életbe. Változás majdnem
minden vonalon lesz. Az államvasutak és a Duna
—Száva—Adriai Vasút vonalain igen sok új
idényvonat fog közlekedni. A teljes és részletes
nyári menetrendeket a május első napjaiban
megjelenő 49 év óta ismert Vasúti Útmutató a
magyar és közös közlekedési vállalatok Hivatalos
Menetrendkönyve fogja közölni. Ära 1 pengő
60 fillér. Kapható az állomásokon lévő ujságárusitóhelyeken, könyvkereskedésekben és do
hánytőzsdékben. A Vasúti Útmutató közel ezer
oldalas «nemzetközi» kiadása — amely úgyszól
ván egész Európa menetrendjét tartalmazza —
néhány nappal későbben fog megjelenni.
Felelős kiadó: NÉMETH KÄH0LY.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Az előfizetési dijak elmaradása m iatt la
punk további megjelenése veszélyeztetve van.
Nyomatékosan kérem tehát olvasóinkat,
hogy előfizetési dijaikat sürgősen küldjék
de.
Köszönettel ismerem el következő f el ül f i z e t é s e k e t : Dr. Holies Pálné Miskolc 1.60;
Vasa Karola Budapest 8.60; Panker Jenő öriszentpéter 0.10; özv. Kliment Andrásné Békés
csaba 0.60.
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Keresztyénség és a világ.
„E világban nyomoruságtok lé
szen ; de bízzatok: én meggyőztem
e világot.“
Ján. 16, 33.

Jézus tanításából határozottan kitűnik, hogy
egyfelől a világ cvangélioinelleues hatalom;
másfelől pedig az evangéliomnak rendeltetése
van a világ irányában. Az evangéliom ezt a ren
deltetését úgy tudja betölteni, ha a világot le
győzi és meggyőzi, ha a világot Krisztushoz
téríti. «A szántóföld a világ. » «Tegyetek tanít
ványokká minden népeket » «Lesztek nékem ta
núim a földnek mind \\5gsó határáig.»
A világ alatt értendő a világmindenség,
amelyet Isten terem tett, fenntart, kormányoz,
amely világban azonban elhatalmasodott a bűn,
és pedig a teremtésnek legkiválóbb alkotása, az
ember révén. A bűn az em ber által lett nagyhata
lommá a világban. A bűnt tehát az emberben
kell legyőzni és meggyőzni. Azért lett Isten a
Jézus Krisztusban emberré. Egy ember bűne ál
tal származott át a halál és egy em ber szent
sége által lett erőssé a megváltás.
A világ tehát jelenti az Ujtestámcntom nyel
vén a gonosznak princípiumát, elvét, amely le
győzendő; de jelenti a konkrét valóságot is. És
amikor a keresztyénség elé a Megváltó felada
tul állítja oda a világ megtérítését, vagy ma
használatos kifejezéssel élve,- a világ evangélizálását, akkor a «világ>> szónak mindakét jelen
tését szem előtt kell tartani. Csak ennek szem
eiéit tartásával ismerjük fel feladatunk természe
tét és jelentőségét. Nevezetesen csak igy lát
juk meg a Krisztus által történt megváltás örök
érvényét, amely megváltás a gonosz diadalmas
erejét elvette, úgyhogy a bűn többé nem ural
kodik a világban abszolút hatalommal, sem uni
verzális érvénnyel, mert föléje emelkedett az
evangéliom, mint Istennek ereje; s gátat vet neki
az egyház, Krisztusnak teste.
Az evangéliom és a Krisztus egyháza jelenti
és bizonyítja a világban a Krisztus gyözedelmét.

A kovász még nem járta át teljesen a tésztát, a
világosság még nem oszlatta el teljesen a sötét
séget, de a kovász benne van a tésztában, s a
világosság fénylik a sötétségben. Ez a tényleges
helyzet. Ebben a helyzetben a világ még min
dig nyomást gyakorol az cvangcliontra és az'
egyházra, amint Krisztus mondja: «E világban
nyomorúság*ok lészen.
A kereszt vénségnek
tudnia kell, hogy ez a nyomás nem jelenti a
világ győzelmét, másrészt, hogy ez a nyomás
állandó figyelmeztetés arra, hogy a keresztyén
ség a világgal nem léphet szövetségre. Az egy
ház a világban kezdettől fogva az időknek vége
zetéig harcoló egyház marad. Mint harcoló
egyháznak vállalnia kell a nyom orúságot, amelvlyel még diadalmas hadjárat is a hadviselőre
jár. Ez a nyom orúság éppen azt mutatja, hogy
az egyház teljesiti Urának parancsát és harcol.
I la nem érezné a világ nyomását, akkor hűtlenné
vált volna Urához.
Másfelől a <világ szó helyes értelmezésével
ismerjük fel azt is, hogy a keresztyénségnek, a
Krisztus egyházának nem lehet feladata az, hogy
a világtól, amely gonoszságban vesztegel, viszszavonuljon. A világ az egyháznak munkatere
és harctere. Az egyház nem érheti be azzal, hogy
a saját körén belül iparkodik tökéletességre és
szentségre; és önm agát iparkodik megtisztítani
a világ szennyétől, bűnétől, immunissá tenni
a világ fertőzésétől. M indenesetre lényeges kö
telessége és munkája a szakadatlan belső refor
málás, a tannak és életnek meg nem szűnő tisz
títása és javítása. IX’ ez a belső reformáló
munka nem elég.
Időbe felt, inig a protestáns egyházak rá
eszméltek arra, hogy a reformáció munkája, a
belső megszervezkedés és megújhodás, még
nem meriti ki az egyház feladatkörét, hanem
ezen felül szükséges, hogy a világ irányában is
teljesítse hivatását. A missziótudat és missziómunka stagnálása részben visszavezethető ugyan
a reformáció és ellenreformáció korabeli viszo-
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nyokra és feladatokra is, de nem tagadható,
hogy belejátszott a protestáns egyházi tudat egy
oldalúságja és provincializmusa.
Körülbelül másfélszáz esztendeijie csupán an
nak, hogy a protestáns egyházak ráeszméltek
Krisztus ama parancsára, amely a keresztyénséget a világ elleni hadjáratra kötelezi az egy
házon belül és kívül. És a kifelé végzett hatal
mas arányú munkának megvannak elkerülhetet
len és áldásos következményei befelé is. Azok
a törekvések, amelyeknek célja a keresztyén1
egyházaknak tömörítése, egyesítése, a nem ke
reszt)'én világiban folytatott missziói munkától
indítást, táplálékot kapnak. Az erők egyesíté
sének, vagy legalább is koordinálásának ügyét
a keresztyénségl szervezési munkáinak homlok
terébe éppen a külmissziói munkamezőn szer
zett tapasztalatok és a külmissziói munka köve
telményei állítják.
Miként az őskeresztyén egyház lényegének
megértéséhez egészen uj szempontokat nyertünk
azáltal, hogy annak, mint missziónak) egyház
nak hősies küzdelmeire, kockázataira és vállal
kozásaira kellő súlyt fektetünk, s az őskeresz
tyén egyház tanát és életét ebben az irányban
is vizsgáljuk és mérlegelés tárgyává tesszük:
úgy különösen a reformáció egyházainak, ame
lyek az őskeresztyén egyház életében és tanítá
sában példaképet látnak, kötelessége az, hogy
az ősegyházat a külmissziói munka tekintetében
is kövessük. Nem feledve azt sem, hogy a mai
világ egyrészt mennyire megkönnyíti, másrészt
mennyire megnehezíti a külmissziói munkát.
Úgyhogy ma is áll: «E világban nyomoruságtok
lészen.» De ezt a nyomást nem csak hogy el
kell viselnie az egyháznak, hanem készen kell
lennie arra, hogy erősebb missziói tevékenysége
következtében a nyomás még növekedni, sú
lyosbodni fog. A harcra, kitartásra, áldozatra
és szenvedésre erőt ad neki Krisztus győzelme
a világ felett. A Krisztusba vetett hit kitörölhe
tetlenül jelenti a világgal felvett harcnak hősi
folytatását, az egyháznak nagy vállalkozásait, a
munkamezőnek kiszélesbitését, a belső erők
megszervezését ennek a harcnak a céljaira. Az
egyház rendeltetése az, hogy ki nem fáradó len
dülettel újból és újból vesse magát a világ meg
hódításának munkájára.
GONDOLATOK.
Ne mankókat kérjünk, hanem szárnyakat.
Brooks.

Imádkozzál és dolgozzál.
Ir ta : dr. Schüft GvuläA közmondás rendesen igazmondás is,
különösen, m ikor evangéliumi elv-eket fektet
zsinórm érték gyanánt az ember elé. így a
szóban forgó közmondás is. Vannak, kik ér
téktelen frázisnak tartják, hisz a közelmúlt
időkben gyakran volt rá példa, hogy ima és
m unka nélkül tekintélyes vagyont szereztek
egyesek s biztosnak látszó éíetstandárt te
rem tettek maguk számára. A mai kor átlag
em bere a boldog életet a vagyon egyszerű
függvényének ta rtja s ebből kifolyólag a
m unka s ima nélkül megjelenő vagyon sok
em ber szemében leszállítja a — sokszor
ép a hitélet szempontjából annyira áldásosau kiható — közmondások értékét. Az
egészségtelen gazdasági élet ez utón is káros
visszahatással lehet a vallás-erkölcsi életre.
A ham isságnak — a földi boldogságot illető
leg — emberileg meglátott s megítélt látszó
lagos eredm ényei megingatják az igazsá
gokba vetett hitet s vonzó hatásukkal a bű
nöknek könnyebb ú tjaira tolják az embert.
A bűnnek e rom boló hatása b á r nem oly
szemmel látható, m int más nyílt támadása,
de a legveszedelmesebb megjelenési for
m ája ez. Titokban, lassan megőrli az em ber
világnézetében évszázadokon keresztül ki
kristályosodott ideálizmust s odadobja a
lelkeket a m ateriálizm usnak, m indent össze
szaggató állkapcsai közé. Számtalanok, leg
többször észrevehetetlenek azok az útak,
melyeken Lucifer meg akarja találni azt a
bizonyos talpalattnyi földet, hol a tagadás
megvesse a lábát, hogy a világot megdöntse
Nem lesz azért érdektelen közelebbről
megnézni egy ilyen közmondást, mennyi
igazságot rejt m agában egy-két szó, mennyi
tanítást és életet egy-két gondolat. Imádkoz
zál és dolgozzál! Egy valóságos életprogram
van e két szóban összesűritve. Tovább me
gyek, egy egész kis theológiát foglal magá
ban. Fejtegetéseimben különösen ez utób
bira leszek tekintettel, hogy lássuk, mennyi
veszteség éri a vallásos életet akkor, h a a
hívő előtt értékét veszti egy-egy közmon
dás.
Imádkozzál és dolgozzál! E közmondás
tartalm i lényege: Az erkölcsi. Az erkölcsinek
megjelenési form ája pedig: Parancs. A pa
rancs akarva-nem akarva az Istenhez utal,
azt is, ki talán rendes körülm ények között
nem sokat törődik Isten dolgaival s nem
igen hallgatja az Igét. E közmondás a min
dennapi életnek örök prédikációja, mely
megfogja a lelket, a hitetlen lelket is minden
elképzelhető helyzetben s minden viszonyai
között, a családban, a társaságban, kint a
szántóföldön, a műhelyben, szóval a m unka
mezején s az utcák sarkán is. E közmondás

1929.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

az evangélium nak mozgékony, fürge apos
tola. Nincs helyhez kötve, sem időhöz; hogy
úgy m ondjam vándorapostol, ki ott van
m indenütt, hová a lelkésznek szava nem é r 
het el. Egy folyton m unkában álló segéderő
e közm ondás, egy névtelen, láthatatlan, de
m indig szemfüles ügynök, ki fárad h atatlan u l
segít a hitélet terjesztésében. T alán különös
ez a m egállapítás, de figyeld csak híveid éle
tét s meggyőződsz róla te is. Nem m úlik el
nap, hogy alkalom adtán nem használnák
ezeket a vallás-erkölcsöt hirdető közm ondá
sokat. Ezekben tan ítják egymást, ezekben
keresnek vigasztalást. Ezekben intik egy
mást s ezekkel dorgálnak. Igen, az em berek
nagy részének csak a közm ondásokon ke
resztül jut eszébe az Istennek neve. Az ősök
ajkáról eltanult s így kegyeletesen m egőr
zött élő szavak ezek, melyek csak az alkal
m at várják, hogy m egszólaljanak s m egin
dítsák a gondolkodást, az eszmélést Isten
felé.
Im ádkozzál és dolgozzál! E gondolatok,
különösen az első, önkéntelenül az Isten fo
galm át hozzák elő az öntudat küszöbe alól.
Az Istenhez kell im ádkoznunk! T ehát az
ősök tapasztalata szerint ez az Isten kapcso
latban van ami életünkkel. A kkor talán ne
kem is van valam i közöm ehhez az Isten
hez s ő néki hozzám ? Isten. Hégi, m á r el
m osódott rem iniszcenciák ébredeznek az
em berben.
Szem rehányólag állnak clibénk a m á r
elfeledett szép tanítások és igazságok az Is
tennek dolgairól, melyeknek alapján m egin
dult életünK az ártatlan, kedves és annyira
boldog gyerm ekkor hajnalán. Megelevenedik
ben nünk m ind az, mit valaha is — talán m ár
a sírban nyugvó édesanya ajkáról — hallot
tunk errő l az Istenről. M ennyire ellágyul itt
a s z í v s m ennyire kedvező helyzetbe jön a
lélek, hogy elgondolkodjék az Istenhez való
viszonyáról. Eszünkbe jut a legelső rövid
ima s a még m egm aradt szófoszlányokból
igyekszünk rekonstruálni azokat a szép gon
dolatokat, m elyekben a jó édesanya először
m u tatta meg nékünk az istenhez vezető utat.
S mily boldogok voltunk ez útnak m eglátá
sában. Isten, ő az, ki öröktől fogva van.
Ma m egértjük jobban, m int akkor, hisz a
felnőttnek kiszélesedett értelm e is segít a
gondolkodásban. Az Isten szám ára nincs tér,
nincs idő. ö végtelen, ki avagy mi is lehe
tett m indennek alkotója, ha nem ő? ö, a
Tökéletesség. Idő és tér az ő alkotása s
m indaz, ami ezeknek korlátain belül van és
él. Ezekben tudjuk felfogni a világ értel
mét, egy nagy, célnak előfeltétele kellett ah 
hoz, hogy ezek előálljanak. E nagy cél, mely
Isten lényéből folyik s apriori létező: Az e r
kölcsi jó. E nnek m egtestesíthetése végell
kellett bekövetkeznie a terem tésnek. A te
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rem tés nélkül az erkölcsi jó, ez az abszolút
érték csak önönm agában való érték, nem
léphet ki eszm ényi állapotából, hogy a b en n e
rejlő, a benne lekötött potenciális vágy ak
tívvá legyen s az ö n tudatos világot átjárv a
ezt boldoggá tegye. A tér s időben, az ezek
közé helyezett öntudatos ak aratb an oldódik
fel lehetőséggé az erkölcsi jó n ak abszolút
értéke. A tér és idő képezik e lehetőségnek
statikai form áját. Megszabják a változhatatlan irányt a kezdet és a vég között, a k á r a
kiinduló és végállom ás között lefektetett sín
pár. D inam ikai form ája pedig az erkölcsi jó
érdekében folyó m unka, m elynek m otorikus
ereje az em b erb e oltott akarat. Fent az e r 
kölcsi jó, m int elérhető valóság, ugyan az
lent, m int a terem tett világban szerte bom 
lott lehetőség. E kettő az em b er életén ke
resztül egyesülni akar. Ez adja az em ber
földi rendeltetését. A valóság s a lehetőség
nek term észetből folyó örök kohéziója kéj>ezi indítórugóját m inden em beri cselek
vésnek. Az ak arat szabad, de az erkölcsi
jó a maga feltétlen értékével a világosan
látó s helyesen Ítélkezni tudó értelm en ke
resztül oly cselekvésre b írja az ak arato t,
mely szükségképen az erkölcsi jó felé ve
zeti az em bert. Az Isten világának csodá
latos berendezettsége ez. Minden m ozzananatából az Istennek jósága csillan elő. A
terem tésnek m inden m ozdulatlan, m inden
alakulási form ái az em ber érdekeit szol
gálják. Ha nem ellensége önönm agának az
em ber, nem tud m ásként cselekedni, csak
úgy, hogy boldog legyen.
S a tapasztalat azt m utatja, hogy az
em ber önönm agának ellensége. Boldogságra
van terem tve s mégis boldogtalan. Miért?
Az em ber megfeledkezik arró l, hogy a világ
célja s így az em ber életének célja az Isten
kettős adom ányának: az erkölcsi jó n ak s
az ezután vágyó ak arat által involvált m un
kának h a rm ó n iá já b an kulm inál. S így bű
nös, anyagi hajlam ok által iránytévesztett
a k aratá n a k földhöz kötött m unkáiban meg
sebesül
békessége s elvérzik boldogsága.
Megfeledkezik arró l, hogy futásának m ár a
terem téskor lefektetett form ák között kell
végbe m ennie, ha boldog a k ar lenni. Csele
kedhet m ásként is, de ak k o r ellentétbe jut
az ö rö k törvénnyel s elbukik. A diadal vagy
a bukás az erkölcsi világrenddel szemben
tan ú síto tt m agatartásunkból folyik. Ez teszi
az em bert erkölcsi lénnyé s az Isten törvé
nyeinek alattvalójává, boldoggá levesünk
nek ez a kritérium a. Ennek fel nem isme
rése i>edig az em ber sorsának örök tragi
kuma. Az em ber nem látja meg a jót, m e
lyet Istennek jóságos keze nyújt feléje a
végtelennek látszó m agasságból, azért, hogy
m unkájában utána nyúljon és a sajátévá
tegye. Az az isteni kéz ügy látszik nem ak ar

140.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

megmozdulni, hogy valamiképpen közelebb
hozná azt a jót. A legmegfeszítettebb munka
sem bírja egyedül azt a kezet megmozdu
lásra. Istennek jósága pedig közelebb sze
retné hozni azt a jót, de megfeledkezünk
arról, hogy mi ezt imában kérnénk tőle.
Imádkozzál! S az a kéz megmozdul. A jót,
mely után vágyódunk, mindig közelebb
hozza. Ez az ő kegyelme az emberekhez. E
kegyelem pedig, mikor arról van szó, hogy
az imádkozó emberen segítsen, akkor képes
mindenre, leszáll ő maga az Isten, hogy a
gyarló embert felemelje. Imádkozzál! Ha
látjuk, hogy az a jó egyre alább száll, hoz
zánk közelebb, akkor irányt változtat a mun
kánk is. A felénk közeledő célnak édes szol
gálatába fog állni. A munkateret fel fogjuk
használni úgy, hogy eszeveszett, céltalan cse
lekvések által ne veszítsünk el egyetlen tér
és időbeli lehetőséget sem a kin álkozó jó
elérésében, hogy emelkedésünk által meg
közelítsük mi is az Isten kegyelméből felénk
ereszkedő jót a boldogságot. Ez lesz az a
munka, melynek van értéke s eredménye.
Ebbe már beleszól az Istennek segítsége is,
ezen a munkán áldás lesz. Míg egyik kezé
vel az Isten mindig alább engedi a jót, ad
dig a másik kezével hónunk alá nyúl és
emel felé. így egyesül az ima s a munka az
Istennek hozzánk való szeretetén keresztül
eredményes ténykedéssé, hogy boldoggá te
gye az emberi életet. Ha a legfőbb jó eléré
sének szolgálatába állítjuk egész lelkivilá
gunkat, akkor az ima s a munka egy és
ugyanaz a tevékenység. Az ima egy szentté
lett munka, mely könyörületre birja az Is
tent, a munka pedig nem más, mint egy
ima, mely segítségnyújtásra birja az Isten
nek jóságos kezét. így értjük meg, miért is
fért meg évszázadokon keresztül oly szépen
egymás mellett e két szó: Imádkozzál és
dolgozzál! Az Isten felé való törekvésünk
ben egyet jelentenek.
Ily gondolatokat ébreszthet fel az em
berben egy közmondás. De bármilyenek is
legyenek azok a gondolatok, mélyeket egy
vallás-erkölcsi tartalommal biró közmondás
valakiben megmozdulásra bír, egy az tény:
hogy ezek a gondolatok az Istenbe fognak
kapcsolódni, s az ő nevére fognak emlé
keztetni. Imádkozzál és dolgozzál. Mennyi
igazság és mennyi tanítás, mennyi igehir
detés, mennyi belmissió és ébresztés van e
két szóban! S a legtöbb közmondás ily nagy
értékeket rejt magában, hisz még vallásos
érzésű és a hit által látó hívek lelkében for
málódtak az élet vezérlő gondolataivá. Ápol
juk népünknek ezt a nagy kincsét s alka
lomadtán fejtsük ki előtte — mint az ősök
nek értékes tapasztalatait — egy-egy köz
mondásnak vallási, erkölcsi tartalmát. Sze
rettessük meg vele a közmondásokat s a
gyermekeknek oltsuk a leikébe. Nem lesz
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kárbaveszett munka. A vallás-erkölcsi tar
talommal biró közmondás egy mindig utón
levő vándorapostol, ki ott is hirdeti az igét,
hová a lelkész nem hat.

Gruidtvii és hatása a dán egyházra.
Irta: Winter K. prépost.
A 19-ik század elején élt Dániában tehetsé
ges fiatalembereknek egy Tcore, akiknek neve
ismertté lett a dán egyházban, művészetben
vagy tudományban. Ehhez a körhöz tartozott
Grundtvig Miklós Frigyes Szeverin, született
1783. szeptember 8. Már akkor határozott egyé
niség volt. Bár apja nem racionalista lelkész
volt, ifjúkorában mégis idegenül állt szemben a
keres ztyénseiggel, jóllehet a szülői ház emlékei
elevenen éltek lelkében. Belső élmények — vi
szonzatlan szerelem — vitte rá az elmélkedő ön
vizsgálatra.
Szeme kinyílt, úgyhogy mindenütt meglátta
Istent: a költők műveiben, a bölcsek tanitásában, az északi regékben, a történelem folyásá
ban, de legvilágO'sabban a Könyvek Könyvében.
Grundtvigot főként az északi mithologiába és
a keres ztyénsógbe, mint az akkori racionalizmus
sal ellentétben szellemi vallásba való elmélye
dés ragadta meg. Megrázó: lelki harc után, amely
ből erős és egészséges lélekkel került ki, meg
nyugvást talált a keres ztyénségben és pappá
avattatta magát.
Grundtvig egész életében harcos természet
volt, s lelki életében nagy ellentétek találhatók.
Van benne valami óriási — már testileg is; kö
zönségles mértékkel nem mérhető. Ez ráütötte
bélyegét hitéletére, személyiségére, irodalmi mű
ködésére, különböző téren folytatott tevékeny
ségére. De mindig egész lelkét adta, mindig
önmagiát adta oda teljesen.
Rövid ideig tartó első lelkészkedése után,
s mikor Saxo és Snorre mondáinak fordításával
foglalkozott, az 1823-24. évben új átalakuláson
ment keresztül. Ezt az átalakulást «Nyaarsmor
gen» (Újév reggele) cimü leghatalmasabb köl
tői alkotásában rajzolta meg, sokszor homályo
san, de mindig a halhatatlanság bitének meg
kapó, személyes vallomásával, amely hit erőt
adott neki arra, hogy tovább munkálkodjék az
egyházban, az iskolában és a nTép körében.
Grundtvig számára a legnagyobb ellentétek a
halál és az élet. Most mintegy átélte á feltáma
dás reménységjét, amint annak «De levendes
Land» (Az élők országa) cimü szép egyházi éne
kében kifejezést adott.
Grundtvig azt kérdezte: «Mi az igazi, ere
deti keresztyénsíég? Mi az üdvözítő keresztyén
hitnek megcáfolhatatlan kifejezése, teljesein el
tekintve a tudósok, vagyis a racionalisták, né
zeteitől és magyarázataitól ? Miközben szaka
datlanul, imádkozva és könyörögve, gondolkod
tam, írtam és olvastam, íme, eigy áldott pilla-
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iiatban rájöttem, hogy a kétségfbevonhatlan bi egyetemes történelem tanulmányozásával bele
zonyíték, amelyet a szellem világfában kerestem, tudta magát élni a különböző korok és népek
mennyei hangként szól évszázadok óta az egész gondolatkörébe és eszményeibe, s azokat le
keresztyénségen át az apostoli hitvallásban, a tudta fordítani nyelvünkre.
Mivel a keresztyénség középpontjában és
keresztelési hitvallásban.»
Ezt nevezték el Grundtvig «páratlan felfe fuudamentomában gyökerezett, tudott átfogó
dezésének» és ez a felfedezés Grundtvig bizony
lenni és a dán egy háznak nagy kincseket sze
ságtételének és zsoltárköltészetének állandó hat
rezni. Mert nála nélkül a dán egyház nem volna
tere. Azt mondja, hogy ezt a nézetet joggal le
annyira lutheránus, mint amilyen. És ez vonat
hét lutheri keresztyénnek nevezni. «Lutherral a/ kozik az egyházi élet különböző területeire, az
üdvösség kérdésében teljesen egyetértve jutót
ébredő mozgalomra is. Giundtvig nélkül a dán
tam el határozott és világos meggyőződésre a egyháznak nem volna olyan énekkincse, mint
szent keresztség és az Úrvacsora szerzési igéi amilyen van. A Biblia szellemét lehelő énekei,
tekintetében. Luther és én a keresztségnek és bibliai témákat feldolgozó költeményei mara
az Úrvacsorának mint üdveszközöknek ugyan dandó értékűek. «Költő volt, aki tudott hinni.»
azon jelentőséget tulajdonítottunk. A Szent Írás, Nélküle a dán egyház nem élvezhetné mostani
mint az üdvösség útja tekintetében is alapelvi szabadságát, amely magában foglalja az objek
egység van Luther és én közöttem. Hisszük tiv adottsághoz való hűséget s egyúttal az
mindazt, amit a próféták és az apostolok Írtak, egyéninek méltánylását* A dán «népfőiskola'
de sohasem hisszük azt, hogy a hitet és a Szent- Grur.dtvig nézetéből ered és az ó tanítványai
retket elnyertük, vagy az Örökéfetet eínyemi re fejlesztették ki. A dán népfőiskolát az ó szel
méljük a Szerrtirás ofvasasa áítaf, hanem egye leme élteti, amint hazafias költeményeit is min
dül csak a Jézusba, Istennek a mi Atyánknak denki ismeri. Állandóan azt a célt tartotta szeme
egyszülött Fiába vetett hit által, és a keresztség előtt, hogy a nép széles rétegeit a szellem vilá
által és az Úrvacsora által, amint azokat O gához vezérelje, s a dán gyülekezet és a dán
szerezte.»
nép ö általa nyert keresztyén és népies öröksé
Szerinte tehát az üdvösség titka a lelki sze get Luther Márton szellemében.
gényeknek jelentetett ki. Másutt is kifejezést
Mikor Grundtvig 1872. szeptember 2-án
adott Luther iránti nagy szeretetének.
meghalt, már voltak férfiak és nők, akik úttörő
Grundtvig felfogása a keresztyénségról tö r gondolatait elóbbrevitték és ezek mtJfyen bele
ténelmi, nem filozófiai. «Az egyház nem üres, nyúltak népünk életébe és sok afkotást hoztak
avagy’ vitatható tény», mondja «Az egyház vála létre. A Orundtvig-félc mozgalom mint ébredő
száéban. Ez kicsendül minden prédikációjából mozgalom kezdődött; azonban Grundtvignak
és Írásából: «Prédikálni nem annyit jelent, mint derűit világnézete és éfetmunkájának széleskö
tollal és tintával imi, hanem a Léleknek erejé rűsége hozta magával, hogy a mozgalom ftivei
ben, élő szóval hirdetni a hit értékeit: a nagy között akadlak oly anok, akik Grundtvig mély él
evangeliomot Dávid városának Megváltójáról, ményeit nem Ismerték, s keresztyén mértékkel
a vére árán történt megváltásról, igéje áítaf' való mérve, ez a mozgalmat gyengítette. Az ébresztő
újjászületésünkről, feltámadásának ereje által munkát később a belmisszió karolta fel és a
való feltámadásunkról, a Szentlélek által vele dán keresztyén életnek három legfontosabb tí
való egyesülésünkről Atyjának országában, örök- pusa, talán nem mindig tudatosan, egymást köl
életre, tiszta világosságra és tökéletes örömre.» csönösen megtennékenyitette és gazdagította.
Grundtvig világnézete nem azért olyan verőfényes és derült, mintha a bűnt felületesen fogta
volna fel, vagy mintha az üdvöt igen könnyű
dolognak tekintette volna, hanem inkább azért,
mert a Krisztusban való kegyelmet mélyen át
Csonka M agyarország e protestáns vég
élte és mert az emberi s z í v legmélyebb szükség várában ta rto tta fqlsőmagyarországi« kon
letét ismerte. Ezért hisz a keresztyén élet növe ferenciáját f. évi áp rilis 2 0 -án és 2 1 -én a
kedésében. Szerinte a keresztyén élet fejlődő Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége
élet, amely minden más élet módjára titokban (K. I. E.). — A konferenciára a n ó g rád —
keletkezett, de győzelemmel fog megkoronáz h onti és felsöpestmegyoi esperességből m int
tatni. Erről olyan örömmel és reménységgel éne egy 350 ifjú jelent meg, hogy hitvallást
kelt, mint senki más. Ez viszont összefügg sza tegyen az evangéliom drága kincsei m el
bad sags ze re tété ve I. «Az ige csak szabadságban lett. Kiváló alkalm at n y ú jto tt e rre az az ü n 
működik.» Azért szabadságot kíván mindannak, nepi hangulat, mellyel a balassagyarm ati kél
amiMa BLélektől
születik.
B
^ B p rotestáns (evang. és ref.) egyház a konA luthenzmus Grundtvigtól kapta dán je l-...ferencia lagjait várta, am időn ezzel egyleget. Grundtvigot nehéz lefordítani, mert a z i ^ idejű leg ünnepelte meg a speyeri proteskszak talajában gyökerezik. Mindazonáltal azH táció« 400 éves jubileum át. Ä központból
egyházi atyák tanulmányozásával, a régi és ké>- a K. I. E. vezetősége részéről a konferencián
zepkori egyházak énekeinek átültetésével, az dr. Scholtz O szkár elnök, Töltéssy Zoltán

K. I. E. konferenciája Balassagyarmaton.
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titkár, Vidovszky Kálmán, a Luther Otthon
igazgatója, Antritten János irodaigazgató és
Makády József,. a budapesti K. I. E. kép
viseletében — jelentek meg. Az egyházköz
ségekből a megjelent ifjúság vezetői, lelké
szek és tanítók — levente - oktatók nagy
számban. Április 20-án, szombaton délután
a »vezetők konferenciája« volt, melyen meg
jelentek Pályi Pál, Nógrád vármegye főis
pánja, Rákóczy István ny. főispán, Szenthe
Kálmán törv. sz. elnök és még sokan a helyi
egyház vezetői közül. Itt a »vezetők« kellő
irányítást kaptak arra nézve, hogyan kell
— főképen falun megszervezni a K. I. E.
munkát. Este az Ifj. Egylet helyiségében a
nagyközönség részére gazdag programmal
vallásos estély volt, melyen Kardos Gyula
alesperes tartott irásmagyarázatot Máté 5.
r. 14—16. alapján, szavalt Hutnyik Károly
ifjú, a »Prot, egyházi énekkar« szép chorákat adott elő és dr. Scholtz Oszkár »Egy
csodás élet története« címen nagy figyelem
mel hallgatott, tartalomban gazdag előadást.
Garami Kató és Kardos Viktor kis imát
mondtak.
Április 21-én reggel 8 órakor vette kez
detét a conferencia és pedig a megjelentek
nagy száma miatt az evang. templomban,
melyet a nagy csoportokban összesereglett
ifjúság teljesen megtöltött. Itt Kardos Gyula
alesperes imája, Igeolvasása után meleg ér
zésekkel üdvözölte a konferenciát, majddr.
Scholtz Oszkár tartott nagyszabású előadást
azon a címen: »Miért szükséges a K. I. E.
munka az evangélikus egyházban?« Az elő
adó ezen előadásába sürítette mindazokat
a ^gondolatokat, amelyeket az ifjúsággal kö
zölni akart. Beszélt az idők sivárságáról, a
trianoni magyarság szomorú sorsáról, a
lelki élet leromlásáról, az ifjúságnak, mint
a jövendő reményének magasztos hivatásá
ról, célkitűzéséről. S kifejtette, hogy egye
dül a biblia szellemében felnevelt és annak
kristálytiszta vizéből táplálkozó ifjúság lesz
képes önmagát és a jövendőt megmenteni.
Részletesen ismertette a K. I. E. munka négy
főágát: a szellemi, a testi, a lelki nevelést és
a szolgálatra való előkészítést. Az előadás
után az ifjúság részt vett az evang. és ref.
templomban megtartott jubiláris istentisz
teleten, melyek a speyeri protestátió emlé
kére tartattak, s ez alkalommal az evang.
templomban Sulacsik Zoltán ref. lelkész, a
református templomban pedig Kardos Gyula
evang. alesperes tartották az ünnepi beszé
det és pedig azonos textus (Róm. 15. r. 4—
6. versei) alapján. Az ünnepi istentiszteletek
után folytatódott a konferencia, s ez alatt
dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész tar
tott lelkes, eszmékben gazdag és tanulságos
előadást »A pusztuló Magyarország« cimen.
Vidovszky Kálmán igazgató pedig a »Ma
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gyar Cserkész« szerkesztője »Mi érdekli ma
a magyar ifjúságot« cimen lebilincselő alak
ban buzdította az ifjúságot a magyar jövő
érdekében testének és lelkének nemes fej
lesztésére. A konferencia 1 órakor félbe sza
kadt, mert az ifjúság közös ebédre gyűlt
az evang. egylet helyiségében össze, ahol ol
csó cserkész-ebédet fogyasztott el — alko
holmentesen. (Gulyás és túrós csusza.) Ebéd
után Töltéssy Zoltán, a K. I. E. szórakoztató
játékait mutatta be az ifjúság vidám hangu
lata mellett. Majd kivonultak a konferencia
résztvevői á közeli trianoni határhoz és ott
elénekelték a Hymnust. Az esti 6 órás vo
nattal ki-ki egy-két szép nap felejthetetlen
emlékével távozott haza. Áldott magvetés
volt ez az Ur országában, melynek — Isten
kegyelméből gazdag aratása lesz!! Vajha
mennél többen csatlakoznának az Ifjúság
megmentésének munkájához, mert akié az
Ifjúság, azé a Jövő.

H Í R E K .

— Kitüntetés. A kormányzó dr. Petrik
Aladár budapesti ügyvédnek, egyetemes egy
házunk világi aljegyzőjének a m. kir. kor
mányfőtanácsosi cimet adományozta.
— Halálozás. Thomay József, a szegedi
egyházközség 51 éven át hűségesen mun
kálkodó nyug. lelkipásztora, a gyülekezetnek
az árviz után ujraszervezője, a DugonicsTársaság tb. tagja, életének 82-ik, nyugalombavonulásának 2-ik esztendejében, áp
rilis 27-én meghalt. Temetése április 29-én
volt Szegeden.
— A speyeri protestáció jubileumi ün
nepe Orosházán. Országszerte kegyelettel
ünnepelték a magyar protestánsok a speyeri
400 évvel ezelőtt történt protestálás és hit
vallás ünnepét. Az ünneplésből az orosházi
nagy magyar egyház is méltó képen kivette
a maga részét. Folyó hó 21-én, vasárnap
d. u. 5 órakor mintegy 2000 ember ült ün
nepet az evang. templomban. Az ev. és re
form. egyház közös ünnepe volt ez. A meg
nyitó beszédet Sülé László ev. Il-od fel
ügyelő mondotta. Horváth Kálmán ref. lel
kész a speyeri protestálás történetét adta
elő lelkes szavakkal s hangoztatta a két test
véregyház együttműködésének szükségessé
gét. Utána Kovács Andor ev. esperes mon
dott nagyhatású beszédet, fejtegetve a nagy
nap jelentőségét, rámutatva az ősök hit
hűségére, lángoló egyházszeretetére s a mai
kor emberei előtt úgyszólván ismeretlen ál
dozatkészségére. Beszéde végén fogadalmat
tett a lelkészek, presbyterek, a vezetők ne
vében az ősök magasztos példájának követé-
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sére a hithűségre és az evang. egyház fel
virágoztatására irányuló szent m unkára. —
E zután egym ás után állottak fel a fogada
lom tevők: K. H orváth Mihály presb y ter az
egyház* férfi tagjai, özv. T orkas K álm ánná
nőegyleti elnök, a gyülekezet asszonyai.
Nagy Jan k a leányegyleti alelnök, a leányok,
K. H orváth Béla az ifjak, Brósz Ján o s ig.
tianító pedig a tanítók nevében tett hííségségfogadaim at az evangélikus egyház iránt.
A reform , egyház részéről a nők nevében
Téchv Ilona, a férfi egyháztagok nevében
pedig Sz. T örök Im re tett fogadalm at. Ezek
a fogadalm ak, am elyeknek szövegét Kovács
A ndor esperes irta m egragadó hatással vol
tak a nagy gyülekezetre. Kovács A ndor es
peres szivükre kötötte a hallgatóknak, hogy
az elhangzott fogadalm akhoz híven cv. egy
házunk m inden egyes tagja e rő s legyen a
hitben, buzgó az egyház szeretetében és áll
hatatos az ősök példájának követésében. —
Ezután a ref. egyház részéről dr. Kovássy
Albert főgondnok m ondott lelkes beszédet.
A tem plom i ünnepély a H im nusz eléneklésével é rt véget. Este 7 órától kezdődött az
»Orosházi Dalegylet közrem űködése m el
lett a torony erkélyén lefolyt ünnepély, fák
lyák fénye lobogott fenn a m agasban s ra 
gyogó számok jelezték e két évszámot 15291929. A zenekar és a dalegylet felváltva
adott elő egy-egy koráit. Ifj. Zatvkó Mihály
tanító a torony erkélyén szavalta el meszszecsengő hangon, a hallgatók ezrei által
tisztán hallhatóan Protestálunk c. ihletett
lélekkel m egirott és nagy hatást felidézett
szép költem ényét. Ezután az áhitatos csend
ben a H im nusz hangjai zúgtak fel s a kö
zönség kalaplevéve zengte a m agyar nemzet
szent im áját. O rosháza lélekkel, buzgón, —
m éltón ünnepelt. Az ünnepségeket Kovács
A ndor esj>eres rendezte.
— A soproni theológlai hallgatók folyó
irata Em m ans felé áprilisi szám ába Pusztay J., Kótsch L., Polszter Gy. J., Kliment
Gy., Zászkaliczkv F., Pusztav J., B ettm ann
E., F arkas Z. írtak cikkeket. Az evang. ta 
nítójelölteknek is van külön rovata. Evan
gélikus ifjúságunk irodalm i vállalkozása
megérdemli a tám ogatást. M egrendelhető :
Sopron, T orna-u. 6 .

— A Baldácsy-alapltvány igazgatósága
b áró Radvánszkv Albert egyetemes felügye
lőt választotta igazgatósági elnökké; az igaz
gatóság uj tagja Pesthy Pál, a bányai egy
házkerület felügyelője lett.
— Kispest. N andrássy Elek b án y ak erü 
leti lelkészt április 14-én iktatta be a kis
pesti gyülekezet lelkészi állásába Som m er
Gyula váci lelkész, a budapesti egyházmegye
főjegyzője.
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— Az egyetlen örmény lutheránus gyü
lekezet B akuban (O roszország) van. Dr. Me
y er Teodor, az oraszországi ev.-luth. egyház
püspöke április 5 óta egyházlátogató k ör
úton van, am elynek so rán m eglátogatja a
bakui örm ény lu th erán u so k at is. Dr. Mever
püspök beutazza a Volgavölgyet, a K auká
zust. T ran sk au k asiát, Tiflist, Sam arkandot,
T askentet s Közép-Ázsia egyéb lu th erán u s
telepeit.
— Egy amerikai gyülekezet fejlődése.
M inneapoíisban tiz éve alakult egy lu th e rá 
nus gyülekezet busz taggal, ma 3000 tagja
van; építettek szép tem plom ot, amely Í50
ezer d o llárb a került. A tem plom ot tavaly
szentelték fel, 1 2 0 0 ülőhely van benne.
— A methodlsták konferenciája. A m a
gyarországi püspöki m ethodista egyház á p 
rilis 17—21. missziói konferenciát tarto tt.
Előadást ta rto tt dr. Nuelsen m ethodista
püspök is.
— Kirchner Rezső: A d»maninneni ág.
Iiitv. evang. egyházkerület névtára. 1929. El
ism erésre és a többi kerületek által is köve
tésre méltó példát adott a d u n án in n en i egy
házkerület, m időn tavaly K irchner Rezső
püspöki titk árt megbízta a névtár összeállí
tásával, aki ime félév alatt elkészült m u n k á
jával. K irchner ism erteti bevezetőleg az egy
házkerület történetét 1914—1929-ig. Hadd
álljanak itt ebből a »Krónikából» e sorok:
»A világháború kitörésekor a d u n áninneni
egyházkerület 166 anyaegyházat, 92 leány
egyházat, 141 fiókegyházat szám lál 171 re n 
des lelkésszel, 317 tanítóval és 209.348 lé
lekkel. K orm ányzata alatt állnak a pozsonyi
és Selmecbányái ősi líceumok, fen tartó ja az
1902. évben létesített m odori m intaszerű
leány nevelő-intézetnek, az 1913. évben ú jjá
szervezett Selmecbányái Csemez tan ító k ép 
zőintézetnek és kebelében m űködik a neves
pozsonyi theol. akadém ia is, a m ár szépen
kifejlesztett t Theol. O tthonnal. Az egyházkerület vagyona 740.315.32 a. kor tesz ki.
Míg az összeom láskor a csonka kerület kö
telékében m indössze 37, m ajd 4 mosoni egy
háznak 1921-ben a B urgenlandhoz tö rtén t
átcsatolásával, 33 anyaegyház m aradt, 35
lelkésszel, 59 tanítóval, 31.672 lélekkel, el
vesztvén összes intézeteit és m inden vagyo
nát! Azóta 3 anyaegyház és 4 missziói hely
szerveztetett; ma a kerület 36 anyaegyházat
szám lál; az összes lélekszám 33.853; 37 lel
kész 5 9 líinító* hárnm í>rf\rlvj7 mi>rt»To
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— A keszthelyi gyülekezet közeledik ál
mainak valóra válása felé. Épülő temploma
mellett Ég felé emelkedik barokkstilü szép
tornya, melyre a keresztet április hó 21-én
tették fel ünnepélyes keretek között. A speyeri birodalmi gyűlés 400 éves jubileumára
tartott istenitiszteleten oly nagy számmal
jelentek meg a hivek, hogy az e célra hasz
nált iskolai nagy terem szűknek bizonyult,
mutatva nagy szükségét a templomnak. —
Istentisztelet titán az egész gyülekezet ki
vonult az épülő templom elé. Menyhár Ist
ván lelkész Kol. 3. 2. alapján tartotta meg
keresztavató beszédjét, felolvasta az emlék
iratot, melyet a kereszt gömbjébe helyeztek
el. Majd megáldotta és átadta hivatásának
a torony keresztjét, mint a magyar feltáma
dás hitének a szent szimbólumát. Ének, ima
és áldás után felhúzták a keresztet és elhe
lyezték a torony csúcsán. Az ünnepély a
Himnusszal ért véget.
— Kinek ne volna 2 fillére, hogy azon
saját és ismerősei számára Pünkösdi Üzenet-et rendeljen a kiadó Abaffy Gyula ev.
lelkész Budapest, VII., Gyarmat-u. 106. cí
mén. 1—10 példány rendelésénél elég a
megrendelő levélben 20 fillérnyi postabélye
get beküldeni, 21—100 példányig terjedő
rendelésnél a darabonkénti 2 filléres árhoz
még 50 fillér, 100 példány, vagy azon felüli
példányok rendelésénél, pedig külön 80 fil
lér postaköltség is küldendő. Az állandó
megrendelők részére fentartott példányok
mellett már csak mintegy 2000 példány áll
rendelkezésre, ajánlatos tehát, ha lapunk
olvasói mielőbb eljuttatják rendeléseiket a
kiadó ciniére.
— Tarrős. A baranya megyei Csiköstőttös
any agyül ékezet filiája. Tizenhat és fél háziaspár
van Tamásban, s eltart egy tanítót. Egyházi
adójuk: páronként 10 pengő 45 fillér, ezenkívül
az állami adó 43o/o-a; továbbá gabonában fizet
minden pár a lelkésznek 6 kg, a tanítónak 36
kg búzát és a tanítónak 12 kg tengerit. Min
den telkes 4-4 fuvart szolgáltat, minden nem telkes
4—4 napi kézimunkát. Páronként adnak még
1—1 kakast iés 5—5 tojást. A legvagyonosabbnak
24 kishold földje van. A legkisebb adófizető
fizet a közegyházi járulékon túl 34 pengő 70 fil
lér egyházi adót, s minden gyermek után még
2 pengő 16 fillér iskolapénzt. Az egyházi adó
hátralék nélkül befolyik. Az anyaegyházközség 9
kilométerre van Tarróstól.

— Ingyen dán vízum a Világkonvent
tagjainak. A dán kormány elhatározta, hogy
a Második Lutheránus Világkonvent részt
vevőinek ingyen adja a vízumot. A dán kon
zulátus (Budapest, V., Nádor-u. 28.) az út
leveleket ingyen viz ál ja, ha bemutatják a
konventi tagságigazolványt, amelyet min
denki megkap, aki a 10 dán korona díjat a
Konventnek beküldte.
Nyomatott a
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— Dr. Ramer A. L*, az Amerikai Egyesült
Lutheránus Egyház bevándorlási misszióinak főszuperintendense március 8 -án autóbusz szeren
csétlenség következtében 62 éves korában m|eghalt. Mint scrantoni lelkész kezdte pályáját; sok
szor hívták keresztelni magyar és tót családok
hoz; Ramer iparkodött megtanulni a magyar és
tót nyelvet, hogy szolgálhasson a bevándorlottaknak. Az egyház megbízta a magyarok és tó
tok között folytatandó misszióval. Több évi sza
badságot kapott, beutazta Ausztria-Magyarországot és a balkán államokat, a tót nyelvet annyira
elsajátította, hogy prédikálni tudott rajta, a ma
gyar, lengyel és vend nyelveken olvasott. Mint
a bevándorlási misszió főszuperintendense be
utazta az Egyesült Államokat és Kanadát. Te
metése Allentownban volt, március 12-én.
— A Szemünk Fénye címen jelenik meg
a közeli hetekben a Sylvester nyomdia kiadásá
ban Incze Gábor szerkesztésében az angolból
fordított kiváló gyermekistentiszteleti beszédgyűjteménynek harmadik kötete, melyet Erdős
Károly dr. debreceni theol. tanár ültetett át ma
gyarba. B. Pap István budapesti theol. tanár
bevezető tanulmányt irt hozzá az Ötestamenfominak szerepéről és értékéről a vallási nevelés
ben. A csinos formában megjelenő kötetnek
bolti ára 4 pengő, illetőleg egész vászon kötés
ben 6 pengő lesz, azok azonban, akik előjegyzik
magukat május 15-ig, 3 pengőért, illetőleg 5
pengőért szerezhetik meg a Sylvester Nyomdá
nál (Budápest, Hermina ut 37).
— Alkoholizmus. «Az alkoholtilalomé —
irja Wells A. R. a Christian Endeavour Worldban — «az Egyesült Államok legjobb befekte
tése». Wells tanár rámutat arra, hogy az alkohol
tilalom fenntartása az E. Á.-nak évente 12 millió
dollárjába kerül, amely összegnek több mint a
fele befolyik büntetéspénzekbő!. Ezzel szemben
a lakosság, nemizetgazdászok számítása szerint,
évente két milliárd dollárt takarít meg azzal,
hogy nem költ alkoholra. — Az alkohol nem
sziverősitő; az alkohol nem táplálék; az alkohol
narkotikum, kábítószer. Az alkohol nem gyó
gyítja az influenzát. Az alkohol csökkenti a szer
vezet ellenállóképességét. Az alkoholisták közül
sokan halnak meg tüdőgyulladásban. — Romá
niában a szeszes italok gyártását betiltották. A
tilalom' nem vonatkozik a borra és a sörre.
F elelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Kellő számú előfizetés esetén még e
nyár folyamán megjelenik az „Evangélikus
Chorálok KIncsesháza“ cimü chorál könyv,
amely a »T r a n o s c iu s «, »Z p e v n ik « és y>Fun e b r a l « tó t, v a la m in t a m a g y a r és n é m e t
é n e k e s k ö n y v e k ö ssze s c h o r á lja it orgonára,
négyszólamú szerkesztésben magában fog
lalja. E lő fiz e té s i á r a fé lv á s zo n k ö té s b e n 30
p e n g ő . Az előfizetések junius hó 15-ig ezen
címre küldendők: M o c zk o v c sá k E rn ő ev.
le lk é s z és o k i. ta n ító C sépa, S z o ln o k m .
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A S z e n tlé le k e re je .
„Vesetek erőt, minekutána a
Szentlélek eljő reálok és lesztek
nekem tanúim.“
Apcsel. 1, 8.

Luther erős hitének legjobb bizonyítékát
a Miatyánk kéréseinek magyarázatában találjuk,
amikor például azt mondja, hogy Isten akarata
meglesz a mi kérésünk nélkül is; Isten a min
dennapi kenyeret megadja a mi kérésünk nélkül
is; Isten országa eljön önmagától, a mi kéré
sünk nélkül is. Tehát mindezek a javak a mi ké
résünktől függetlenek. A Kiskáténak ezek a ta
nításai valóban gyermekeknek, hősöknek és
szenteknek valók. Ez a hit valóban abszolút és
független nemcsak a világtól, hanem önma
gunktól is és teljesen Istenre hagyatkozik, mint
a liliom, vagy az égnek madarai. Ez a hit való
ban teljes szuverenitást biztosit Istennek és az
első helyre teszi az ő akaratát úgy, hogy az az
akarat a bizodalomnak és reménységnek megingathatlan fundamentomává lesz. A fazekas azt
csinál az edénnyel, amit akar. De ime mindig,
feltétlenül jót akar.
Hogyan jön el az Isten országa? Luther
igy felei: Ez akképen lesz meg, ha a mennyei
Atya az ó Szentjeiket adja bc'énk, hogy az ő
kegyelme által az ó szent igéjében higyjünk és
istenesen éljünk mind itt e világban, mind az
örök életben. így jön el az Isten országa mihozzánk. Megint teljesen Istenre vagyunk utalva.
De megint boldogító tudat az, hogy Isten a mi
mennyei Atyánk, tehát sorsunk jó kezekbe van
letéve. Ezen a hiten a poklok kapui se vehetnek
diadalmat. Itt szüntelen zúg, harsog1 a diadal
kiáltás: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk! Ör
dögnek, világnak, halálnak, még a magunk tes
tének is megszűnt uralma. Megszabadultunk
minden ellenségtől.
S ha Krisztusnak fent idézett szavait elmél
kedve vizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy Luther
diadalmas hite mely forrásból táplálkozott. Az
ó Urának a Krisztusnak hitéből. Mert a diadal
mas hitnek, a szárnyaló reménységnek, a legyőz
hetetlen bizakodásnak szavai azok, amelyeket a
feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt a
tanítványoknak mond. A tanítványok számára
ígéret és elkötelezés, de mint Jézusnak önki jelen
tése hit és diadal. Vesztek erőt. A Szentlélek
eljó reátok. Tanúim lesztek. Felségies bizonyos
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ság annak a szivéből és ajakán, aki a kereszt
fán átokként csüggve azt mondta: Istenem,miért
hagytál el? Valóban, a Szentlélek abból vesz,
ami a Krisztusé, mert a Szentlélek által adott
cró a Krisztus hitének ereje.
És a tanítványoknak szóló ígéret és elkötekzés a Krisztus diadalmas bizonyosságának
gyűrűjébe foglalva az ó dicsőséges második eljövettléig ereje és bizonyossága lesz a Krisztus
tanúinak earn a világon. Közömbös, ellenséges,
csúfokéin a világ? Vak és hitetlen, elfogult és
következetlen, szeszélyes, hálátlan és kegyetlen
a világ? Gyenge, gyarló, elfogult, vak, követ
keze tkn vagyok én magam is? Mindez nem
számit. Nem én üdvözítem magamat. Nem tő
lem függ. Veszek erőit. Eljó a Szentlélek. Le
szek tanú. Mert igy akarja az Isten, é s ha az
egész világ ennek az ellenkezőjét akarná is, ak
kor is: erős leszek, hú tanubizonyság leszek,
mert ez az Istennek kegyelmes és jó akarata.
És összedőlhet az egész világ; a nap, hold, csil
lagok elsötétülhetnek és lehullhatnak, de Isten
nek kegyelme tőlem nem távozik.
A Szentlélek kitöltésében van egy nagy ti
tok. Az időrendre cs a helyre nézve. Jézusnak
a mennyekbe kellett mennie és csak azután
küldte el a Szentlelket, aki az Atyától és a Fiú
tól száimazik. Ez a szükségszerűség megfog
hatatlan s a Szentháromság értelmünket meg
haladó dicsőségéhez tartozik. De Krisztus be
széde ennek a nagy’ titoknak áldásában részeltet.
Varnak dolgok, amelyeket az Atya a maga ha
talmába helyezett. Amiket tudni nem a mi dol
gunk. Hitben járunk és nem látásban. És még
amit tudunk, az is csak töredék. Mégi nem lett
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk,
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk
O hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.
Addig pedig tanuk leszünk. Nincs ok csüggedésre, aggodalmaskoüásra, kishitűségre. Az ügy
Istene. El nem veszhet, el nem bukhatik. Ha
emberektől volna ez a dolog, kudarcot vallana,
mert jönne az erősebb, aki betörne a palotába
és rabolna. De igy nincs mitől félnünk. Vesztek
erőt. A Szentlélek eljő reátok. Tanúim lesztek.
GONDOLATOK.
Nem a hit engesztel önmagában; hanem
megragadja azt a kiengesztelést, amelyet Krisz
tus eszközölt számunkra.
Lullten
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zelben, Segédlelkészkedett Pápán és Vesén s
1876-ban hívták meg Szegedre adminisztrátor
Április hó 27-én reggel 7 órakor hunyta le nak, de az eklézsia hamaiosan: rendes lelkészévé
a nagy és mély álomra fejét a szegedi ev. gyü választotta. Az egyház a fiatal lelkész keze alatt
lekezetnek 51 éven át hűséges lelkipásztora, éledni kezdett és erősödött, a gyülekezet anyagi
Thomay József. A gyülekezet a halott érdemei ügyei hamarosan rendbejöttek, — a szép terve
vel szemben tartozó kötelességet vélt teljesíteni, ket azonban az árvíz 1879-ben tönkretette. Romamikor a magja halottjának tekintette, s az őt lead ölt az imaház is. Ez meglehetősen magas
megillető nagy tiszteletadással igyekezett elte helyen állott, azért a Lelkészcsalád több más fa
metni. A halottat az egyház a templomban rava- míliával együtt ide menekült a viz elől. A tem
taloztatta fel, ahova a temetés idejéig sok száz plompadok teteje megtelt a menekülők bútorai
ember zarándokolt el. A temetés április 29-én val, hiába falazták el azonban az ajtót, a viz Ki
d. u. 4 órakor kezdődött, a hívek és a város fakadt az oltár előtti padodat alatt, a jajveszészokatlan nagy arányú részvétele mellett. A kis kelő emberek az utcára menekültek, közben az
templom zsúfolásig megtelt, s több száz főre oltár gyertyái belekaptak a térítőbe és lángramenő tömeg szorult ki a templomból az utcára, lübhantották azt. A templom hátsórésze besza
ahol végiig megvárta a temetési szertartás be kadt, a gerendák a padokra zuhantak, a mene
fejezését. A temetésen megjelent Szeged egész déket kereső hívek életét Thomay lélekjelenléte
társadalma, felekezeti különbség nélkül, jeléül mentette meg. így vált rommá a íettrevágyó
annak, hogy az elhunyt lelkipásztort puritán jel fiatal lelkész szeme előtt alkotásainak funda
leméért és áldásos működéséért mindenki ré mentuma, a templom. Egy egész hónapig nem
széről tisztelet és megbecsülés vette körül. A lehetett istentiszteletet tartani, mig végre a reál
templomban ott volt a vá.os polgármestere, dr. iskola egyik tantermét biztosították erre a célra.
Somogyi Szilveszter, Várhelyi József pápai pre- A lelkész úgy belföldön, mint külföldön nagy
látus, Lőw Immánuel dr. főrabbi, felsőházi tag, propagandát fejtett ki az egyház rekonstruálása
Szalay József dr. kér. főkapitány, a Dugonics ügyében. Többek között első Ferenc József ki
Társasáig elnöke és a város társadalmának még rály 300 forintot küldött saját pénztárából az új
több kiválósága. A környékbeli evangélikus lel templom felépítésére. Nagy volt a hívek öröme,
készek is jelen voltak, s épp úgy a református amikor a fiatal lelkész kitartó fáradozásának
egyház négy lelkésze palástban. A temetési be eredménye kép, a Schulek Frigyes budapesti épí
szédet Saguly János főesperes tartotta, utána tész által tervezett új templomot 1882. május
Brózik Károly alesperes mondott imát. Az or- 21 -én felavatták.
gonán Fichtner Sándor zeneigazgató játszott és
1891-ben iskolaépületeit és tanitólakást léte
az éneket Árokszállásy református karnagy ve sít, s kániortanitói állást szervez a lelkész buzgó
zette, kisegítve ezzel az evangélikus egyházat, fáradozása és a hívek áldozatkészsége. Thomay
amelyiknek igjazgató-kántora jelenleg súlyos be roppant munkabíró ember volt. Mint börtönteg. A koporsót az evangélikus diákok sorfala lelkész vasárnaponkint prédikált a börtönben,
között vitte ki hat evangélikus lelkész a vállán, heti 20—22 órai hitoktatása van, 18 évig volt
a díszkocsiig. Ezután megindult a végeláthatat körlelkész, s végiig kellett látogatnia az egyház
lan tömeg, amelyik elkísérte a gyászkocsit a megye összes elemi iskoláit s az évzáró vizsgá
Dugonics-térig, ahonnan, ívillamosi különkocsikon, latokon elnökölnie. Majd1 egyházmegyei gyám
fogatokon és autókon mentek ki a temetőbe. intézeti elnök és ejgyházi törvényszéki tanácstag.
A sírnál Kutas Kálmán lelkész beszélt, a refor E szorosan vett lelkészi teendőkön kívül részt
mátus egyház nevében Teleky Sándor lelkész vett Szegjed város társadalmi, irodalmi mozgal
búcsúzott a halottól, s az összes egyházi kari maiban is. A városi törvényhatósági bizottság
tativ egyesületek részéről Bemkő István tanár és az iskolaszék tagja. A város hazafias ünnepein
tartott beszédet. Végül Petro Elek vallástanár többször ünnepi szónok, s pld. Kossuth szüle
áldása után a sírba helyezték a koporsót, s erre tésének 100 -ik1évfordulóján annyian jönnek meg
ráhelyezték az elhunytnak pár évvel ezelőtt megj- hallgatására, hogy kis templomunk -előtt, Isten
halt kedvenc kis unokáját, hogy a két egymást szabad ege alatt rögtönzött szószékről beszél az
szerető s z í v egymáson nyugodjék.
ezernyi, minden felekezetű hallgatósághoz. Iro
Thomay József haláláról mindegyik szegedi dalmi munkásságját méltatja a; Dugonics Társa
lap mintegy két-három hasábos cikkben nagy ság, midőn mindjárt megalakulásakor tagjául
méltatással és részvéttel emlékezeti: rnegj, a rész választja. Most néhány éve pedig tiszteletbeli
vétnyilatkozatok tömegjével érkeztek az egyház tagsággal tüntette ki a Dugonics Társaság, ki
hoz és a családhoz, ezek között van Raffay Sán nek vallásos művei, a »Vasárnap«, »Egyház és
dor dr. püspöknek a részvéttávirata is. A lapok Iskola«, »Egyházi Élet«, stb. evangélikus heti
az elhunyt személyével kapcsolatban általában lapokban jelentek meg. Hittankönyveket is adott
ki, a »Szegedi Hiradó«-nak állandó munkatársa
a következőket írták.
volt
és a »Vasárnapi Ujság«-bía is irt.
Thomay József 1847. junius 21 -én született
A viláigjháboruhán két fia jutott orosz fog
Székesfehén iá on, középiskoláit ug,lalnitt végezte,
theológ'ai tanulmányait pedig Sopronban és Bá ságba,' az egyik ott halt meg, s csak a másik
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jutott haza. A habom alatt Szegleden minden
katonai lelkészt teendőt is végzett. Az össze
omlás után lakásán végezte a hitoktatást, de
ezért díjazást n:m tudott ráerőszakolni a gyü
lekezet, pedig akkor már a fizetése nagyon cse
kély volt. Mikor a tanítót eltiltották a kántori
teendők végzésétől, a lelkész felesége orgonáit,
de az istentiszteletet megtartották. A francia
megszállás alatt a madagaszkári néger katonák
nak istentiszteleteket tartott, s 1919-ben 23 né
ger katonát meg is keresztelt franda nyelvű szer
tartás keretében. (Német nyelvű istentisztelete
ket is tartott Szegeden az árvízig.)
Fél századon keresztül nem járt szabadság
ra, sem számbavehetö segítsége nem volt az.
utolsó éveken kívül, amikor mar betegeskedett.
Életében a lelkipásztorra jellemző egykét igen
szomorú epizódot is találunk. Megtörtént, hogy
gyermeke temetéséről hazaérve fellépett a szó
székre, hogy az. ó-év esti istentiszteletet meg
tartsa. Máskor meg k dvcnc kis unokája halál
tusáját vívta már, szorongatta az ápoló nagy
apa kezét, d:r a njgyapa azért megtartotta a
vasárnapi istentiszteletet, s mire ennek vége lön,
akkorra elszállt a dédelgetett kis unoka ártat
lan lelke is. Háború alatt, mikor a városi scgvlvt
papirkoronákban kapta, a legnagyobb nélkülö
zés ellenére sem volt híveinek terhére azzal,
hogy* segítségüket kérje. Börtönlclkés/i dija havonícint a villamosra sem volt elég.
Egyéniségének fő vonásai voltak: mély val
lásosság, erőteljes lutheri vonással, tevékeny ha
zaszeretet, szgoru kötelcsscgteljesités, puritán
egyszerűség, leplezetlen őszinteség és megalkm ást nem ismerő jellem, jellembeli kiváló
ságai a város egvik legtiszteletreméltóbb pol
gárává avatták. Lelkészkédeseinek utolsó évei
nem voltak zavartalanok. Nyugdíjba menni sze
génysége következtében nem tudott, s mivel a
funkciókat már végezni nem tudta, a gyülekezet
kívánta volna, hogy helyét fiatalabb és tevékeny
erőnek adja át. Nem annyira az. egyénekben,
mint inkább a viszonyok végzetszerüségében rej
lett e diszharmónia oka, amely azonban a nyug
díjba vonult, törődött és el nem feledhető szol
gálatokat végzett lelkész iránt lassanként az
elismerés harmonikus érzésévé változott. Thomay utolsó esztendejében már csak alig mutatta
az öntudatos élet jeleit. A nagy munka megfárasztotta, erőit kiszívta, — olyan volt, mint a
csonkra égett fáklya. Az egyik temetési beszéd
markánsan végezte ki lelki arculatának főbb vo
násait, amikor a hit harcosának, hősének és a
tragikus sorsú lelkipásztornak jellemezte.
Mi benne volt aranyértékü hit,
Fenség, méltóság, nem múló erő:
Ezrek szivében halhatatlan él.
Az ajkunk fennen vallja: itt, e holt:
A gyülekezet örök nagyja volt.
K.

147.

Szemelvények a bibliából kaleeai szempontból
htu: naivneivirl vitéz Raics Várói? ny. altábornagy.
A »Könyvek könyvednek szellemi és erkölcsi
értékéről már sokat olvastunk és hallottunk be
szélni, de arról katonai vonatkozásban annál ke
vesebbet. Pedig a biblia beható tanulmányozása
olyan eszméket és érzelmeket vált ki szivünkből
és lelkűnkből, melyek mindent átfogó erejük,
igazságuk és egyenlősitő hatásuk folytán a ka
tonai hivatást egyéb magas erők és képességek
forrásává avatják.
A bibliának 'Goethe megállapítása szerint
ol)an teljes a tartalma, hogy az a gondolkodás
ra anyagot, az emberi dolgok mérlegelésére pe
dig alkalmat minden más könyvnél inkább nyújt.
Herder a bibliát a bölcsesség legmélyebb for
rásának és a nevelés kitűnő eszközének tartja.
Amig az ószövetséget a zsidók hadtörténel
mének is nevezhetjük, addig az. Újszövetség a
béke könyve. Kétségtelen, hogy előbbiből né
mely katona:lag értékes igazságot és tanulságot
meríthetünk. Tudvalevő, hogy Napoleon is tisz
telettel adózott Mózes, a nagy zsidó szervező
és vezető iránt. Ez a kor különösen a hadsereg
szelleme, lélektana és alkalmazása, úgyszintén
a vezérek személyes tulajdonságai terén nyújt
megszívlelendő tanulságokat. A zsidók hadveze
tésének crélycssége, kíméletlensége, következe
tessége és a tömeghangulat, a hadsereg szelle
mének emelése
természetesen más eszközök
kel követendő — példaként áll előttünk a jelen
és a jövőben. Pl. Mózes V. könyvének 20. ré
szében A hadviselés törvényei < cim alatt a 3.
és 4. versben a következőket mondja: »Hallgasd
meg Izrael! Ti ma készültök megütközni ellen
ségeitekkel: A ti szivetek meg ne lágyuljon, ne
féljetek és meg ne rettenjetek, se meg ne ré
müljetek előttük; mert az Ur, a ti Istenetek ve
letek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellen
ségeitekkel, hogy megtartson titeket«
Mózes törvénye világosan előírta az álta
lános védkötelezettséget, mely alól családi és
állami szempontból kivételek is voltak, éppen
ügy, mint nálunk is a nagy háhoiu előtt.
A Bírák könyvének 7. részében arra találunk
példát, hogy mennyivel többet ér egy minősé
gileg jobb, bár kisebb hadsereg egy sekélyes
nagyobbnál, mikor t. i. Gedeon az ó 32.000
főnyi hadseregét az Ur felszólítására és segít
ségével 300 főből álló kifogástalan anyagra
apasztotta le.
Miként látjuk tehát az ószövetség alapos
és ügyes tanulmányozása katonai szempontból
igen érdekesen aknázható ki.
Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy
azért, mert az Újszövetség a »béke könyve«, ab
ban háborús vonatkozású kijelentéseket egyál
talán nem találunk. Pl. Pál apostol a keresz
tyént gyakran egy harcossal hasonlítja össze és
annak helyes szellemi és erkölcsi magatartását
a fegyverkezésével.
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János apostolnak mennyei jelenésekről való
könyvének 6 . rész 4. versében a háború vörös
ló képében van ábrázolva, amelyen egly harcos
ül, kezében egy nagy karddal, akinek megadadott, hogy a békét elvegye a földről, hogy az
emberek egymást öljék.
Krisztus, aki a földön békét hirdetett és
prédikált, mindennek ellenére véleményeiben a
katonai hivatás becsületét soha nem csorbította.
Ennek a hivatásnak eszményi jelentőségére és az
avval kapcsolatos magas várakozásokra gyakran
történik utalás az Újszövetségben.
A bibliának Itatása katonai szempontból
Cromwell Olivéren a nagy szervezőn, államíérfiun és hadvezéren látszott meg legjobban. A
.biblia utján a bibliában találta meg Cromwell
az ő isteni elhivatásának öntudatát, mikor azt
mondja: »Láthatóan velem van az Ur!« Crom
well szülői házánál politikáról keveset beszéltek,
de annál többet a bibliáról. Naponta reggel és
este a Szentirásból olvastak fel, sőt a minden
napi foglalkozás közben is kedvelték a bibliai
idézetek alkalmazását, ami szöges ellentétben
volt a nemesek szokásaival. Amig a vallás az
akkori előkelő társaságban csak lényeg nélküli
külsőség volt, addig a Cromwell Olivérnek lelki
szükségletét alkotta. — Ezért is lett az ő rend
kívüli életpályájának fő mozgató ereje a biblia.
Az ő lángesze világosan felismerte, vagy ön
kéntelenül is sejtette azt a katonai erkölcsi erői,
mely a vallásos áhítatban és buzgóságban a pu
ritán szigorban és a bibliában van. Hadseregé
nek szellemét ezen erő segítségé vei felügyelte,
mi mellett a más vallásiakkal szemben türelmes
volt. A háborút Józsua és Sámuel szellemében
viselte. Érdekes, hogy a dunbari csata után, mi
kor üldöző lovasai kissé megpihentek, Crom
well lord tábornok, akár csak Gedeon vagy
Dávid a 117. zsoltárt énekeltette.
Ámbár ezeknek a harcosoknak komoly jám
borsága párosulva a harcban tanúsított meg
rázó szenvedélyükkel és lelkesedésükkel, kissé
idegen szerűen, vagy falán íelfoghatatlannak is
tűnik fel előttünk, sőt a zsoltárok éneklése és
az Ószövetség szellemében folytatott beszélge
tésük még nevetségesen is hathat ránk: ne fe
ledjük azonban, hogy minden mélyen járó tör
ténelmi mozgalomnak, úgyszintén azok intézői
nek ilyen fajta jutalom jutott mindég osztály
részükül és hogy a világtörténelmet c- ak az em
berek titánjai viszik előre. Az embereknek ez
a faja — sajnos — csak ritkán születik meg,
még ritkábban olvassák azok tetteit, a legritkáb
ban pedig értik még azokat.
Korunkban a búrokat említhetem fel, mint
olyanokat, akik Krüger és más erős, bibliai ve
zető személyiség alatt oly hősiesen harcoltak
Dél-Afrikában az angolok ellen. Egészen bizo
nyos, hogy egy Cromwellhez hasonló lángeszű
vezér alatt, ennek a teljesítményeit is jobban
megközelítették volna.
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Mind mélyebb és ingatlanabb tehát az a
meggyőződésem, hogy egy hadvezérnek, sőt to
vább megyek, egy nemzetnek megbízható és
egységes közszellemét, vagyis az igaz ügyért
élni, meghalni tudó szenvedélyt és lelkesedést
a kötelessógitudásban csakis a vallásos nevelésre
építhetjük fel és ezen fejleszthetjük, ennek pedig
a biblia az alapija a maga örök értékű erkölcsi
igazságaival.
Maradandó eredmények útja egyedül a bib
lián keresztül vezet el.

fl Magyarba« Evang. Mlsszisegyesület
felhívása.
A mennyekbe felmenő Urunk bucsuzáskép így
szólt tanítványaihoz: »Elmenvén, tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket, m egkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ta 
nítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én pa
rancsoltam r.éktek.« Ezen missiói parancs ma is
fennáll, mert Isten »azt akarja, hogy minden ember
üdvözöljön s az igazság ism eretére eljusson«. Le
gyünk azért az ő munkatársai! Isten kedvéért gyámolítsuk imádkozó szivünkkel és áldozatrakész cse
lekedeteinkkel legjobb tehetségünk szerint a külmissió szent ügyét. A külmissióval foglalkozni azt je
lenti: Istennek engedelmeskedni.
A technika bámulatos fejlődése, műveltség, sociális intézmények, minden politikai szövetség, akár
a népszövetség is, magában véve képtelen e világ
nagy baján, nyomorán segíteni, az Istentől eltávolo
dott, az erkölcsi romlás fertőjébe sülyedt em beriséget
megmenteni. Segítséget csak az nyújt e világnak,
aki Isten szeretetének örömhírét hozza néki, s aki
ezen örömhírt m egpecsételi a szeretet cselekedetei
vel. Valóban »nincsen senkiben másban üdvösség,
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más
név, mely által kellene nékünk megtartatnunk«. —
Vajha egyre több keresztyén foglalkozna a külmis
sióval, a világ kedvéért.
Csak az a szervezet élő, amely növekszik és
terjeszkedik. Csak az az egyház élő, amely gyarap
szik. Az egyház gyarapodása a missió. A fa leg 
messzebbre nyúló ágai s levelei szállítják neki a
legtöbb éltető napsugarat, erőt. Megmérhetlen áldás
forrásává válik a hazai kersztyénség számára mind
azon híradás, amely elmondja, hogy künn a távoli
missiói munkában mily hatalmas dolgokat cselekszik
az Ur. Azért külmissióval kell foglalkoznunk, a mi
egyházunk kedvéért.
Oly időben élünk, amelyben a világforgalom,
a világsajtó, kábel, rádió, repülőgép, autó stb. elérték
azt, hogy úgyszólván nem létezik manapság távolság.
Joggal nevezhetnének elmaradottaknak, s csak ön
magunkat károsítanék, ha figyelmünket kizárólag a
legszűkebb körre szorítanék. Mindenekelőtt elmu
lasztanék életfeladatunkat; mert mi tagadás, minden
vonalon a leghevesebb küzdelem folyik napjainkban
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Krisztus Urunk s az Antikrisztus között. »Aki nincs
velem, az ellenem van« mondja az Ur. Válaszút elé
visz elhivatósunk: vagy Vele, vagy ellene. A világ
ezen legnagyobb küzdelme nem Európa területén
fog eldőlni, de rajtunk is múlik. Mindez arra int,
hogy önmagunk kedvéért foglalkozzunk a külmissióval.
Felelőssége tudatában Magyarhoni Evang. Missióegyesületünk is részt kér e szent munkából. Nincs
ugyan neki ezidöszerint külön munkamezeje, hanem
a lipcsei evang. missióegyesülethez csatlakozva, ezt
támogatja hűséges munkájával. A lipcsei missió két
nagy munkaterületen serénykedik. A régebbi — IMI
óta — Elöindia délkeleti részén folyik a 18.0O0.0U0
lelket számláló tamul nép között; az újabb — 1893
óta — a Kilimandzsáró és Mcru-hegy déli lejtőin
lakó dzsagga, varo és aruscha négerek közt folyik,
akiknek száma 1U0.000 lélek. Mindenütt megnyílt
ajtót tár az Ur kegyelme elénk, de missiónk anyagi
ereje nem bírja. India nagy elhatározás korát éli,
Afrikában bő aratás van. »Az aratni való sok, de
a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az ö aratásába.«
A lipcsei missió súlyos anyagi helyzettel küzd.
Folyó évi költségvetése 660.000 márkáról szól. Ehhez
járul 50 000 M deficit, úgyhogy 710.000 márka fede
zéséről — majdnem 1,000.000 pengő — kell gondos
kodnia. Ezzel szemben az elmúlt év csak 576.000 M.
bevételt mutat, úgyhogy 24>o-os emelkedést jelent
a vállalt feladatok teljesítése A központi miss'ói
tanács nagy szeretettel kéri a mi magyarhoni evang.
missióegyesületünk segítségét is Rámutat, hogy az
egyházi év folyamán nem érvényesül eléggé a mis
sió eszméje. Vizkercszten kívül az egyházi esztendő
más vasárnapjain és fel kellene hívni — úgy vélik
— a külmisszióra a keresztyén testvérek figyelmét.
Hittestvéri szeretettel kérjük azért összes elöljá
róinkat, a lelkészeket, tanítókat, valamint minden
keresztyén gyülekezetünket, hogy emlékezzenek meg
imáikban s adományaikban a külmisszióról. Ha le
hetséges ajánljanak fel offertoriumot, s küldjék be
ezt, avagy más adományukat Broschkó G. A. föesperes, misszióegyesületi pénztárosunk címére: Bu
dapest, IV., Deák-tér 4. Ne vegye kérem senki ké
relmünket szerénytelen tolakodásnak, kövesse ki-ki
szive sugallatát. Felhívjuk a figyelmet az uj miszS7iói gyüjtőperselyre, amelyből minden lelkészi hi
vatalnak küldünk, hogy alkalomadtán abba gyűjtsék
a szeretet filléreit. Szívesen küldünk azonban bár
kinek is ily perselyt, ha igényt tart reá. Nagyon
melegen ajánljuk egyházunk hivatott vezetőinek és
a híveknek figyelmébe, s szeretettel kérjük a miszszió-egyesületi taggyüjtés fontos munkáját.

Köszönet és üdvözlet Izlandbél.
Aközött a sok vendég kö/t, akik 1928. jú
niusában Budapestre érkeztek, hogy részt vegye
nek egy nemzetközi konferencián, volt egy iz
landi házaspár is, amely annak előtte Berlinnél
tovább sohasem juttrtt cl. Egyikük sem ismert
senkit Budapesten, de azt tudták, hogy ott la
kik egy skandináviai lelkész és zsidómisszionárius, akinek nagyapja izlandi volt. Ennek irt a
két izlandi és tőle kértek tanácsot és felvilágositást. Mikor Budapestre érkeztek, ez a lelkes/,
Gislc Johnson és magyar felesége, tárt karokkal
fogadták őket, mintha csak testvérek lettek
volna. Es az izlandi házaspár kétszeresen örült,
mikor hallotta, hogv a budapesti kis papleánynak
ugyanaz a neve, mint az izlandi nőé, aki láto
gatóba ment oda. Ezt a nevet igen jól ismerem,
mert a feleségem és én voltunk az az izlandi
házaspár. Mig feleségem a kongresszus ülé
sein volt, én felhasználtam az időt arra, hogy'
megtekintsem Budapesten az egyházukat és a
különböző jótékonysági intézmények *t, mert ha
zámban harminc év óta én is ezen a téren dol
goztam. Johnson Gisle barátom révén több ma
gyar személyiséggel jutottam ismeretségbe. Ezek
annyi szívességet tanúsítottak irányomban, s oly
sok tanáccsal és felvilágosítással segítettek, hogy
egyenesen kötelességemnek tartom, hogy nyil
vánosan mondjak nekik köszönetét egy' lapban,
amelyet ők is olvashatnak, aminthogy a saját
lapomban és más izlandi lapokban is már ko
rábban irtani barátságukról és vendégszeretetük
ről.
Sajnáltam, hogy csak tiz napot tölthettem
Budapesten. Nemcsak sok érdekes dolgot lát
tam ott, hanem az ottani protestáns egyházak
munkáját is megtanultam ismerni és becsülni
és behatóan érdeklődtem általában a magyar vi
szonyok iránt is. Magyarokkal folytatott beszél
getésekből és magyar könyvekből én, aki az
előtt sohasem hallottam magyarul, megértettem,
hogy mi rejlik abban a három kis szóban: Nem!
Nem! Soha!
Ezért, Kedves Barátaim, hálás köszönetét
mondok valamennyiteknek szivességtekért és
vendégszeretetetekért. Az Ur áldja meg a ma
gyar protestáns egyházakat és az Ur gyógyitsa
meg azokat a sebeket, amelyekből minden jó
magvar hazafi vérzik.
Reykjavik, Izland, 1929. február 5.
Gislason Sigurbjörn A.

Sopron, 1929. Rogatc vasárnapján.

Hammann Károly s. k. a magyarhoni evang.
misszióegyesület egyházi elnöke, dr. Molnár Gyula
s. k. a magyarhoni evang. misszióegyesület világi
elnöke.

GONDOLATOK.
Sok mondani valód akad jogaidról, s na
gyon keveset gondolsz kötelességeidre. Csak
egy elidegenithetctlen jogod van. Az a rmagasztos jogod, hogy teljesítsd kötelességedet min
denkor, mindenhol, minden körülmények között.
Marvin F. R.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

150.

Mi a secta?
Irta:

Schmidt J. lelkész, Györköny.
(Theol. tanulmányrészlet.')

Korunk vallásos életének egyik kiemelkedő
problémája a sectamozgalom, amely a meglevő
nél még nagyobb bomlással fenyegeti a kér. val
lásos életet, s amely ellen a kér esztyénségnek
védekeznie1 kell, ha nemi akar apró vallásos töre
dékekre felaprózódni. Hogy azonban a védel
me zés hathatós és eredményes legyen, minde
nekelőtt tisztázandó ama kérdés, hogy mi a
secta.
Noha a secta olyan régi, mint a keresztyénség| maga, níinid a mai napig nem alakult ki
egységes felfogás ama tekintetben, hogy mi a
secta s hogy milyen vallásos közösségeket illet
hetünk jogosan a secta elnevezéssel. A secta
megjelölésére még a protestáns theologia kö
rében sem találunk általánosan vagy csak na
gyobb körben is elfogadott egységes fogalmi
meghatározást.
Sokan a secta szó helytelen e thymo logliája
alapján (secor are igéből származtatják) egy
szerűen töredék egyházat értenek a secta alatt
s jellemző sajátságát számbeli .minoritásában lát
ják szemben azzal a közösséggel, amelyből ki
vált, vagy viszonyítva a nagyobb kiterjedéssel
bíró egyházi szervezetekhez illetőleg vallásos kö
zösségekhez általában.
Ez a felfogás a sectát más vallásos közösség'ekh>ez való viszonyában vizsgálva teljesen
külsőlegles módon és alapon állapítja meg annak
fogalmát. Eltekintve azonban a szekta szó hely
telen leszármaztatásától, nőm nyújt ez a felfogás
szilárd és határozott alapot a secta fogalmának
a meghatározására, nevezetesen nem nyújtja és
nemi állapítja meg a kiterjedésnek illetve elter
jedésnek ama mértékét, amelyen alul valamely
vallásos közösséget még sectániak kellene tekin
tenünk s amelyen felül már az egyház elneve
zésre tarthatna igényt. Emellett e teljesen külső
ségen alapuló meghatározás nem foglal magában
semmit sem a secta, sem az elhagyott egyházi
szervezet, vagy vallásos közösség belső lénye
gére vonatkozólag. Hiánya továbbá e meghatá
rozásnak az is, hogy az általa megjelölt alapon
nemi vonhatnók a secta fogalma alá mindama
vallásos közösségeket, amelyek kétségtelenül
sectás sajátosságokat mutatnak. Nem nevezhet
nék ez alapon sectának a methodismust, vagy
a baptismiust, amelyek mindegyike különösen
Amerikában több millió tagot számlál s amely
vallásos közösségek tagjai épen az alapon til
takoznak a secta elnevezés ellen, miivel sok
millió taggal bírnak s nagy elterjedettségniek
örvendenek. Viszont e felfogás alapján, bármely
nagyobb' keresztyén majoritás jogot formálhatna
ahhoz, hogy valamely nálánál kisebb' vallásos
közösséget sectának minősítsen. Tehát a külső
szakadásban és számbeli minoritásban nem ke
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reshetjük a secta fogalmának alapjául szolgáló
lényeges és alapvető sajátságot.
Mások a secta szót a sequor, sequi, secutus
sum igéből származtatva a secta lényeges sajá
tosságát ama tanbeli eltérésben látják, amelyet
mutat ama közösséggel szemben, amellyel ere
detileg közös gyökérből sarjadt. «Tulajdoinképeni secták, úgy mondjuk, azok a kisebb! vallá
sos társaságok, amelyek úgy a hittan, mint er
kölcstan, valamint az egyházkormányzás, egy
házalkotmány és istentisztelet tekintetében ama
nagyobb egyháztól, amellyel eredetileg! közös
gyökérből sarjadzottak ki, elszakadtak és elsza
kadva is maradtak.» (H. (Pet rieh: Unsere Sekten,
Freikirchen 14 1.) Luther Márton is II. Péter
2 , 1 verséhez fűzött magyarázatában azokat
mondja sectariusoknak, akik «eine Nebenlehre
neben die reine Lehre einführen.»
A tanbeli eltérés, amelyet ez a felfogás a
secta fogalmának a meghatározásánál alapul vesz
ugyan már közelebbről érinti úgy a sectának,
mint annak a közösségnek, amelyhez a sectát
viszonyítjuk, a belső lényegiét, mindazonáltal szi
lárd alapot a secta fogalmának a meghatározá
sához ez sem nyújt. Ha «a helyes tant» tesszük
a secta fogalmának alapjává, azonnal felmerül
a kérdés, hogy melyik az a helyes tan, amely
nek az alapján a sectát s tanait meg] kellene
Ítélnünk s amennyiben minden felekezet a maga
tanát és hitvallását tartja helyesnek, minden
egyes kér. felekezet, minden,másként tanító kér.
közösséget sectának minősithetne s viszont min
den vallásos közösség, amely még valamiképen
kér. alapon áll, jogot formálhatna az egyház el
nevezésre. Ez alapon a katholicizmus a protes
tantizmust is sectának minősíthetné, viszont a
lutheránus egyház a kálvinistákat s megfordítva.
Hisz mindegyik felekezet abban a meggyőző
désben él, hogy az övé a helyes tan és hitvallás.
Ebben az esetben le kellene mondanunk arról,
hogy egyes közösségeknek elismerjük egyházvoltát, miig másokét nem. Amerikai szólásmód
szerint az összes vallásos iközösségek denominatiókká válnának.
Gyakran találkozunk azzal a felfogással is,
amely az egyes vallásos közösségeket az állam
hoz való viszonyukban vizsgálva, sectának az
állami által el nem ismert közösséget mondja,
inig az állam által hivatalosan elismert közössé
get egiyháznak tekinti. így a westfáliai béke
Németországban az evangélikus, katholikus és
református felekezeteket ismeri el egyházaknak,
miig minden más vallásos közösséget sectának
minősít. Megváltozott a helyzet 1919-ben, ami
kor is az új nemzeti alkotmány 137. §-a ki
mondta, hogy államegyház nincsen] s minden val
lásos társulat önállóan rendezi a maga ügyeit a
mindenkire egyformán kötelező törvények kor
látáin belül. A vallási közösségek nyilvános jog
testületek maradnak, amennyiben eddig is azok
voltak. Más vallásos társulatoknak . kérésükre
ugyanazon jogok adandók meg, ha szervezetük
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és tagijainak száma fennmaradásukat biztosítja.
Hazánkban ugyanaz a helyzet még nn is, mint
Németországban az új alkotmány létrejötte előtt.
Vannak államilag elism rt és cl nem ismert fclekeretek s az el nem ismerteket szoktuk álta
lában sectáknak tekinti ni szemben a törvénye
sen elismert feleke/etekkel, melyeknek az egy
ház névhez való jogukat elismertük.
De az államhoz való viszony sem bírhat
alapvető jelentőséggel a sectj fogalmának a
méghatáiozásánál, mivel az állami elismertetése
vagy el nem ism ertesse valamely fe'.ekezetnek
teljesen tsctlciles s függ az illető államközösség
től is. Előfordulhat az az e :t, hogy valamely
vallásos közösség az egyik államban igen, a
másikban nem bir a törvényes elismertetéssel
s igy az. egyikben egyház, a másikban csak
décta volna. Amerikában pl. egyik felekezet sem
tarthatna igényt az állami elismertetés alapján az
egyház elnevezésre, mivel államilag elismert felekezet egyáltalán nincs, hanem csupa szahad
egyház. Ezen esetleges és szintén ktilsőleges
különbségtevés mellett az is előfordulhat, hogy
valamely s.ctának minősített kcr. közösség ké
sőbb állami elismertetésben részesül s akkor
megszűnne secta jellege s egyházzá válnék.
Tehát világos az, hogy meglevő fogalmak
ból indulva ki, deduktiv utón n„*m jutunk el a
sccta határozott és minden ingadozást kizáró
fogalmára. Kínálkozik még az induktiv módszer.
Deennek követése sem igér nagyobb eredményt.
Ha ugyanis valaki úgy akarna a sceta fogal
mának a meghatározásához jutni, hogy összegwijtve a secták jellemző közös sajátságait, ezek
alapján határozza meg a secta közös fogalmát,
akkor meg a/ a kérdés merül fel, hogy honnan
gyűjtse öss.e e közös fogalom alapjául szánt
egyes vonásokat, vagyis, hogy melyik vallásos
közösséget tekintse ab ovo sectánaíc. Más sza
vakkal, annak, aki induktiv imádon akarja a
secta fogalmát meghatározni, már eleve bizo
nyos elvi álláspontot kell elfoglalnia abban a te
kintetben, hogy mi tulajdonképen a secta, mi
által eltérne az induktiv mikiszer szabályától
s nem munkája végén tűnnék ki annak ered
ménye gyanánt az, hogy mi a secü, hanem már
annak elején kellene legalább is bizonyos mér
tékben elvi álláspontot elfoglalnia az induktive
meghatározandó fogalmat illetőleg. Emellett az
igy meghatározandó secía-fogalom sem zárná
ki az ingadozást és esetlegességet, amennyiben
szükebb vagy ’tágabb érvényű lenne aszerint,
hogy milyen elvi álláspontot foglalunk el a sec
tat illetőleg az induktiv eljárás kezdetén, vagyis
az induktiv módon megconstruált secta-fogalom szükebb vagy tágabb érvényű lenne aszerint,
hogy az eleve elfoglalt elvi álláspontnak meg
felelően szükebb vagy tágabb területről gyüjtjiik-e a secta-fogalom alapjául szánt közös sa
játosságokat.
(Folytatjuk.)

151.

H Í R E K .
— Néhai Gyurátz Ferenc ov. püspök em 
lékezete. A gvőri ev. egyházközség f. hó 5-én,
vasárnap szépen sikerült lemplomi ünnepség ke
letében cmleke/ett meg Gyurátz Ferencről, a
dunántúli cv. egyházkerület négy éve elhunyt
nagy püspökéről. A gyülekezet közéneke után
Itlzés Mihály segéd'.cTkész. imádkozott. Franck
Caesar: Piece Heroiquc mod.ru, hangulatos darabját l odor Kálmán karnigy játszotta orgonán
igen j 'l ható regisztrálással. Az ünnepély közép
pontjában Kapi Béla piisp k előadása állott,
amelyben kqgjyekrles szavakkal emlékezett meg
p ibp .k-elödjé n I. T . diplomáinkban sohasem Űz
tünk személy-kultuszt
kezdette előadását a
püspök
most sem az. cmberdicsöité; hang
jait akarom megszólaltatni ezc.a a helyen, hinein
a jó lstenn.-k akarok hálát adni azért, hogy adta
nekünk G)urátz Ferencet. Egys/crii falusi haj
léktól indult el, alacsony sorból emelkedett a
legkiilönbck közé. Polihisztorikus, mély tudása,
bámulatos akarulei-ejc csodálatod keltett minden
kiben, d* a legnagyobba mégis az tette, hogy
a krisztusi szeretet meleg szivii embere volt,
aki könyörülő részvéttel tudott lehajolni min
dig az élet nyomorultjaihoz és hogy a meg nem
alkuvó kötelesség eljesités embere volt, aki élete
végéig megmaradt alázatos, hűség.s kriszuisszolgának. Áldott emlékét meg fingja örökíteni
az egyházkerület.
A megható, gyönyörű elő
adás után Spohr Gyula Gyászdalát ének . Itt az
egyházi énekkar, a közben levő szólamokat Kapi
Jolán, László Miklósné, Szcrift Jenő és Kuszák
István. A darab precíz előadása dicsérte Fodor
karnagy, a hűséges énekesek és a tehetséges
szólisták buzgalmát. Ezután Schock Gyulának
»A jó pásztor emlékére« c. alkalmi költeményét
sza\alta cl Simon Ili mély átérzéssJ. Takó> István
püspöki segédMkész imája után gyülekezeti közénekkel fejeződött be az ünnepély.
Halálozások. Dr. Vaigha Gyula nv. állam
titkár, a Tud. Akadémia és Kisfaíudy-Társ .ság
másodelnöke, a dunamclléki ref. egyházkerület
tanácsbirája május 2-án, ^Jetének 76-ik évében
meghalt. Báró Podmaniczky Pál egyetemi ta
nár és Molnár Gyula a Magyarhoni Ág. Hitv.
Evang. Misszióegyesiikt elnöke apiásukat gyá
szolják az elköltdzöttben.
Szentmártoni dr.
Ráció Gyula, a dunántúli egyházkerület világi
aljegyzője április 22-én, 34-ik évében, Szőcsényben váratlanul elhalálozott; temetése Kemenessömjéuben volt április 25-én.
— A Budapesti Evangélikus Leánykollé
gium. Az 1926. évi XXIvT t. c. három leány
középiskolát létesített: a gimnáziumot, líceumot
és kollégiumot. Evangélikus egyházunk Dr.
Raffay Sándor püspök kezdeményezésére 1883ban létesült Deák-téri polgárt iskolájából és
1920 óta fennálló V;res Pálné intézetéből benn
lakással egybekötött leánykollégiumot szerve-
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zeit. Ez az iskola — mely egyetlen a maga ne
mében — jövő tanévben harmadik évébe lépi s
í., II., III. és V., VI., VII. osztályai nyílnak
meg. A három középiskolafaj közül a kollégium
adja a legtöbb gyakorlati értékű tanulmányt. A
kollégium csak ama néhánynak nem felel meg,
aki tényleg egyetemre megy s még ezek is el
érhetik céljukat különbözeti vizsgával. Különben
is tudjuk, mily erősen korlátozva van a leányok
egyetemre való felvétele; ákik bejutva elvégzik
tanulmányaikat, alig tudnak
elhelyezkedni:
mennyien tanítanak középiskolai oklevéllel pol
gári iskolákban, kérik felvételüket tanitónőképzőbe; érettségivel hányán mennek iparostanonooknak stb! Erre a célra a kollégium általáno
sabb műveltségiét nyújtó tanulmányai megfele
lőbbek, érettségije minden
(polgáriiskoJai-,
rajz-, testnevelési-, zenetanárképző, kertészeti,
ipar-, képző-, zeneművészeti) főiskolára, egyéves
kereskedelmi tanfolyamra és életpályákra képe
sít. Egyházunk az iskolát mindennel ellátja, igy
felszerelése, könyvtárai, szertárai teljesek s igyek
szik rövidesen egy épületbe hozni a két tagoza
tot, melynek mostani elhelyezése is kiállja az
összehasonlítást nem egy kedvelt iskolával. A
tanulóifjúság nevelése az önképzésben is meg
nyilvánul, a társaséletre, szeretetmunkára való
előkészítés már a legkisebb kortól folyik. 1929
szeptemberében a Deák-téri épületben az I. és
II. osztály mellett a Ili. kollégiumi osztály is
megnyílik s megmarad a IV. polgári osztály,
melyben azonban a különbözeti tárgyakat tanít
juk, úgy hogy abból fel lehet lépni az V. kollé
giumba; a Veres Pálné utca 3ó. szám alatti épü
letben pedig az V. és VI. mellett VII. kolléígiumi osztály is lesz. A kollégiumi osztályokba
3. miniszter által előirt különbözeti vizsgával
más iskolából is át lehet lépni. Nyitunk' ezen
kívül egyéves továbbképzőt oly leányok számá
ra, kik a IV. középiskolai (polgári) osztály után
nem készülnek életpályára, hanem csak általános
műveltséget keresnek. Az iskola összes osztá
lyaiba járó növendékek felvehetők a bennlakás
ba. A létszám korlátoltsága miatt ajánlatos mi
előbb jelentkezni az igazgatóságnál (ÍV., Deák
tér 4, vagy IV., Veres Pálné utca 36).
— A protestáció temploma ötíevényen.
A három századdal ezelőtt elvett öttevényi ev.
templom helyett úji templom épül Öttevényen.
Az ünnepélyes alapkőletétel május hó 5-én volt,
melyen a győri anyaegyházat 80 tagú küldöttség
képviselte Mikiás Mihály és Jausz Lajos egyházfelügyelők és Turóezy Zoltán lelkésszel az élen.
Az ünnepély utáni közgyűlésen egyhangú lel
kesedéssel felügyelőjévé választotta Szenit-Ivány
Géza dr.-t. A templomnak a protestáció tem
ploma nevet adták.
— Giatzné Aczél Ilona: Mancika* Ifjúsági
színmű 3 felv. Ajánljuk ifjúsági egyesületeknek.
Ára 60 fillér; előadási jog 5 példány vásárlásával
megszerezhető. Tiszta jövedelme az özvegy ev.
papnők otthona javára mejgy.

— A Szegedi Evangélikus Gyülekezet Nőegylete a tél folyamán szögjényei segítésére
1700.— pengőt gyűjtött és ennek megfelelő ér
téket osztott ki. Fölruházta 25 szegényét, az
említett összegen felül 30 mm. tüzelőfával és
1 és fél mm. liszttel segítette a téli Ínséges idő
ben szegényéit. Április 20 -án este műsoros tea
estélyt rendezett, amelyiken a város íegkiválóbbi
ének-, zene- és előadóművészei szerepeltek. Az
ünnep nagyon bensőséges volt és 250.— pengő
tiszta jövedelmet hozott. Március hóban 4 böjti
előadást tartott a helyi Luther-Szövetség. Már
cius 12-én a szegedi árviz 50-ik évfordulóján
megemlékező istentiszteletet tartott a gyülekezet.
Március 15-én az Egyetemi Luther Szövetség
külön hazafias ünnepélyt tartott. A böjti előadá
sokat és a március 15-i ünnepi beszédet a gyü
lekezeti lelkész tartotta. Speyeri emlékünnepet
a gyülekezet április 21 -én d. e. istentisztelet ke
retében, délután a ref. egyházzal közösen tartott.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
N. N. X. A z én e d d ig i ta p a s z ta la ta im sz e r in t
az e g y h á z -k ö z ig a z g a tá s i té r e n so k b o n y o d a lm a t é s
v is z á ly t — az e g y h á z i é le t k árára — n em t ö r v é 
n y ein k é s sz a b á ly r e n d e le te in k h iá n y o s sá g a o k o z ; in 
kább az a k ö r ü lm é n y , h o g y az ille t é k e s h a tó s á g o k
nem r a g a sz k o d n a k sz ig o r ú a n a tö r v é n y e k h e z é s s z a 
b á ly r e n d e le te k h e z ; v a g y p e d ig a d d ig
k é n y e lm e sk e d n e k é s h a lo g a tn a k , m ig az ü g y e lm é r g e se d ik é s
e lfa ju l. — Békeh{rnök. K ért sz á m o k k a l sa jn á la to m r a
n e m s z o lg á lh a to k . — C. G. Szd. A z é le tr a jz m é g n em
je le n t m e g . — Pápa. K ért sz á m m a l sa jn á la to m r a
n em s z o lg á lh a to k . K ö s z ö n e tte l ism e r e m e l a k ö v e t
k e z ő felülfizetéseket: R om ek Im rén é S z o ln o k 0.80,
B a ch m a n n F r ig y e s K isk ő r ö s 3.60; ö z v . B ihar J ó z s e fn é szü l. K ü tte l L en k e F o n y ó d 3.60, K r a jc so v its
G yu lán é S a lg ó ta r já n 0.60, K o m já ti G yu lán é B p e st
1.60, N é m e th B é la P é c s 0.80, dr. W ö lf e l G yula S o m o g y d ö r ö c s k e 0.30, J o n ts o v its N e lli K o n d o ro s 0.90.
F e le lő s k ia d ó :

NEMETH KAROLY.

Kellő számú előfizetés esetén még e
nyár folyam án megjelenik az „Evangélikus
Chorálok Kincsesháza“ cimü chorál könyv,
amely a »T m n o s c iu s «, »Z p e u n ik « é s »F u n e b r a l « tó t, v a la m in t a m a g y a r é s n é m e t
é n e k e s k ö n y v e k ö ssze s c h o r á lfa it orgonára,

négyszólamú szerkesztésben m agában fog
lalja. E lő fiz e té s i á ra fé lv á sZ o n k ö té sb e n 30
p e n g ő . Az előfizetések junius hó 15-ig ezen
címre küldendők: M o c zk o v c sá k E rn ő ev.
le lk é s z és o k i. ta n ító C sép a , S zo ln o k m .

A miskolci ejgyházközséjgi segédlelkészt ke
res. Állás junius 1-én el foglalandó. Bővebbet
a leiké s z í hivatal.
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A S zen tlélek az egyházért.
»Akik azért örömesi vevék Pé
ter beszédét, megkereszteikedének;
és hozzájuk csatlakozók azon a na
pon mintegy háromezer lélek«.
Apcsel. 2, 41.

Legalsó egyháztörlér.et-irónk, az Apostolok
Cselekedeteiről szóló könyvnek szerzője, jó s atisztikus. Nem veti meg a számokat. Megemlíti,
hogy mikor M átyást apostollá választatták, mint
egy százhuszan voltak együtt. Számszerint is
megmondja, hogy Mátyás a tizenegy apostol
közé számlál taték. Péter apostol beszédének ha
tásáról számolva be, megjegy zi, hogy háromezer
lélek csatlakozott a gyülekezethez. Ezekben a
számadatokban megnyilatkozik a történetírónak
tárgyilagossága mellett a sáfárnak gondossága
és öröme is. Tizenegy', százhúsz és háromezer.
Sót néhány verssel odabb azt olvassuk, hogy az
U r minden napon szaporítja vala a gyülekezetét
az idvezülökkel. Igaz, hogy manapsag már rá
jöttünk, hogy a statisztikai adatokat igen sokféleképen lehet csürni-csavárni. Igaz, hogy újabb
időben vannak, akik a lclkeknek vaggón tételek ben törlénó szállítása iránt nem viseltetnek nagy
bizalommal. Másfelől mégis írva van, hogy a
keresztyénség mindjárt a Szentlélek kitöltésének
napján tömegmozgalomként jelentkezett. Ezt a
tényt letagadni nem lehet. H árom ezer léleknek
a csatlakozása — és fel kell tételeznünk, hogy
mindnyájan felnőttek voltak — határozottan tö
megmozgalom, megkeresztelésük is tömegesen
történt, egyenként egész nap se végeztek volna
a keresztelési szertartásokkal.
Hogy ezt a tömegmozgalmat, háromezer lé
leknek megkeseredését, megtérését, örömét,
kereszté lkedését és a
gyülekezethez csat
lakozását megérthessük, nem elég Péter apostol
beszédét elemeznünk. Az apostol beszéde né
hány ótestámentomi idézeten kívül Jézus életé
nek, szenvedésének, halálának rövid összefogla
lása és bizonyságtétel amellett, hogy az Isten
jobbja által felmagiasztalt Jézus az Ur és a Krisz
tus. Egyik erős tulajdonsága a beszédnek az is,
hogy a názáreti Jézust nem csupán származásá
nál fogva hozza összeköttetésbe a zsidó hallga
tósággal. A názáreti Jézust ezek a hallgatók fe
szítették meg; a názáreti Jézus e hallgatók kö
zött és előttük nyert bizonyságot Istentől, amint

ezt a hallgatók is jól tudták. Vagyis Jézusnak
a képe bele volt Írva ezeknek az embereknek a
szivébe. Jézus nemcsak együttm unkálkodott itt
az apostollal, hanem meg is előzte. Vagyis a
háromezer em ber megkeresztclkedésének meg
vannak az előzményei Jézus földi életében.
Ugyancsak megelőzte Péter apostol beszé
dét az. a körülmény, hogy ennek a háromezer
embernek volt kikhez csatlakozni. Megvolt már
a mintegy százhúsz főre tehető gyülekezet. Pé
ter apostol utal e rre a gy ülekezetre, amikor ma
gyarázza, hogy nem részegek -ezek«. Van tehát
már egy közösség, amely megkülönbözteti ma
gát a zsidóktól ’es amelyhez csatlakozhatnak
azok, akik a Jézusról való apostoli bizonyság
tétel hatása alatt »elszakítják magukat a gonosz
nemzetségtől.« Péter hivatkozik ennek a hivő
közösségnek a bizonyságtételére, amikor azt
mondja: »mi mindnyájan tanúbizonyságai va
gyunk.« Tehát az első nyilvános bizonyságtétel
a Krisztus mellett egy közösségnek, az egyház
nak nevében történik. Az egyház nevében és
pedig ügy, hogy a bizonyságtételnek súlyát fo
kozza ennek a közösségnek a tekintélye. Nem
az apostol szava ád tekintélyt az egyháznak, ha
nem az apostol támasztja alá saját bizonyságté
telét az egyház bizonyságtételével.
Nem szükséges rámutatnom arra, hogy az
egyház bizonyságtevésé re való ilyen hbatkozásnak m iben különös nagy jelentősége van a pro
testantizmusnak a hierarchikus egyházi alkot
mánnyal folytatott elvi és gyakorlati harcaira.
Csupán azt óhajtom kiemelni, hogy t/iar ezen
első alkalommal megtaláljuk az apostol beszédé
ben a keresztyénség két nagy objektiv funda
mento mát: a Jézus Krisztus életét, halálát, fel
támadását, mennybemenetelét tartalmazé) evangéliomot és a hívőknek közössegét, az egyházat.
Mimódon alakult meg az a százhúsz Iélekből álló egyház, amelyhez a háromezer csatla
kozott? Jézus mennybemenetele után — igy ol
vassuk a Cselekedetek könyvének első részé
ben — »az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak
anyjával és az ő atyjafiaival« egyiittvoltaJc az
apostolok, ez utóbbiak számszerűit tizenegyen.
Ezek mindnyájan egy szTvveMéfekkeí fogíafatosak vaíának az imádkozásban és a könyörgésben.
Ezek voltak együtt pünkösd napján, amikor ki
töltetett rájuk a Szentléfek és kezdének szólni.
Ennek a sokaságnak volt bizonyos szervezete,
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mert az apostolok számát tizenkettőre egészí
tette k i Itt megint nagy jelentőségle! van an
nak, hogy éz a sokaság egészítette ki az apos
tolok megcsorbult körét. Még) akkor, amikor
a Szentlélek nem töltetett ki rájuk. Az apostolsági
kelléke nem az volt, hogy a Szentlélek által meg
szenteltek választották légyen ki az illetőt, ha
nem az, hogy a megválasztandó a tanitványokkal
járt miniden időben, mig az Ur Jézus közöttük
járt. A lényeges tehát az, hogy a megválasztandó
az egyház f undame ntóm áh oz és fejéhez, a Krisz
tushoz legyen megfelelő viszonyban. Kitűnik te 
hát, hogy az egyház fundameníoma kezdettől
fogva a Krisztus, egy másik képpel élve! Krisztus
a szegeletkő'.
A Szentlélek azokra töltetett ki, akik a Já
nos kereszts égétől kezdve mind a napig, ame
lyen az Ur fel vitetek, vele jártak. A Szentleiket
—Ígérete szerint — a mennyekben élő Ur küldte
le az övéire. Nem egészen szabatos kifejezés te
hát az, amely szerint Pünkösd ünnepén, a Szent
lélek kitöltésével alakult meg az egyház. Sokkal
korrektebb azt mondani, hogy az egyház, mint
a feltámadott és mennyekbe ment Jézus Krisz
tusnak a földön élő teste, megvolt attól az idő
től kezdve, amikor Jézus a tanítványokat el
hívta és elküldte. Az egyház a Jézus Krisztusi
elhívásán és megbízásán alapul. Ezt mutatja
Jézusnak a tanításról és keresztelésről szóló
nagy parancsa is, amelyet feltámadása után adott
az apostol óknak. A Szentlélek kitöltése a Krisz
tus elhivása és megbízása alapján már meglevőegyháznak különleges erővel való' felruházása.
A Szentiéleknek ez az ereje Pünkösd napiján két
féleképen mutatkozik: a nyelveken szólásban és
a Krisztusról való bizonyságtétel megtérítő, miszszionálö hatalmában.
Következik ebből, hogy a Szentlélek a maga
erejét és tevékenységlét a Krisztus egyházában és
egyháza által fejti ki. Abban az egyházban, amely
kezdettől fogya a Krisztusnak teste1 és amely
egyház nem növekedhetik másként, mint hogy
azok, akik Istennek igéjét örömmel befogadják,
az egyházhoz csatlakoznak, és pedig a keresztelégi
által, amely Krisztus parancsán alapul. Az egy
ház kezdettől fogya azt aratja, amit meim ő ve
tett. S állandóan vele1 munkálkodik az élő Ur
Krisztus a Szentlélek által. Téves azoknak a fel
fogása, akik azt hiszik, hogy a Szentlélek munkálkodhatik az egyes ember lelkében; anélkül,
hogy azt az egyes embert a Krisztus egyházá
hoz kapcsolná. A Szentlélek munkája mindig
az egyházért való munka is, amelynek révén lel
kek csatlakoznak és az egyház szaporodik az üd-.
vözülőkkel.
GONDOLATOK.
Nemi akarok más nevet viselni, mint kapi
tányomét, a Krisztusét; az ő katonája vagyok;
ő ad miajd nekem hivatalt és zsoldot, ahogyan
jónak látja.
Zwingli U.

Dr. Pesthy Pál beiktatása a bányai egyház*
A bányai egyházkerület május 15-iki rend
kívüli közgyűlésén iktatta be dr. Zsigmondy Jenő
örökébe, az egyházkerület felügyelői tisztébe,
dr. Pesthy Pált, a szarvasi egyházközség, a bé
kési és a tolna-baranya-somogyi egyházmegye
felügyelőjét. A rendkívüli közgyűlés első ülését
dr. Raffay Sándor püspök és báró Prónay
György elnöklete alatt május 14-én tartotta,
amelyen lelkesedéssel vett tudomást a felügyelőválasztás eredményéről, s megtette az intézke
déseket a beiktatásra. Május 15-én d. e. 10 óra
kor kezdődött a beiktatás. Jdenvoltak többek
között: az egyetemes egyház elnöksége, báró
Radváriszky Albert eigy. felügyelő és Gieduly
Henrik püspök, Kapi Béla püspök, a kormány
képviseletében dr. Darányi Kálmán miniszter
elnökségi államtitkár, gróf Klebelsberg Kunóm.
kir. vallás és közokt. miniszter, a felsőház kép
viseletében báró Wlassics Gyula, a felsőház el
nöke, a képviselőház kép viseletében Puky Endlre
aleln ők, dr. Zelenka Lajos egyházkerületi fel
ügyelő, a református konvent képviseletében
Ravasz László püspök és Balog|h Jenő elnök, a
tábori püspök képviseletében Taübinger Rezső
főesperes, az unitárius egyház képviseletében
Józan Miklós püspöki vikárius és Diné Mózes
fÖgondnok, Dr. Jezsovits János államtitkár,
Böckl József tábornok, Hohenlohe Egjon herceg,
dr. Szélényi Aladár egy. főjegyző, dr. Rásó La
jos egy. főügyész, a tiszáninneni ref. egyházkerület képviseletében Janka Károly, a dunán
túli ref. egyházkerület képviseletében dr. Lázár
Andor, Agiorasztó Tivadar Pest vármegye alis
pánja, dr. Doming Henrik főkapitányhelyiettes,
a főváros polgármestere képviseletében dr. Lamo tie Károly, gróf Teleki József ref. főgond
nok, Purgly Elemér főispán, dr. Benedek Zsolt,
vitéz Sárkány Jenő altábornagy, vitéz Horthy
István tábornok ref. főgondnok, Sztranyavszky
Sándor államtitkár, Tolna vármegye képviseleté
ben Jankó Ágoston főispán, Seewald Oszkár al
ispán, dr. Hagymási Zoltán főjegyző, vitéz Ven
déi István polgármester, Radó Lajos és Rupprecht Olivér felsőházi tagok, Mechiwarth Ernő,
Jánossy Gábor, Gyönk képviseletében dr. Ilg|en
Aurél vezetése alatt nyolctagú küldöttség, UzdBorjiádi képviseletében Fördős M. vm. főjegyző,
Sárszentlőrinc képviseletében Fábián Imre leik.
vezetése alatt nagyobb' küldöttség, Haberem J.
Pál a pesti egyházak közös felügyelője, dr. Mikler Károly ehm. felügyelő, Tolnay: Kornél a
MÁV nyug; igazgatója, Kemény Lajos igazgatólelkész, a szarvasi egyházközség küldöttsége1, dr.
Petrik Aladár, dr. Hitt rich Ödön, dr. Mikola
Sándor, dr. Szigethy Lajos, dr. Bőhm Dezső,
stb. stb.
A rendkívüli közgyűlést istentisztelet előzte
meg; az Erős Várunk eléneklése után: Sárkány
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Bz egyház és az ifjúság.

Béla ehker. főjegyző imádkozott s kiszolgáltatta
az Úrvacsorát a beiktatandó felügyelőnek. —
Utána Raffay Sándor püspök és báró Prónay
Egyházunk hajója sokáig vesztegelt lomha
György elnöklete alatt megkezdődött a közgyű vizeken. Nem kevesen voltak, akik aggodalom
lés. Dr. Pesthy Pál letette a hivatali esküt, mire mal, sót kétségbeeséssel nézték mozdulatlansá
Raftav püspök üdvözölte; reámutatott arra, hogy gát. Lesték a vitorlákat: mikor kezdenek da
egyházunkban minden hivatal a hi\ek bizalmán gadni; várták, mikor kezd a hajólest megrezés az elhivottnak önkéntes vállalkozásán alap diilni. Fábián Imrével együtt én is örülök, hogy
szik s ebből táplálkozik az a nehéz erkölcsi fe a vitorlák feszülnek, a hajó megmozdul, a hajó
lelősség, amelyet minden hivatal vállal Isten sok is mozognak. A Szentlélek úgy jő és megy,
előtt. »Akármit cselekesztek, lélekkel csdeked- mint a szél. Alázattal kell hálákat adnunk. De
jétek, úgy mint Istennek és nem úgy' mint em meg kell tennünk mindnyájunknak a magunkét,
bereknek, mert az Istentől nyerjük el az örök hogy a Szentléleknck legyen mibe kapaszkodni.
ségnek jutalmát, mivel Krisztusnak szolgálunk.; A vitorlák legyenek felvonva, jól legyenek ke
Ezután báró Prónay György átadta az el zelve, és a kormányos is helyén legyen. Más
nöki széket az új felügyelőnek, aki nagyszabású különben a hajó megáll megint és második álla
beszédet tartott. Feladatainkat fejtegetve, azo pota rosszabb lesz, mint az első volt. Vigyáz
kat két csoportra osztotta: az egyház bdsó éle zatok és imádkozzatok! Akinek adatott, attól
tének területén és az egyház külső viszonylatai kívántatik is. Megértem azt, hogy' első sorban
nak irányítása terén felmerülő feladatokról be a lelkészek felé fordul a figyelem, s a gyüleke
szélt. Kiemelte a tanítók, tanárok, hitoktatók, zetek és az egész egyház fokozottabban ügyel
lelkészek munkájának nagy fontosságát; szólt arra, hogy mit csinálnak a hivatalos őrök, az
az alföldi nagy szórványok gondozásának fon elhívott szolgák, a megbízott pásztorok, prófé
tosságáról, az egyháztársadalmi intézmények fej ták, a kegyelem eszközeinek sáfárai. Szomorú,
lesztésének szükségességéről. A külső viszonyla ha azt halljuk, hogy vannak köztük, akik alusz
tok irányításánál a testvéri érzés parancsát kí nak. De még szomorúbb volna, ha senki sem
vánja követni; mások hitének jogát tiszteletben venné észre, vagy senki sem kifogásolná, hogy
tartja, saját egyháza számára a neki járó jogo alusznak. Nagy haladás már az is, hogy a lel
kat megköveteli.
készeinkben nem azt kifogásolják, hogv nincs
A nagy hatást gyakorolt beszéd után üdvöz társadalmi csiszolt águk s nem tudnak simán el
lések következtek: br. Radvánszkv Albert az csevegni semmiségekről.
egyetemes egyház, dr. Ravasz László a ref. konAz. alvó lelkészek és alvó gyülekezetek mel
vent, Kapi Béla a dunántúli egyházkerület, dr. lett azonban igen nagy figyelmet érdemel az
Zelenka Lajos a tiszai egyházkerület, Józan Mik az ifjúság; amely nem alszik, sót nagyon is ele
lós az unitárius egyház, Dr. Lainotte Károly a ven, siirgölődik-forgolódik és lépten-nyomon bi
főváros, Jankó Ágoston Tolna-megye, dr. Sze- zonyságát adja annak, hogy él. És tényleg, az
berényi L. Zsigmond az esperesi kar, br. Prónay övék a jövő. A mi nyomunkban mindig hoszGyörgy a felügyelői kar, Kovács Andor a lcí- szabb lesz az árnyék, az estéli árnyék. Az ö nap
készegyesület és a békési egyházmegye, dr. Rásó juk még ezután delel. S bizonyos tekintetben
Lajos az Orsz. Luthcr-Szövetség, dr. Kovács nem annyira jelentős a/, hogy ö regii ló papjaink
Sándor a theol. fakultás és a Luther-Tái saság, szempilláiról elmúl ik^e az álomszender, mint az,
Kruttschnitt Antal az ehker. gyám intézet, dr. hogy az ifjúság milyen álláspontot foglal el az
Szigethy Lajos az Orsz. Tanár és Tanító Egye egyház irányában. Ha az egyház reájuk nem szá
sületek, Schöll Lajos a tolna-baranya-somogyi míthat, őket nem tudja magához kapcsolni, ak
ehmegye, Kellő Gusztáv a szarvasi egyház, Fá kor az örvendetes »éoredés« csak utolsó fellobbián Imre a sárszentlőrinci egyház, dr. llgen banás a nagy éjszaka beállta előtt. Ezt nem sza
Aurél a gyönki választó kerület nevében üdvö bad felednünk. Az ifjúság élete, gondolkodása, az
zölték a felügyelőt, aki az üdvözlésekre azoknak ifjúság körében folyó egyházi, vallásos munka
végén együttesen válaszolt.
megérdemli, hogy az egyházi közvélemény hom
A rendkívüli közgyűlés dr. Raffay Sándor lokterében álljon. Évek óta hallani a panaszokat
püspök imájával és a Himnusz eléneklésévcl ért arról, hogy lesz-e majd egyházunkban »után
végjét.
pótlás«; az űrt, amelyet a halál szakit körünk
ben, pótolják-e fiatal erők. örömmel kell meg'állapitanunk,
hogy az ébredés, a tavaszi életGONDOLATOK.
zscndülés itt is mutatkozik. Az ifjúsági konfe
Pótolhatatlan veszteségeidnek, gyógyíthatat renciák nagy látogatottsága arról tesz bizonysá
lan bajaidnak agyagját gyúrd át a lelki növe got, hogy magában az ifjúságban megkezdte a
kedés anyagává. Fordulj sokszor a mi Urunkhoz, Szentlélek a munkát. Mert most már nem csu
aki munkádban és szórakozásodban néz reád, pán az ifjúsági tanítói tanácskoznak arról, hogy
akármilyen szegény, gyarló, parányi lény vagy mi az ő teendőjük az ifjúsággal szemben, ha
is. 0 segítséget küld.
nem maguk az ifjak jönnek ös^ze és beszélik
Salesi Ferenc.
meg a maguk dolgait.
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Örülök, szívből örülök ennek. De van itt
is egy kérdés, amelyet nem tudok magiamtól el
utasítani. Hogyan alakul majd1a viszony aiz előt
tünk felnövekedő ifjúság és az egyház között?
Én azt gondolom, nagyon tévednek azok, akik
azt hiszik, hogy egyházunk ifjúságának ébredése
önmagától fogja egyházunk erősödését szol
gálni. Mert megtörténhetik az, bogy az Ifjúsági
mozgalomból az egyháznak nem munkásai, ha
nem kritikusai fognak kikerülni. Ez pedig két
különböző dolog. Vannak, akik ettől a másik
eshetőségtől annyira tartanak, hogy az ifjúság
nak megmozdulását gyanakvássaí kísérik. Őszinte
gyanakvással. Mert vannak álgyanakvók is. Akik
azért mutatnak aggodalmat és szorongást, mert
a saját kényelmüket féltik, ha mások, akár éb
redő felnőttek, akár ébredő ifjak adják meg a
hitéletben és a gyülekezeti, egyházi életben a
tempót. A kényelembe puhult idősebb munká
sok, akik féiigmeddig úg;y érzik, hogy már ele
get dolgoztak és a nyugalom esztendeinek előizét kóstolgatják, nem szeretik maguk körül a
nagy mozgolódást látni. De mondom, vannak
akik őszintén aggályoskodnak.
És tényleg: az ébredő mozgalommal jár egy
nagy követelmény. Az egyház életének olyannak
kell lenni, hogy a mozgalom hívei az egyháznak,
gyülekezetnek kereteiben helyet és tért találja
nak. Ez határozottan olyan probléma, amelyet
a közigazgatásban elmerülő legyházi közélet ed
dig nem tudott megoldani. Itt nem fogunk bol
dogulni azzal, hogy demokratikus elveken fel
épülő alkotmányunkat hangoztatjuk, amely sze
rint mindenkinek van szavazati joga és mindenki
szabadon vallja meggyőződését vagy rneggyőződésnélküliségjét. Itt nem érünk el sokat azzal,
hogy minden jog a gyülekezetből ered. Itt a
jó zsinati alkotmány mellett más valami is kell.
Tudniillik megvalósitani azt az egyházat, amely
a jézijs Krisztusban való hit- és szeretetközösség. Az 'egyházi élet eszményét a lehető' leg
magasabbra kell emelnünk és meg is kell való
sítanunk. A vallásos élet után vágyódó fiatal lel
kemnek a gyülekezetben oíyan otthont kell ad
nunk, amely egész berendezkedéséveí és életével
dokumentálja, hogy Isten Szentlélkének vezérlété1
alá helyezte maglát és az Isten sokféle kegy el
mének hűséges sáfára.
Egyháziunk jelenleg fegyelmi szabályzatokat
akar felállítana fizetett tisztviselői részére. Egy
általán az egyházfegyelem kérdése előtérbe ke
rült. Nagyon helyesen. A megoldás módja még
ismeretlen. Persze önfegyelmezés nélkül nem.
S reméljük, hogy sor kerül a fizetett tisztviselők
megrendszabályozása után az egyháztagok fe
gyelmezésére is. Mert nem volna felesleges a le
hető legvilágosabban és leglérthetőbben hangoz
tatni azt, hogy az egyháztagoktól is több kíván
tatik meg az egyházi adó pontos befizetésénél.
Az egyháztagságnak elemi és lényegszerü kel
léke az egyház kegyelmi eszközeivel való élés.
Az Istennel való életközösség! és az egyház körén
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belül megvalósított testvéri közösség szüksége
sek ahhoz, hogy az ifjúság ne csak el ne hidegül
jön az egyháztól, hanem az egyházban találja
meg a legkedvezőbb' alkalmiakat a legnemesebb
eszmények ápolására, a legmagasabban szárnyaló
törekvések megvalósítására.
Nagyon sok függ most attól, hogy egyhá
zunk képes lesz-e azokat az ébredező' erőket,
amelyek a vallásos élet tavaszának elközeledtét
jelentik, a saját életében is gyümölcsöztetni, ami
viszont csak úgy lehetséges, ha maga az egyház
is iszik az úji és mégis régi teremtő erőnek
forrásából; kitárja szivét és elméjét a Szentlélek
előtt és engedi, hogy működjék benne áldott,
titkos erőivel. Az egyháznak be kell bizonyítania,
hogy Isten az ő közepette van, s hogy a Jézus
Krisztus reálisan jelen van ott, ahol ketten avagy
hárman összegyűlnek az ő' nevében, s 'együtt
munkálkodik híveivel csodák, jelek és erők által.
Minél kevesebb' követelménnyel lépi fel az egyház
önmagával, tagjaival és ifjúságával szembén, an
nál kevésbbé tudja megtartani azt, amije van és
ami reábízatott, mert éppen azok fordulnák el
tőle, akik a keresztyén életút alatt erőltetett és
kimerítő meneteléseket, nagy áldozatokat és
hősies cselekedeteket érteinek.

Je g y ze te k .
Sadhu Sundar Singíh írja legújabb könyvé
ben (»Krisztussal és Krisztus nélkül«): Egyik
Cambridgeben tartott előadás után egy remény
teljes hindu diák jött hozzám. Indiában egy
missziói iskolának a növendéke volt. Azt mondta,
hogy az iskolában szive annyira vonzotta Krisz
tushoz, hogy elhatározta, hogy keresztyénné lesz.
Elment a misszionáriushoz és kérte, hogy ke
resztelje meg. Minthogy azonban akkor még
nem töltötte be a kormány által megkívánt élet
évét, a misszionárius nem tehetett eleget kérésé
nek. De elhatározta, hogy mihelyt elég idős lesz,
mcgikeresztelkedik. Azután belépett egy missziói
kollégiumba, később pedig szülei Angliába küld
ték. »Mikor Angliába készültem, mondotta a
diák, igen örültem, mert az a szerencse várt rám,
hogy keresztyén országba kerülök és abban az
országban részesülök nevelésben és szellemi ál
dásokban, amelyből az én jó misszionáriusaim
jöttek. Azonban mikor partraszálltam és itt él
tem egy ideig s láttam a népnek viselkedését és
életmódját, nagyon kiábrándultam. A vakációk
ban meglátogattam Franciországpt, Németor
szágot és Svájcot, valamint a kontinens egyéb
országait s úgy találtam, hogy ezek a népek
rosszabb pogányok, mint amilyenek a niernkeresztyén országokban találhatók. Ezekben az
utóbbi országokban ha valaki nem hindu, akkor
mohamedán, ha nem mohamedán, akkor vala
mely más vallásnak a hive. Ellenben ezekben az
európai országokban akik nem keresztyének,
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azok egyáltalán semmik, és nincsen sem ilyen
vallásuk se. Ez áll nemcsak a köznépről, hanem
néhány magas műveltségű vezető emberről is.
Még néhány professzor is mondta nekem, hogy
különösebben egyik vallásban sem hisz, hanem
valamennyit egyformának tartja.«
•

A Brit és Külföldi Bibliatársulat 125-ik évi
közgyűlésén Buchan János, az angol parlament
tagja tartott előadást a Biblia fennmaradásáról
és minden kor szükségletének kielégítésére al
kalmas voltáról. »Az idő nyomtalanul múlik el
felette, túlélte az elnyomást és elhanyagolást,
túlélte a hitviták századait és túlélte a legvesze
delmesebb dolgot — a bálványozást. . . Voltak
idők, mikor visszaéltünk a Bibliával, mikor igen
kicsinyesen magyaráztuk, bigottságba és abszur
dumokba estünk; de a protestantizmusnak min
dig az volt a hagyományos elve, hogy a BibTia
alá van vetve az emberi ész és Ítélet próbájának.
Azoknak, akiket a Szentirás szabadított fel, meg
kell hagyni azt a szabadságot, hogy magyaráz
hassák a Bibliát, amely őket szabaddá te tte . . .
A Biblia, ha helyesen nézzük, minden egvmás
után következő nemzedék szükségletét ki tudja
elégíteni s űj mélységeket és összefüggéseket
tár fel, mert nem holt könyv, hanem a szépség
nek és igazságnak élő teste. Ennek a Társulat
nak célja, hogy ezt a nagy kincset hozzá férhetövé tegye az egész világnak. Nagy és sokoldalú
cél ez, mert a Biblia sokoldalú dolog. A Biblia
vallásunk kijelentése, eszköz Isten országának
a földön való megalapitására. A Biblia az élet
berendezés kódexe, a gyakorlati bölcsesség kézi
könyve, nyugati civilizációnk alapja. A Biblia
az emberi kezek becsületes munkájának össze
kötő cementje.«
•

Idegen országok jelesei újabban már másod
ízben merészelnek ellentétbe kerülni hazai jele
seinkkel. Talán még méltóztatnak rá emlékezni,
mikor a »legfőbb magyar közjogi méltóság«
síkra szállt a vallásszabadságért — persze a me
xikói vallásszabadságért. Nos, alighogy' ez meg
történt, Hoover, az Egyesült Államok kvéker fe
lekezetű elnöke úgy rendelkezett, hogy a mexi
kói »felkelőknek« az Unióból nem szabad fegy
vert és muníciót szállítani. Azóta Mexikóról
nem hallunk. Most látjuk, hogy mire lett volna
jó a r. kath. vallásu Smith elnökjelölt! ö 'meg
védelmezte voTna a mexikói »vallásszabadságot«.
A második eset legújabb keletű. Arra tatán szin
tén méltóztatnak emlékezni, hogy a népjóléti mi
niszter (akiről Sopronban mostanában nevez
tek el egy a Szaleziánus szerzetesrend vezeté
sére bízott tanonc-otthont) a pápának legfőbb
szuverénitását hangoztatta, mikor a lateráni szer
ződés létrejött Olaszország és a Vatikán között
A lateráni szerződést és konkordátumot most
tárgyalták az olasz kamarában. Tanulságos ol
vasmányt nyújtanak az elhangzott beszédek. Ál
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talában elitélték a szónokok a francia forradal
mat, a liberalizmust, a demokráciát, a demoliberalizmust, a szabadkőművességet és a szabadkő
műves-liberalizmust. Az egyik szónok, aki ma-gát »harcos katolikus«-nak nevezte (Martire) han
goztatta, hogy' a Lateráni szerződés nemcsak az
Egy ház és az olasz állam között teremtett békét,
hanem a polgárok lelkiisme petében is megvaJósitoíta a szellemi békét; beszédét egy Franciaországnak szánt vágással fejezte be. Martire után
Garibaldi beszélt, s küíönősképen azt mondta,
hogy »baljóslatú hangok h illats/anak« s óva in
tette a katholikusokat és az Egyháza*, hogy ne
hajtsák tű! a dolgokat. Gűiliano, ellentétben a
'cattelico militante« Martine-vel, azt mondta,
hogy az Állam és Egyház megbékélése űj prob
lémákat ád fel az olasz lelkiismeretnek. Végül
az előadó, Solmi, Cavournak hire; formulájáról:
»Szabad egyház a szabad államban < megállapí
totta, hogy nem volt szabatos; ezt a formulát
a Fascismo állapította meg helyes fogalmazás
ban igv: »Szabad és szuverén egyház; szabad és
szuverén állam«. Ezek után következett Musso
lini három órás beszéde, amcly'ben a Duee me
részkedik eltérő véleményen lenni Vass József
től. Azt mondta ugyanis, hogy' a Solmi által kor
rigált Cavour-formula helyes, de az egyház és
állam szuverenitása nem együitt létezik, mert
az államban az egyház se nem szuveién, se mein
szabad; alá van vetve az állam törvényeinek és
a konkordátum külön kikötéseinek. Á kvéker
Hoover után ime Mussolini is megfojtja a vaflásszabadságot é az Egyház szuverénitását, most
már nem Mexikóban, hanem Itáliában, abban a
fascista Itáliában, amely a harcos katolikus Már
tíré szerint »az első vonalba állt és kezébe vette
a szellemi kezdeményezést«, s amelynek Feje
(Mussolini) látja és érzi a katolikus Egyház
nak univerzális misszióját«. A Duce beszéde ál
lítólag kínos feltűnést keltett katolikus és vati
káni körökl>en. Igaza volna Garibaldinak: »Si
odono voci di non buono augurió?« Ez az egyik
kérdés. A másik pedig: vájjon a Duee-t nem
Vass József ingerelte-e fel a római pápa leg
főbb szuverenitásának hangoztatásával? ha igen,
akkor ez érdekes adalék lenne az olasz-magyar
kapcsolatok történetéhez! A harmad.k kérdésem
végül ez: Mikor foglalkozik valamely magyar
bizottság a Duce-nak azzal a kijelentésével, hogy
az államban az egyház nem szuverén és nem is
szabad?

A romániai evangélikusok Szórvány-Otthona.
A romániai evang,.-lutheránus egyháznak kö
rülbelül 350.000 tagja van. Az egyház szórványjellcgü és tagjai közül körülbelül 20.000 elszige
telten él, úgy hogy ezeknek a szórványgyüleke
zeteknek a gondozása a romániai lutheránus
egyháznak egyik legsúlyosabb problémája. Az
elszórtan lakó egyháztagokat 100 egyházközség

158,

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

be csoportosították; közülök a legnépesebb gyü
lekezet 400 lélekből, a legjkisehb 20 lélekből áll.
Ezeket az egymástól távol fekvő' gyülekezeteket
három lelkész gondozza igen nehéz körülmé
nyek között és sok fáradsággal. Vannak olyan
■gyülekezetek, amelyekben a lelkész évente csak
egyszer jelenik meg, de már az a tény, hogy
van lelkészük, aki, bár csak nagy ritkán is, az
Igével és a szentségekkel szolgál nekik, elég
arra, hogy ne érezzék magukat teljesen elha
gyatva és egyedül. A tagok hívek maradnak
egyházukhoz. Atyáik hite szent előttük és ra
gaszkodnak Istennek drága igéjéhez. A szór
ványbeli gyülekezetek száma évről évre gyara
podik. Lelkészeket kérnek, mert nem szeretnék,
ha megfeledkeznének róluk s nem szégyenük az
evangéliomot, sem azt, hogy megtudja a világ,
hogy ők a lutheránus egyháznak tagjai.
Ezeknek a hithű gyülekezeteknek jövendő
fennmaradását eg|y nagy veszedelem fenyegeti,
t. i. a gyermekek megfelelő- vallásos oktatásának
hiánya. A mostani szorult gazdasági helyzetben
a szülők anyagi segítség nélkül nem részesíthe
tik' gyermekeiket az egy szükséges dologban.
A türelmetlen és hatalom vágyó máshitü kör
nyezet ellenséges érzelemmel viseltetik híveink
vallásos meggyőződéseivel szembeni. A nyilvános
iskolák más egyháznak a befolyása alatt állnak
és a hitoktatást teljesítő lelkészek minden esz
közt megragadnak, csábítást, fenyegetést lés
néha erőszakot is, hogy a gyermekeket őseik
hitétől éiltántoritsák. Szomorúság tölti el a szi
vünket, ha azokra a kicsinyekre gondolunk,
akik zsákmányává lettek a türelmetlen fanatiz
musnak.
Ennek a hatásnak az ellensúlyozására és
hogy a gyermekeket megtartsuk a szórvátiybeli
családok hitében, Nagyszebenben 1900-ban egy
Szórvány-Otthon létesült, amelyben olyan tan
köteles gyermekek nyernek elhelyezést, akiknek
hite veszélyeztetve volt, akik azután az Otthon
ban, evangélikus környezetben, evangélikus hit
oktatásban és evangélikus nevelésben részesül
nek. A kezdet kicsiny volt, az első évben csak
négy gyermek nyert elhelyezést. De az intéz
mény fejlődött, eíannyira, hogy az idei tanévben
már 140 gyermeket lehetett felvenni.
A romániai evangélikus Szórvány-Otthon
valószínűleg legnagyobb a miaga nemiében Euró
pában. Reméljük, hogy a jövő esztendőben 180
gyermeknek tudunk majd helyet adni. Az otthon
nak négy nagy, modern épülete öt hold kiterje
désű szép területen fekszik. Ennek a szeretetintézménynek rendkivül nagy jelentősége van egy
házunk életében, s habár a fenntartó egyház lélekszámához arányitva nagynak tűnik is fel, még
mindig tovább kellene bővíteni, ha azt akarjuk,
hogy az egyház szórványbeli tagijainak gyer
mekei megfelelő gondozásban részesüljenek.
Egyházunk vezető emberei, itthon és a külföl
dön, úgiy vélekednek, hogy az egész országban
építeni kell ilyen Otthonokat, hogy az egyház
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hite megimaradhasson a jövendő' nemzedékek
számára. Különösen az olyan szórványegyház
ban, amilyen a romániai evangélikus egyház,
ahol sokszor csak1 két-három család alkotja egyegy községnek evangélikus lakosságát, az ilyen
intézményeknek elsőrendű fontossága van és
semmiféle áldozat nem lehet túlnagy azoknak
fenntartására.
A nagyszebeni Otthon szükségessé vált ki
bő vités éré 1925-ben 400.000 pengő költséggel
új épületeket emeltünk, s az építkezésből még
63.000 pengő adósság maradt fenn. Az Otthon
ban elhelyezett gyermekek részben vagy telje
sen az egyházra vannak utalva ellátásuk tekin
tetében. Közülök csak tizennégyen fizetik a tel
jes tartásdijat. Egy-egy gyermek havonta 40
pengőbe kerül. Az Otthon tehát rá van utalva
az egyháztagok szeretetadományaira.
A szórvány-lelkész egyúttal az Otthonnak
igazgatója is és fizetés nélkül szolgál. Segéd
kezik neki az utazó-lelkész, két tanító és a ház
vezető. Csak annyi szolg|át alkalmazunk, amennyi
feltétlenül szükséges. A fenntartási és adminisz
trációs kiadások a minimumra vannak redukálva.
Nagy kárát vallamá egyházunk, ha ezt az
áldott munkát kénytelenek volnánk visszafejlesz
teni, vagy nem tudnánk tovább' fejleszteni. De
bízunk Istenben, aki a múltban megsegített ben
nünket és aki jócselekedetekre tudja indítani a
sziveket országának megerősitése és terjesztése
érdekében. Vajha úgy mi, valamint azok a gyer
mekek, akiket Isten a mi szerető' gondoskodá
sunkra bízott, kiérdemelnénk Krisztus Urunk
igéjét: »Kevés erőd van és megtartottad az én
beszédemet, és nem tagadtad meg az én ne
veimet»
Buchalla Berthold,
lelkész és a Szórvány-Otthon igazgatója.

Mi a secta?
I r ta : S ch m id t J. lelk ész, CryörköBy.
(Tlieol. tanulm ányrészlet.)

Azért a secta megjelölésére más utón kell
keresnünk egy olyan fogalmi meghatározást,
amely minden esetlegességet éísf bizonytalanságot
kizár a tekintetben, hogy mely vallásos közösség
illethető joggal a secta nevével és melyik nem.
Keresnünk kell egy olyan secta-fogalmiat, amely
alá odavonhassuk az egyházak kebelén belül is
időnként felbukkanó mindazon vallás-erkölcsi
jelenségleket és irányzatokat, amelyek kétség
telenül sect ás, rajongó' jelleget árulnak el, anél
kül sokszor,, hogy akár ez irányzatok hívei, akár
az egyház maga is világos tudatával bírna an
nak, hpgy kebelén bélül felütötte fejét a secta.
Jelen Jehet ugyanis valamely egyház kebelén
belül is a secta vagy legalább is a sectás hajiami
anélkül, hogy a külső’ szakadás is megtörténne.
Szerény nézetem szerint a secta lényegiét
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alkotó alapsajátságait s igy határozott, minden
ingadozást és esetlegességet kizáró fogalmát
Csak úgy találjuk meg, ha nem kiilsóleges és
esetleges szempontokat veszünk figyelembe s
ha sem a vallásos közösségeknek egymáshoz,
vagy azoknak az államhoz való viszonyáén ke
ressük a secta közös fogalmának alapjául szánt
jellemző sajátságokat és vonásokat, é n e m lia
a keresztyénség legmélyebben fekvő lényegé
ből, az isteni kijelentés alapján az évezredes ke
resztyén tudatban kialakult hitből indulva ki,
keresünk jegy olyan szempontot, amelyből az
összes keresztyén közösségeket megítélve olyan
alapvető hitbeli sajátosságokat találunk, ame
lyek a kér. egyházban úgyszólván születése órá
jától fogva minduntalan felbukkantak s amelyek
a Krisztus evangéliumából újjászülettek, egész
séges, józan keresztyén tudatra mindenkor a be
tegesség és idegenszerűség hatását gyakorol
ták. A sectánál ugyanis nem tanbeli eltérésekről,
hanem a Szentlélek vezérlése mellett az isteni
kijelentés alapján kialakult általános keresztyén
hitbeli meggyőződés legmélyebb gyökeréig ható
hitbeli eltévelyedésről van szó. Nem a secták
tana téves, hanem hitük téves és beteg.
Azért a secla helyes fogalmára nézetem sze
rint legbizlosabban úgy jutunk el, ha nem egyes
tanbeli eltérésekre vetjük tekintetünket, hanem
akkor, ha a keresztyén hitnek az isteni kijelen
tésre való legrégibb s az összes keresztyéneknek
minden időben közös birtokát képező s közös
hitet kifejező legrégibb reflexiójából az apos
toli hitvallásból indulva ki állapítjuk meg azt
a sajátos, az isteni kijelentés dokumentumával
a Szentirással is világos és kétséget kizáró mó
don ellenmondásban leledző hitbeli tévelygést,
mondjuk alaptévedést, amelyből azután logikai
szükségképeniséggel folynak mindama, úgy a
tan mint a gyakorlati erkölcsi élet irányában mu
tatkozó különös sajátosságai egyes vallásos kö
zösségeknek, amelyek a tiszta evangélium alap
ján újjászületett keresztyén tudatra a betegesseg
hatását gyakorolják s amelyekre nézve az min
denkor úgy érzi, hogy idegenek a Krisztus lei
kétől s az evangélium szellemétől.
Ha ilyen módon sikerül kimutatnunk a sectának hitbeli, az isteni kijelentés alapdokumen
tumával, a Szentirással és az összes keresztyé
nek, még a secták által is elfogadott s elismert
apostoli hitvallással is ellenkező alaptévedését,
ha sikerül ebből az alaptévcdésből levezetnünk
minden más különös sajátosságukat, tan és er
kölcs tekintetében: akkor ez nemcsak a fogalmak
határozottsága és tisztasága szempontjából bir
nagy 'theoretikus jelentőséggel, hanem nézetem
szerint nagy és jelentős praktikus előnyt is je
lent. Megkönnyíti ugyanis a secták ellen való
védekezést, mivel a tiszta keresztyénség védel
mezőjének úgy apologetikus mint polemikus te
vékenységét egy pontra conoentrálja, ama pont
ra, amelyen leggyengébbek a secta sáncai s
amelyen legkönnyebben mutatható ki az alap
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tévedése. A secták alaptévedéséből kiindulva si
keresebben folytatható a harc egyes tévedéseik
ellen is. L>e mindig vissza kell térnünk akár vé
dekezés, akár támadás esetén ha sikert akarunk
elérni, tévedéseik centrumába. Aki ugyanis köz
vetlen tapasztalatból ismeri a sectákkal való har
cot, az tudja, hogy őket egyes tévedéseikről
meggyőznünk szinte lehetetlen. Az erre irá
nyuló kísérlet csak makacsabbakká és görcsöseb
bekké teszi ókét a tévelygésükhöz való ragasz
kodásban. Ha azonban sikerül valakinek állás
pontjuk alappillérét megingatni, akkor legalább
is gondolkodóba esnek.
Kérdés, hol van az a hamis alappillér, ame
lyen a sectárius egész téves valláserkölcsi világ
nézete és magatartása felépül ? Szerény nézetem
szerint ezt akkor találjuk meg, ha az apostoli hit
vallás harmadik cikkelyéből indulunk ki. Itt rej
lik az összes sectáknak s az összes sectárius
vonásokat mutató vallásos közösségeknek az a
Szentirás alapján is könnyen kimutatható alap
tévedése, amelyben az általános keresztyén tu
datban kialakult közös hittől eltérnek s amely
alaptévedésnek minden más tan és erkölcsi élet
irányában kiütköző különös sajátosságuk csak
szükségképeni consequcntiája.
Az apostoli hitvallás harmadik cikkelyében
az összes keresztyének, — a secták is — vallják
a Szentlélekbcn és a Krisztus egyházában való
hitüket, amely egy házban az Isten a Szentlélek
által munkálja a hivök üdvösségét. Minden ke
resztyének vallják: «Hiszek a Szentlélekbcn, egy
közönséges
keresztyén anyaszentegyházban,
(sanctam ecclesiam
catholicam) szenteknek
egvességét (sanctorum communionem)...» Etekintetben nincs különbség keresztyén és keresz
tyén között. Mihelyt azonban azt vizsgáljuk,
hogyr ki-ki eme egyelőre csak rövid és nagy*
általánosságban vallott hitét milyen tartalommal
tölti meg, akkor már lényeges és alapvető kü
lönbségeket találunk keresztyén és keresztyén
között úgy az egyházra mint az abban munkál
kodó Szentlélek re vonatkozólag vallott hitbeli
felfogás tekintetében.
Ha az egyházra vonatkozó hit tekintetében
azt a kérdést vetjük fel, hogy kik alkotják a
Krisztus egyházát, kik tartoznak a szentek kö
zösségéhez (sanctorum communio) s hogy ho
gyan munkálja abban a Szentlélek a hívők üd
vösségét s hogyan közli a kegyelem ajándékait,
akkor az összes keresztyének két nagy táborra
oszlanak. Az egyik oldalon állnak azok, akiknek
a számára a Krisztus egyháza, a szentek közös
sége (sanctorum communio) hitüknek a tárgya
(obiectuma), akik hisznek a Krisztus láthatatlan,
közönséges (egyetemes, calholicus) anyaszentegyházában, az igazán hívőknek közösségében
s hiszik, hogy abban a Szentlélek az Ige és
szentségek útján munkálja a hívők üdvösségét
s közli a kegyelem ajándékait.
(Folytatjuk.)
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— Püspöki egyházlátogatásck. Kapi Bála
püspök május 9—14. meglátogatta vasi középegyházmfegyében Kőszeg, 'Németzsidány, Kör
mend, Nádasd, Katafa, Szarvaskend, Hegyháthodlász, Szentgotthárd, Rábafüzes, ATsórönök,
örimagyarosd gyülekezeteket. — Dr. Raffay
Sándor püspök Pilisen tartott egyházTátogafásí.
— Prezbiteri konferencia. A győri egy
házmegye május 30-án, tartja második prezbiteri
konferenciáját Győrött. Előadásokat tartanak
Dr. Vélsz Aladár, Kiss Samu és Oaran: János.
A konferenciát Csemez István gazdi, főtanácsos,
egyházmegyei felügyelő nyitja meg, Németh
Károly esperes zárja be. A konferenciát meg
előző istentiszteleten Németh Károly esperes
prédikál.
— Címváltozás. A budapesti fasori lelkészi hivatal új cinre május 1-től Budapest, VII.,
Damjanich-utca 28/b. fsz. 1.
— Evangélikusok és baptisták. Print La
jtos, az erdélyi evangélikus egyház szuperinten
dense már több ízben átengedte az aradi evan
gélikus templomot a1magyar nyelvű baptisták
nak; sőt az idén, február 25-én az aradi ev.
templomban folyt le az aradi román baptista
gyülekezet új; prédikátorának ünnepélyes fel
avatása is 12 baptista prédikátor kézrátétele
mellett.
— Halálozás. íd. Töpler Károly életének
71-ik, boldog házasságának 45-ik évében május
7-én elhunyt “Budapesten.
— Ludmann O ttó ünneplése. Az Eperjesi
Evangélikus Diákszövetség a minap ünnepelte
Ludiparm Ottó nyug. eperjesi kollégiumi tanár
és‘-igazgató 90-ik születésnapját.
— A Budapesti Iparosképző Prot. Egylet
Hajts Jakab elnöklete alatt május 12-én tartotta
69-ik rendes évi közgyűlését. Az Egylet bevétele
11.131 P 93 fillér, kiadása 10.843 P 53 fillér;
vagyona 95.944 P 33 fillér. A választmány évi
jelentése erőteljes és céltudatos, működésről szá
mol be. Hat tanfolyam volt; a dalárda 50 tag
ból áll, vezetője Woraschek Hugó karnagy; a
sakkor tagjainak száma 60, vezetője Dendely
Károly, elnök Mohácsi Pál; van’lelkes műkedvelő
gárdája,'amely több előadást tartott. Szuchovszky Gyula titkár vallásos, hazafias és kulturális
estélyeket, karácsonyfa-ünnepélyt és szeretetvenvdégséget rendezett.
— Kaposvár. A templom épitése befejezés
ihez közeledik; a felavatás napját Kapi Béla
püspök junius 23-ra tűzte ki. — A Nőegylet
Fleischhacker Gusztávné elnöklete alatt április
21 -én tartotta közgyűlését; vagyonának nagyrészét templomépitésre adta s az oltár felepitesere 3157 pengőt fordított. Május 26-án tom
bolával egybekötött teadélutánt tart. — Virágr
Nyomatott a

vasárnapon Pauli k János nyíregyházi lelkész, a
MELE elnöke prédikált, s a vallásos estélyen be
szédet tartott a hitről. A gyűl. belmissziói munka
keretei közt előadásokat tartottak különböző es
télyeken Dr. Rezsek Gyuládé, ifji. Sturm Henrik,
Fleischhacker István, Soltész Emil, Sturm La
jos, Dr. Ittzés Zsigmond ehmegyei felügyelő
és Dr. Kring Jenő1 egyházközségi felügyelő. —
Az egyházközség március 24-én tartotta szám
adó közgyűlését. Bevétele 10.504 P, kiadása
ugyanannyi. Templomalapja az 1927. évi 22.403
pengőről 44.480 pengőre emelkedett. A gyü
lekezet tagjainak száma kb. 700; átlag minden
egyháztag 19 P áldozatot hozott az egyházköz
ség oltárára.
— Nyíregyháza. Az egyházközség képvi
selőtestülete elhatár ozta, hogy a Rozs rét bokortanyán új iskolaépületet építtet, mert a meglevő
nem elégséges; továbbá, hogy a városi köz
ponti iskolában három tanítói állást szervez.
— A göttingeni egyetemen az 1929. évi
nyári félévben többek között az alábbi előadások
lesznek: 1. Vallástörténetemből előadásokat tar
tanak Lipps, Duhm, Misch, Thiersch, Hempel,
Schuster, Piper, Stange1; 2. vallásbölcseletből
Wbbbermin; 3. vallás-lélektanból Wobbcrmin és
Piper. — Az egyetem nyári tanfolyamára (jul.
6 —20 ) már felhívtuk lapunk olvasóinak figyel
mét.
— A Nemzetközi Bibliaolvasó Szövetség
május havában tartotta Londonban 47-ik köz
gyűlését. Az évi jelentést Bailey C. István tb.
titkár terjesztette elő'. A jelentés szerint a Szö
vetség jelenleg száznál több; országban műkö
dik. Tavaly 500 ú) csoport alakult. A napi ol
vasmányok jegyzéké közel negyven nyelven je
lenik meg és a havonta megjelenő »Jegyzetek
a napi olvasmányokhoz« több mint 96.000 elő
fizetőnek jár. A Szövetség tagjai 550 font ster
linget adtak missziói célokra, mely összeg az
európai és indiai munkára fordittatott. Nálunk
a »Jegyzeteket« »A Fecske« szerkesztősége
adja ki.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kérem az előfizetési dijaknak és a hátralé
koknak mielőbbi beküldését. — Köszönettel is
merem el következő felüli izetéseket: Dr.
Maurer Ferenc Bpest 1.60; özv. Imre Jánosné
Nyíregyháza 1.60; Köhler Gusztáv Bpest 1.60;
vitéz Lenky Leidenberger János Bpest 0.80;
Mihályffy J. Bpest 1.60; Válya Miklósné Bpest
3.60; Mód Aladár Nagysimomyi 0.30; Mokry
Imre Bpest 1.60.
Felelős kiadó: NÉMETH KÄHOLY.

A miskolci 'egyházközség segédlelkészt ke
res. Állás junius l-*én elfoglalandó. Bővebbet
a lelkészi hivatal.
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A Szenthárom ság.
•Oh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának m élysége!
Mely igen kikutathatatlanok az 6
Ítéletei és kinvomozhatatlanok az 6
utal !Rom. 11, 33.

A szentháiom ságu egy Istenről szóló taní
tás és az a Ilit, am dy e tanításban kifejezésre
jut, specifikusan keresztyén tanítás és hit. Nagy
theológiai viták folytak e tan körül és inai napig
sincs egyértelm űség e tan tekintetében a keresz
tyén egyházak között. Minden időben voltak, ma
talán még nagyobb számmal vaunak, akik a
Szentháromságról szóló tanban olyan értelmi
nehézségeket látnak, hogy szeretnék a keresztyénseg érdekében ezt a tant lefaragni. Azt ál
lítják, hogy a modem tudományos gondolko
dás számára ez a tan elfogadhatatlan. Három
személynek egysége, s az egynek háromsága el
lenkezik az ésszel, a szóhasználattal, s a szavak
kal és fogalmakkal kell Játszani, ha ezt a tant el
fogadhatóvá akarjuk tenni.
1
Ha a Szentháromságról szóló tan az elme
okoskodásából született volna meg, akkor le
hetne azt mondani, hogy mint az elme alkotását
az elme szét is rombolhatja. Ennek a tannak
szülője azonban nem az értelem. A vallásos ta
pasztalat érezte szükségét ennek a tannak és a
vallásos tapasztalatot öltöztette tannak formájába
az értelem. A keresztelési ige inár magában fog
lalja a Szentháromságot, amikor megnevezi a
H árom ság három személyét: az Atyát, a Fiút
és a Szentjeiket. Jézusnak a Jordán folyóban tör
tént megkeresztelésénél ottvan a három személy:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A kercsztyénség
tehát kezdettől fogva a háromságos egy Isten
hit atmoszférájában élt. A háromságos egy Isten
nek hármas munkája a teremtés, a megváltás és
a megszentelés. És nehéz volna a keresztyén
vallásról jobb, szabatosabb, tömörebb meghatá
rozást adni, mint azt, hogy a keresztyénség a
teremtő, megváltó és megszentelő Istenbe ve
tett hit.
Nyilvánvaló, hogy a keresztyénség ereje bé
nulna meg, ha Istennek ezen három munkája,
ereje, kinyilatkoztatása és tulajdonsága közül bár
melyiket is feláldozná. A teremtés, megváltás és
megszentelés adja meg a keresztyén hitnek ka
rakterét. E/. a három ságos hit hármas tapasz
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talaton épül fel, s talán nem ellenkezik az érte
lemmel annak a tapasztalatnak ilyetén megfogal
mazása, hogy benne ezt a három fázist külön
böztetjük meg: a terem tést, a megváltást és a
megszentelést; sem többet, sem kevesebbet Az
sem lekintliető értei emel lenes követelménynek,
hogy a hit ezen megtapasztalt hármas tevékeny
ségben nem egy vagy három személytelen erő 
nek a megnyilvánulását érzi. Teremtés, megvál
tás és megszentelés olyan tevékenységek, ame
lyek m ögött maga az értelem, sarát törvényeinél
fogva személyes létezőt kénytelen feltételezni,
sőt megkívánni. Személytelen erő munkáját soha
sem tapasztalnánk meg mint terem tést, megvál
tást és megszentelést. Ha attól, akinek terem tő,
megváltó és megszentelő munkáját tapasztaljuk,
megvonjuk a személyiséget, önmagunktól is
megvontuk azt. A személyes Istenbe vetett hit el
választhatatlan a kér saiyén hittől, öntudatunk
és Istentudatunk, vallásos tap isztalatajnk term é
szete és gondolkodásunk törvényei kényszeríte
nek berniünket arra, hogy Istenhitünk tanbeli
megformulázásából a személyiség megjelölése ki
ne maradjon. Ebben a tekintetben n modern
gondolkodás még szigorubban kötelez, mint a
régi.
Persze ezzel még nem mutattuk ki a Szenthárom ságról szóló, vagyis az istennek három
személyéről és egyazonos lényegém i szóló tan
nak szükségszerűségét és igazságát. Továbbmenve tehát vizsgálnunk kell a keresztyén tuda
tot és a keresztyén hivó léleknek életét. M ert azt
hiszem feltételezhetjük azt, hogy a keresztyén
tant nem a sámánoknak, vagy' a fétisimádóknak,
vagy a buddhistáknak vallásos tudatából igyek
szünk megmagyarázni és jellemezni. A Szentháromság tana az egyház tana. Erről megfeled
keznek sokszor azok, akik e tant támadják, vagy
elejtik. És nekünk azt kell kimutatni a hitünkről
való bizonyságtételben, hogy az egyházban ez
a tan természetes, az egyház lényegének meg
felelő. Azt kell kimutatnunk, hogy aki a keresz
tyén hitet elfogadja és éli, annak a hite önként
magára ölti a Szentháromság tanában foglalt
Istenfogalmat. Ahol ez a tan elfogadásra nem
talál, ott az igaz keresztyén hit sincs meg.
A három személyt m ár most a teremtésnek,
a megváltásnak és a megszentelésnek a keresz
tyén tapasztalat által megismert ininemiisége kö
veteli meg. Különösen a megváltás bir itt nagy
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jelentőséggel és döntő fontossággal. Jézus
Krisztus, az Istenember, aki a világi bűnéért megr
halt nem lehet azonos személy azzal az isteni
személlyel, aki magának Jézusnak bizonysága
tétele szerint szüntelen munkálkodik, tehát nem
halhat meg. Isten1, aki a világot fentartja, egy
pillanatig sem lehet a sírban. Az alternativa csak
az lehetne, hogy Jézus Krisztus személye nem
Isten. De itt megint magának Jézusnak bizony
ságtételével jutnánk ellentétbe, mert ő azt
mondta: »Én és az Atya egy vagyunk;« továbbá:
»Aki engem lát, az látja az Atyát.« Péternek és
Tamásnak vallástétele ugyanezt mondja, és Jézus
sem Péternek, sem Tamásnak bizonyságtételét
nem utasítja el magától. A keresztyén hitélet és
öntudat is Jézus Krisztusnak valóságjos isten
ségén épül fel. Tehát a tanbeli formulázásban
okvetlenül kifejezésre kellett juttatni Jézus Krisz
tusnak, a Fiúnak, külön személyiségét.
A Szentleiket maga Jézus megkülönbözteti
úgy önmagától, mint pedig az Atyától. Ebben
a tekintetben semmi kétség nem merülhet fel.
A Szentélek munkája egészen különleges miunka,
ugyancsak Jézusnak tanítása szerint. A keresz
tyén tapasztalat is ezt bizonyítja. A meg$zenteltetés egészen más, mint a teremtetés, vagy a
megváltatás. A megszentelődés annyira bennünk
s nem rajtunk megy végbe, hogy annak más
jellegét határozottan meg lehet különböztetni.
A kérdés itt megint csak az lehlet, hogy szüksé
ges-e külön személyt hinnünk a munka mögött.
A megszentelés nem lehetne-e a mennybe ment
és mégis közöttünk maradó Fiúnak a munkája?
Hiszen Jézus földi életében tanított, gyűjtött,
vigasztalt, erősített, csakúgy, mint a Szentlélek
teszi. Ámde mégsem egészen úgy. Mert Jézus
test volt, a Szentlélek pedig nem test. Jézus
Krisztus személyének egyik kiváló sajátsága,
hogy testté lett, a Szentlélek munkálkodik a vi
lágban, anélkül, hogy testté lenne, anélkül, hogy
benne az Istenség megtestesülne. Ez megint
olyan lényeges különbség — nem szólva arról,
hogy Jézus Krisztus eljövendő a világba, a
Szentlélek pedig; ittvan — hogy a Szentlélek kü
lön személyisége szintén szükségképeni köve
telmény, és a keresztyén tanformulában ennek
kifejezésre kellett és kell jutni.
Talán sikerült az eddigiekben kimutatnunk
azt, hogy az Istenségnek három személye, amely
a keresztyén tapasztalatnak követelménye, mert
azzal megegyezik, nem ellenkezik az emberi ér
telem működésével.
Hátra van még szólni arról, hogy a három
személyről hogyan taníthatja az egyház azt, hogy
egy Isten. A három személynek tanítása nem
teszi-e magától értetődővé a három Istent? Itt
megjegyezzük, hogy az Istennek lényegét, az
Isten bármelyik személyének lényegét emberi ér
telem hiánytalanul felfogni nem tudja. A vallásos
hit és élet nem értelmi funkciókból áll, bár azokból
is áll. Amellett megengedj ük, hogy értelemellenes
tan minden józanul gondolkodó ember előtt el

'v f « é

* ^

'

'

*

,.

■

1929.

vesztené hitelét. Tehát nem azt állítjuk, hogly az
értelem hiánytalanul képes felfogni Istennek lé
nyegét, hanem azt, hogy a három személyü egy
Istenbe vetett hit nem ellenkezik az értelemmel,
annak törvényeivel és fogalmaival. Nevezetesen
figyelemmel kell lennünk arra, hogy az ellenve
tések a számtanra épülnek fel. Három nem le
het egy, és az egy nem lehet három. A számtan
körében tényleg igy van. Az Istenség azonban
túl van a számok1, sőt az egész természet világán.
S ahogyan minden számbeli sokaság ellenére
gondolkodásunk kénytelen megállapítani a ter
mészet világában az egységet, és minél mélyebb
re hatol a természet ismeretében, annál inkább
meg is találja az egységet, anélkül, hogy a ter
mészet változatosságot tagadná, igy az Istenség
ben is az emberi gondolkodás törvényénél fogva
kell felállitanunk az egységet. Sőt éppen meg
fordítva mondhatnánk: mivel az egy Isten élő
Isten, azért kell azt három személyben imádnunk,
azért kell neki három személyben élni.
A Szentháromság élő egyséig és az egy
Isten élő Szentháromság. A tan igaz azért, mert
nem elméleten alapszik, hanem magán az éle
ten: Istennek életén és a hívőknek életén. Ha
nem az életen, hanem elméleten alapulna, már
régen lemondott volna a keresztyénségí, igy
azonban saját megtapasztaláslaí teszi rá nézve
szükségessé a hitnek ezen formulában való öszszefogjalását.

Vallásoktatás Budapesten.
Pesthy Pál bányakerületi felügyelő' április
15jén tartott beiktatási ünnepélyén programmbeszédének első tételeit körülbelül a követke
zőkben körvonalazta: Na|gyfontosságu evang.
egyházunk hitokíatásügye. Hitoktatóink egyhá
zunk pionírjai. Olyan felelősség nyugszik vállaikon, amelyet egyházunk eléggé meg nem be
csülhet. Munkálkodásomban arra törekszem,
hogy ezt a tevékenységet állandóan figyelemmel
kísérjem, mert tudóm azt, hogy egyházunk jö
vője mennyire függ ennek a munkásságnak
belső értékességétől. Ha szószerint nem is, de
tartalmi hűséggel azért közöltük ezt a pompás
megnyilatkozást, mert úgy érezzük, hogy egy
házi funkcionáriusaink közül legjobb tudomá
sunk szerint Ö volt az első, aki a hitoktatói mű
ködés fontosságát első helyre állította s ö volt
az is, aki mint a s z í v és az evangéliumi élet
őszinte embere, egyházunk vallástanáraihoz úgy
beszélt, hogy annak megbecsülő és jóságos ha
tása nem maradhat eredmények nélkül.
Bizonyára azokra is olyan jó hatással van
ez a beszéd!, akik nem hallhatták, de olvassák a
beszédnek ezt a töredékét. A munkáért és külö
nösen az egyházi munkáért való' lelkesedés és
öröm viszonyban van a felsőbb hatóságok elis
merésével és annak a ténynek megállapításával,
hogy látják, figyelik1 ezt a munkát és értékelni
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is akarják. S ahogy nagy gyülekezeteink látható
és hatásos munkássága hasonló cselekedetekre
ösztönzik a kisebb gyülekezeteket, bizonyára a
nagyobb vallástanári testületek munkája buzditólag hat az egyenkint vagy kisebb közösségben
dolgozó vallástanárok munkájára.
Európai viszonylatban is nagy számú és ki
vételes kvalifikációval rendelkező a budapesti
vallástanári testület. Hivatalosan még nem lé
tező szerv, amelynek magja a nagy' pesti vallás
tanári testület, de írott formák és törvények nél
kül egységben és közös programmal dolgozó
testület, amely lelkész jellegű alkalmazottait te
kintve nagyobb, mint bármelyik esperességünk,
hiszen alig van olyan egyházmegyénk, amelyik
nek 25 lelkésze volna, i
Egyházi közéletünkben, különösen az utóbbi
időben mind élesebb határvonalat akarnak húzni
a felekezeti középiskoláinkban működő és más
állami vagy községi középiskolában működő
vallástanárok között, az utóbbiak kárára. Ha az
elvek helyett a számok beszélnének, akkor lát
juk, hogy’ az előbbi elvnek milyen helytelen elő
ítéletei lehettek. Elegendő az utolsó 10 évi kö
zépiskolai felekezeti statisztikákat átnézni. Hány
olyan középiskolánk van, ahol az evang. növen
dékek száma a százat meghaladja? Vannak ilyen
iskolákban működő vallástanánaink, akiknek nö
vendéklétszáma a 40- 80 között ingadozik s min
den tevékenysége csak ennyi gyermekre korláto
zódik. Nem fényű zés-e ez? Ha el is gondolható,
hogy a 2—300 lelkes gyülekezetek fenntarthat
ják magukat, mégis ennyi növendék részére le
kötni egy lelkészt vagy más egyházi munkától
függetleníteni, tényleg fényűzés. Ezzel szemben
a budapesti vallástanárok növendéklétszáma
rendszerint több mint 200 s vannak már Buda
pesten olyan intézeteink is, ahol az evang. nö
vendékek száma eléri a 80 -100 létszámot. Jo
gos-e tehát a különbségtétel? Olyan csoportos
tanításunkban pedig, ahol a pedagógiai lehető
ségek megengedik s távolsági akadályok nin
csenek, némely pesti vallástanár 150 200 közép
iskolai növendéket oktat teljes óraszámban. A
számok és a rideg statisztika ékesen beszélnek.
S ha a számoknál akarunk maradni, regisztrál
hatjuk azt, hogy maga a pesti magyar egyház
több mint 4000 gyermeket részesít vallásoktatás
ban s a heti órák száma meghaladja az 500-at.
Ha ehez számítjuk a Duna jobb parti egyházaink
számadatait, akkor azt látjuk, hogy Budapesten
vallásos nevelésben részesült gyermekeink száma
túlhaladja a 6000-et és a heti órák száma 700 on
felül van.
Abban is nagy valláspcdagógiai bölcsesség
van, amelyben ugyan a körülmények kénysze
rítő hatása is nagy szerepet játszott, hogy lehe
tőleg minden budapesti vallástanár nemcsak egy
tipusu, hanem lehetőleg minden fokozatú isko
lában tanit, esetleg ugyanaz a vallástanár vezeti
fel a gyermeket az elemi iskolától az érettségiig,
így érthető meg az, hogy az ilyen vallástanar
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nemcsak órákat ad, hanem az ifjúságnak való
ban lelkipásztora a szó evangéliumi értelmé
ben. A budapesti vallástanár nemcsak az előirt
tananyag elvégzését ismeri el munkájának, ha
nem növendékét előkészíti a konfirmációra is,
ezen az ünnepségen részt is vesz s minden év
ben kedves alkalma van arra, hogy a böjti idők
ben a hiterósitó és épitó előadások hatásával
az Ur asztalához vezesse az ifjúságot. Minden
magyar evangélikus embernek legtisztább él
ménye az lehet, amikor látja a Deáktéri nagy
templomot zsúfolásig megtöltő fiú és leány ifjú
ságunkat a böjt három napján áhitatos hallga
tásban elmerülni. Az egész évi ifjúsági istentisz
teleti életünknek ez a központja s ezeknek az
összejöveteleknek hatása az utóbbi években va
lóban áldásos Az itt sorra kerülő előadások
és beszédek témái és gyakorlati célkitűzései ma
gva r és európai protestáns szempontból tekintve
is határozott értéket jelentenek és különösen ön
álló jelentőséggel bírnak. A teljes tananyag és
tankönyvek egysége mellett lehetőleg teljes mód
szertani egységre is törekszik ez a nagy testület.
Módszertani üléseinken komoly előadások és
szakkérdések kerülnek szóba és épúgy figyelem
be vétetnek a legújabb valláspedagógiai törek
vések mint a bevált és eredményes régi elmé
letek tanításai. Mintatanitásaink, amelyek évenkint alkalomszerűen ismételteinek meg, minden
vallástanitó egyéniségnek indítást, javítást és
buzdítást nyújtanak és azt célozzák, hogy’ a hiá
nyokon segítsenek és a feledés terhét levegyék
mindenkiről.
Minden vallástanár lelkipásztornak vallja
magát s épen ezért a közegyházi életből ki
veszi tevékenységét. Ez nem is lehet másképen.
Abban a nagy budapesti egyházközségben,
amely ma még nincs eggyé kovácsolva, vasárnaponkint 12 helyen tartanak istentiszteleteket
s hogyan volna ez másképen elvégezhető, ha
a vallástanári testület nem vállalná ezt a munkát?
Ezenkívül minden belmissiói munkában ott van
nak, s azt is elmondhatjuk, hogy a kórházi mis
siói munkának nemcsak ók a megszervezői, ha
nem kizárólagos végzői is. Azt is örömmel álla
pit hatjuk meg, hogy' a legjobb egyházi ének
karnak az alapitója, vezetője, lelke is vallástanár.
Élethivatásának tekinti valamennyi budapesti
vallástanár foglalkozását s azt vallja, hogy az
eredményles vallástanitásnak ez a legnélkülözhe
tetlenebb alapelve. Ezért fáradozik azon önzetlen
munkával, hogy' megteremtse a vallástanári szak
osztályt s egységbe tömörítse Magyarország va
lamennyi vallástanárát. Ma még remény ez csu
pán, épen a vidék nemtörődömsége miatt, de
annyi fáradozás és küzdelem, amely ennek a je
gyében folyik nem múlhat el eredmények nélkül.
Ennek a szakosztálynak budapesti vezetősége és
néhány közkatonája azért készít tanterveket,
azért kívánja rendeztetni a vallástanárok jog és
szolgálati viszonyait s azért készíti elő a vallástanár-képzés javaslatait, hogy a következő ge
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nerációk egy biztos állás nyugalmában a lehető
legnagyobb munka képe ssegge I álljanak egyhá
zunk rendelkezésére. A munkáról való ez a bi
zonyságtétel, ennek a lüktető életnek vázlatos
bemutatása, ha nem is mutatja, méglis sejteti azt,
hogy ez a nagy testület érzi nagy fontosságú hi
vatását s szívesen véigzi a pionír munkát. Érzi
és vallja ez a testület minden tagja azt a felelős
ségiét, amely reá nehezül, és ha van kívánsága
valakivel vagy valamivel szemben, az csak az
lehet, hogy vajhia az ország valamennyi vallástanára egységbe kovácsoló dhatnia ebben a nagy
munkában s egymás képiességéből és erejéből
erőt és hasznot nyerhetne minden e munkában
tevékenykedő s rajtuk keresztül egyházunk is.
Ezzel a mondattal le is lehetne zárni ezt a
híradást, de van még valami, amiről tudomást
kell adnunk mindenkinek. Ez a testület nagy
lelkesedéssel feltámasztotta az Ifjú Évek c. ev.
ifjúsági lapot s nagy áldozatokkal égy évi munka
után abban a boldog reménységben éí, hogy az
nemcsak élni fog, hanem rövidesen előkelő és
vezető szerepe lesz az ifjúsági irodalomban is.
S hányán vannak e lap olvasói közül olyanok,
akik lelkileg közösségben vannak velünk s e vál
lalkozással szemben nemcsak pesszimisták voltak,
hanem még támogatásukkal sem éreztek velünk
együtt. Az év végén azt üzenjük, mindenkinek,
akinek fontos az evangélikus ifjúság jövő- sorsa,
hogy mi ebben a vállalkozásunkban nem fogunk
szégyent vallani, de van, annyi szeretet bennünk,
hogy szívesen megosztjuk a felelősséget azok
kal, akik azóta jobb belátásra juthattak.
Dr. Gaudy László.

Mégis mozog a fold.
Ilyen hosszú, kemény tél, mint ez évben,
nem volt emberemlékezet óta. Rátette csontkezét
a tavaszra is, éreztette fagyos lehelletét május
ban is. Bizony sokan felsóhajtottak már ez év
ben, lesz-e tavasz egyáltalán?! Lesz! Mig a föld
lészen... tél és nyár... meg nem szűnnek. Itt
is van a tavasz, ha késve is, de itt van.
A mi magyar evangéliumi Sionunkban is
lesz tavasz, ha késve jön isi hozzánk. Mennyi
szomorúságot hozott már a számunkra, mennyi
panaszt lapjaink nem egyike. Sokszor szinte félve
vette az ember a kezébe az újabb számokat,
félve az újabb' sebek felfedésétől. Alig volt kü
lönböző lapjainkban csak egy szám is, amely ar
ról ne szólt volna: még tart a tél, még tart a
sötét, dermedt téli éjiszaka.
Külön élmény volt a számomra az Evangé
likusok Lapjának 17. száma. Ez a szám már az
itt levő tavasz biztos ígéretét hozza számunkra.
Égő lelkek, Alvó gyülekezetek, alvó lelki pászto
rok, Levél a szerkesztőhöz a fontosabb címei
ennek a lappéldánynak. Bizony a télről, éjsza
káról szólnak ezek is. De tavaszi hlajmal váró
szivek dobognak, égnek, remegnek a sorok mö
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gött. A lélek nélküli betűk megmondják a kér
dezőnek, ideje1immár az álomból felserkennünk.
Elintézést nyert Gáncs és Schmidt testvé
reink vitája, ami hiszen nem is akart vita lenni,
nagyszerűen világított rá a kérdésre szerkesz
tőnk Jegyzete. De ép azért, mert a cikkek nem
vitát vezettek, csak eszmecserét tolmácsoltak,
olyan eszmecserét, ami életünk körül forog, ami
húsúnkba, vérünkbe vág! — nem vitázva, csak
a gondolatot tovább fűzve, ébren tartva — hadd
szólok hozzá néhány sorban én is.
Az egyik cikkíró félmunkától félti egyházun
kat. Apostoli a félelem: aki látszik valaminek
lenni, meglássa, hogy el ne essék. A levegőben
van ma a felüleletess égi. Rosszul mondtam: nem
csak a levegőben, hanem az emberekben van
a könnyelműség, felületesség. Nemcsak a gyár
ipar hoz forgalomba »félgyártmányokat«, hanem
a mai világfelfogás is yet felszínre félművelt,
félismerettel, félkészültséggel rendelkező' embe
reket. A világnak ez a félig kész irányzata, ez a
látszatra, kiállításra dolgozó formája megtalál
ható a mai ember vallásos felfogásában isi. Ép
ezen a tavaszon többi nagy városban 8—10 ké
szülő emeletes ház, mikor már a tető rajta volt,
összeomlott. A házakat is Úgy építik, hogy csak
valahogy megálljának, csak valahogy az állvá
nyokat lehessen elszedni mellőlük, no meg az
után, hölgy mutassanak is. Az erő, a szilárdság
csak másodrangú kérdés az építészetben is, sőt
nagyon sokszor, hogy erőltetett, merész kifeje
zést használjak: a lel ki építészetben is, a vallásos
életben. Bizonyos, hogy ez a sokszor felületes,
félig kész lelki világ!, világnézet rányomja bélye
gét a mai erkölcsi világira is.
Épen annyira bizonyos másrészt, hogy min
dén más elbírhatja a felületes munkát, la lélek
nem bírja el azt, legalább is nem anélkül, hogy
meg ne bosZulná magát. Ennek a felületesség
nek egyik eredménye a gomba módra tenyésző'
szekták, ahol a felületesen gondolkozó lelkek el
szakítják magukat a gyülekezetektől, de nem a
világ bűneitől; a másik eredménye meg a vallási
türelmetlenség, gyűlölködés, ahol sokszor min
den hit nélkül élő emberek, pártnak nézik vallá
sukat s apostoli munka helyett kortes munkát
végeznek. Nemcsak egy egyháznak, egy vallás
felekezetnek, hanem a vallásnak, s az emberi
ségnek érdeke kívánja, hogy most az újraéledés
idején, mikor szemünk lábára új korszak épül,
a lélek ettől á felületességétől megszabaduljon.
A mi evangéliumi egyházunkat pedig! a felü
letes világszemlélet idején is, az egyetemes ér
deken kívül, az alapos, kemény munkához köti
Lutherünk egyénisége. Luther könnyű vizeken
sohase evezett. Öt álló esztendeig! valósággal
birkózott a Szentlélekkel is, hogy a lélek titkaiba
belemélyedhessen. De azután hozott is a fel
színre a mélyből tűzben megpróbált aranyat, fel
is épült lelkiházzá, hogy mikor eljöttek az ár
vizek s a nagy szelek, a Jézus Krisztuson, szegeletkövön felépült lelkiház még; csak meg se
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remegett. A mi munkánk célja se lehet a csupán
felébredt, hanem a Krisztus váltságának minden
áldását elfogadó s azáltal újjászületett, Krisztus
kegyelméből táplálkozó élet.
De másrészt az is bizonyos, hogy az ébresz
tés cs az ébredés nem vezet természetszerűleg
felületes keresztvénségre s felületes erkölcsiségre. Hiszen az ébredés szónak akár köznapi jelen
tését, akár a mai vallásos életben hasznait jelen
tését nézzük, az semmi mást nem jelent, mintiaz
álom elmúlását s az öntudatra jutást. Igaz az
is, hogy az épencsakhogy felébredt einlscr még
ni ncsen birtokában teljes szellemi és testi erői
nek. De hol van megírva, hogy ennek a »felhő
málv«-nak a felébredt ember egész napján meg
kell maradnia? Az ébredésen minden napon, 6Öt
minden álom után át kell esnünk. Az ébredés
után ion a munka. Az ébredés, ébresztés nem
végcél, nem elegendő az élethez, de bizonyos,
hogy már magában véve is haladást jelent az
álom után. A hiba ott volna, ha az ébredező em
bernek a homályos, nem egészen bizonyos ítélő
képessége folyton velünk maradna. De hát ez
megint is rajtunk fordul meg. Gáncs Aladár test
vérünk utolsó közleményének utolsó akkordja
épen az, hogy az evangéliomi öntudatra ébredt
lelkekben kezdődjék meg az új, diadalmas élet.
Azt viszont nem lehet kétségbe vonnunk,
hegy egyházunkban is, meg más egyházakban
is még sokan ahisznak, akik nem hallják a kér
dést: vigyázó meddig az éjszaka? s még kcvésbbé az apostol szavát: ideje immár az álom
ból felserkennünk, vagy: mint nappal ékesen
járjunk. Bizonyság erre az, hogy a szektáskodókat épen híveink nevezik gúnynévvel: hívőknek.
Ha valaki szektássá lett, azt mondják: hívövé
lett. Ebből kitűnik, hogy sokan, ha hitetlenek
nek nem tartják is magukat, de hívőknek se.
A gyülekezet lelki életet élő tagjait fiatalok is,
idősek is gyakran szenteseknek mondják: »Már
ez is szent akar lenni!« Hogy valaki ezt a cimet
kiérdemelje, ahhoz nem kell más, mint az, hogy
valaki a bibliaórákra állandóan eljárjon, vagy
mig az ifjúsági munka nem lett általánossá, az,
hogy a fiú az ifjúsági összejövetelekre eljárjon.
Ez pedig nem szórványos, hanem általános je
lenség. Ennél a felfogásnál rosszabb fajta ébre
dés igazán nincs. Ebben legalább annyi üres
fejű, lelki gőg van, mint a szektáskodók felfo
gásában. Ebből az álmában félrebeszéló, álla
potból fel kell ébresztenünk híveinket, ha élni
akarunk.
Emberi gyarlóság a legideálisabb munkával
is kárt tehet. Ahol a pásztor dolgpzik olyan ér
telemben, hogy hívei- lelkében feltámadjon a
gondolat: én Pálé, én Apollossé vagyok. Ilyen
gyarlóságok a legideálisabb, legalaposabb cél
kitűzések mellett is lesznek.
Mindeneket megpróbálja tok, ami jó, azt mteg^
tartsátok. Ezek a lapok szinte páráiéi ismertetik
a dán evang. egyház helyzetét. Ezekben az is
mertetésekben az alfa és az omega az ébresztés
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s az ébredés. Amellett nem igen van szigorúbb,
luthcribb egyháza Európának, mint a dán. Néz
zük Amerikát, ahol az evangéliomi munka s élet
teljes virágzásában áll, ébresztések és nagy éb
redések által jutottak el oda.
ÉbredjüiiK, ébiess/ünk! Természetesen nem
holdkóros — hanem evangéliumi életre. Abusus
non tollit usum.
Fábián Imre.

Mi a se c ta ?
Irta: Schm idt J. lelkész Gyürköny.

(Theol. tanulmiínyréKzlet.)
A másik oldalon állnak azok. akik csak a
Krisztus szentegyházában hisznek, jobban mond
va, akik nem hinni akarnak abban, hanem látni
akarják azt. Nem hinni akarják azt, hogy’ a szen
tek egvessége, az igazán hi vők közössége a vi
lágban elegyedve, mint a búza a konkoly között,
tényleg és valósággal jelen van, hanem történeti
módon megvalósult, visibilis alakban akarják a
sanctorum conimunio-t, a szentek, az igazan hí
vók közösségét. Lutherral szólva: «Sie wollen
aus dem Glaubensartikel der Kirche einen Seh
artikel machen.» A szentek közösségéhez való)
tartozás zálogát pedig nem akarják az Isten igé
jében és a szentségekben való részvételben látni,
hanem magasabb csodás móxlon való kiválasztatásban, az Igétől és szentségektől függetlenül
s közvetlenül működő Szentlélek ajándékaiban
való) részesedésben, mondhatnánk magasabb ki
jelentés elnyerésében keresik a Krisztus anyaszentegy házához, a «sanctorum communio-hoz
való tartozás zálogát.
Más szóval. Az egyik oldalon állnak azok,
akik az egyházról vallott hitbeli felfogásban s
ennek megfelelően az egyházról alkotott foga
lomban egyformán helyet biztosítanak úgy az.
egyetemesség (catholicitas), mint a szentség
(sanctitas) jellegének s mindkettőnek egyformán
ismerik cl jogosultságát és szükséges voltát.
Ezzel szemben a másik oldal merev egyol
dalúsággal hangsúlyozza s igyekszik érvényre
emelni az egyház fogalmában a szentség-jelleget
a catholicitas rovására s eme álláspontnak többkevesebb conscquentiával levonja úgy' a tan,
mint az. erkölcs irányában következményeit. Ez
azután úgy a tan, mint az erkódcs terén számos
furcsa egyoldalúságot szül s alapja lesz számos
eltérésnek, amelyek a tisztult keresztyén hittől
eltérően megnyilvánulnak azután az apostoli hit
vallás első és második cikkelye irányában és te
kintetében is.
Ezen az alapon a secta fogalmát, hogy az
alá odavonhassunk minden sectás jellegű val
lásos közösséget és valláserkölcsi irányzatot, legy
helyescbben igy határozhatjuk meg: a secta
olyan vallásos közösség, amely az egyházról
vallott hitbeli felfogásában s ennek megfelelően
az egyház-fogalomban egyoldalúan hangsúlyoz
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za a szentség-jelleget az egyetemesség rovásá
ra s az egyház szentség-jellegének zálogát a
Szentlélek közvetlen művében keresi illetve látja.
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megconstrUált sectafogalomban foglaltunk össze:
az egyházra és a Szenti élekre ivonatkozói téves
hitükből. Hogy miképen, arról Isten segítségé
vel máskor vagy máshol.

Ha a secta eme fogalmi meghatározását el
fogadjuk, akkor azt látjuk, hogy az tényleg nem
(Vége.)
újkeletű jelenség a keresztyénség történetében,
hanem olyan régi, mint a keresztyén egyház
maga. Visszanyúlik az apostoli korba, amelyben
különösen Pál apostol küzdött sokat a hiamis
H Í R E K .
tanítóknak mondott sectás irány képviselői ellen.
Elődei a mai sectáknak az ókorban azok, akiket
— Püspöki egyházlátogatások. Dr. Raflay
az egyháztörténelem a «schisma» neve alatt is Sándor püspök május 8 . 9. Acsa-Erdőkürt, május
mer s akik nemcsak az egyház hivatalos tanának 10. 12. Csővár egyházközségekben tartott egy
egyes tételeit vetették el s tanították másként házlátogatást.
(haeterodoxia), vagy az eredeti kér. tant vegyi
I P r. Z e rg é n y i J e n ő , | A soproni nagy
tették idegen elemekkel (haeresis, melynek kép
viselői a mai keresztyénség körében is megvan gyülekezetnek s vele együtt a soproni felső'egy
nak), hanem magát az egyházat Vetették meg házmegyének mély gyászára, amelybe belekap^
s maguk magasabb inteni kijelentéssel s tökéle csői ódik a dunántúli ev. egyházkerület és az
tes erkölcsi élettel dicsekedve az egyházra mint egyetemes egyház fájdalma is, dr. Zergényi
a «Bábelre», mint tökéletesen elfajult, tisztátalan Jenő, kormányfőtanácsos, gyülekezeti és egy
közösségre tekintve vissza, separalták magukat házmegyei felügyelő f. hó 18-án, hosszú szen
az egyháztól s magukat jelentették ki a Krisztus vedés után jobblétre szenderült. Temetését az
igazi egyházának, a lelki Izraelnek, az Isten szent egész város óriási részvéte mellett Kapi Béla
népének. Ilyenek voltak a kér. ó-korban1 a do dunántúli püspök végezte magyar nyelven, gyö
nati sták, novatianusok stbl, a reformáció korá nyörűen méltatva az elhalt 'sokoldalú érdemeit,
ban1a baptisták és anabaptisták, akik ellen Luther a soproni egyházközség nevében Hanzmann Ká
annyit harcolt. Ilyenek napjainkban a mindenütt, roly lelkész tolmácsolta Sopron háláját németül.
de különösen Amerikában gombámódra kelet A soproni felső egyházmegye nevében Scholtz
kező s a legkülönfélébb elnevezések alatt sze Ödön ágfalvai lelkész, esperes búcsúztatta 16 év
replő vallásos közösségek (denominatiók), ame óta elnöktársát, aki nagy hűséggel és bölcses
lyeknek közös jellemvonása a schismatismus, az séggel vezette az ősi soproni gyülekezetét 23
állami és népegyházakkal, sőt egymással szem éviig. Hosszú közéleti pályáján mindenütt osz
ben is az apostoli egyház tisztaságával s maga tatlan tisztelet és szeretet övezte. Sopron ev.
sabb! isteni kijelentéssel való' dicsekedós, minden egyházi és egész társadalmi élete nagyon sokat
más vallásos közösségnek megvetése és leki vészit Zerglényi Jenő dr. halálával, akiről szin
csinylése ama meggyőződés alapján, hogy mint tén elmondhatjuk: Az igaznak emléke áldott.
a Krisztus igazi egyháza úgy egészében mint
— Felvétel a Luther Otthonba. A buda
tagjai szerint magasabb isteni kijelentés s a ke pesti Luther Otthonban lezidén is lesz néhány
resztyén tökéletesség birtokában vannak.
üresedés. A megüresedett helyekre pályázat út
Eme főjel lem vonás okból, amelyeket a secta ján lehet bejutni. Az erre vonatkozó kérvények
fent megoonstruált fogalmi meghatározásában az illetékes püspöki hivatalokhoz küldendők be
igyekeztem egy közös forrásra'visszavezetni, fo junius hó 10-ig. Bővebb' felvilágosítást szolgál
lyik azután számos más olyan vonás és sajátos tat az erre vonatkozó pályázati felhívás, mely az
ság, amelyeknek általános érvényesülése egyenlő Evang. Lapjában jelenik meg.
volna a keresztyénség lényegének a teljes meg
----- A »Luther Otthon« régi lakóinak ta
bontásával, az evangéliumi tiszta tan megron lálkozója. Kedves, bensőséges ünnep színhelye
tásával s a keresztyéni erkölcsi életnek tökélete volt május hó 12-én a budapesti Luther Otthlon.
sen téves irányba való terelésével. Folyik a siec- A mi egyetlen egyetemi internátusunk öt évvel
ták alap tévedéséből számos olyan; furcsa sajátság ezelőtt volt lakói jöttek össze találkozóra, hogy
amely nemcsak a tiszta evangéliumból táplál felelevenitsék azoknak a kedves óráknak emlé
kozó, tisztult és józan keresztyén hitre és tu két, amelyeket e nagyszerű intézetben eltöltöttek
datra, hanem sokszor magára a mcgrontatlan, meghitt barátságiban, a diákélet aranyos kedélyé
egészséges, józan észre is már a betegesség és vel. Már délelőtt 10 óra körül kezdett népesedni
idegenszerűség hatását gyakorolja s amely tu az otthon társalkodó terme. Fel-felhangzott a
lajdonképpen már nem a vallási, szellemi élet, boldog üdvözlés örömkiáltása, amint tsorra meg
hanem a pathologia terére tartozik.
érkeztek az otthonból régen kikerült ifjak. Ne
És mindeme furcsaságok és sajátosságok, vetéstől, hariigjos beszédtől, régi emlékezetes eset
amelyeket a secták valláserkölcsi világnézetében tek derűs emlegetésétől zajlott a társalgó. Tizen
találunk, folynak a szükségjképeniség törvényei egy óratájt már együtt voltak: Békés György
szerint ama két alapsiajátságból, amelyekét a fent szig. orvos (Pázmándhegy, Győr m.), ifj. Döhr-
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mami Henrik, állatorvosi főiskolai tanársegéd
(Budapest), Gcnersich Aladár s/ig. orvos (Bony
hád), Habán György s/ig. orvos (Budapest),
Harmos Endre dr. rendőrtisztv. (Budapest),
Kesztler Tivadar szig. orvos (Budapest), Krenkó
József szög. orvos (Aszód), dr. Magassy Gábor
vezető főorvos (Visegrád, Gizella te lep), Magyar
Zoltán dr. ügyvédjelölt (Buda|iest), Magva ry
Kornél dr. egyet, tanársegéd (Debrecen), Miliaknics László magánhivatalnok (Budapest), Nagy
Endre gimn. tanár (Pápa), J*ásztoiy J *nö gé
pészmérnök (Budapest), Patky Lászlószig. orvos
(Bököd), Perényi Miklós mérnök (Budapest),
Loboda István s/ig. orvos (Harta), Riecsánszkv
Endre dr. közs. orvos (Alsó Nyáregyháza),
Scholtz Gyula dr. gyógyszerész (Balassagyar
mat), Schöll Vilmos vegyészmérnök (Hidas),
Sommer Gyula mérnök (Vác), S/abó László ta
nár (Budapest), Tehsch László szig. orvos (Bu
dapest), wallner Lajos dr. orvos (Érsek vad kert).
Az otthon egybesereglett régi lakói együtt men
tek el a I>eáktéri templomba ügy, mint régim
»lutherotthonista korukban. Istentisztelet után
ismét az otthonba jött vissza a találkozók csa
pata, ahol már várta őket az otthon régi, ked
ves igazgatója, Kermeszky György. Dr. Magyary
Kornél kedves, közvetlen szavakkal tolmácsolta
az egy begyültek érzelmeit, az otthon és a volt
igazgatójuk, úgyszintén az intézet egész vezető
sége iránt való hálájukat, majd ama akaratuknak
adott kifejezést, hogy regi, boldog diákéletük
kedves tanyájával, a Luther Otthoniul ezután
szorosabb összeköttetést óhajtanak fenntartani
s ezért az állandó kapcsolat kifejezéséül megala
kítják a Luther Otthon szeniori csoportját. A
nagy és egyhangú lelkesedéssel fogadott határo
zat után Vidovszky Kálmán, az otthon igazgatója
adott kifejezést a jól sikerült (találkozás felett ér
zett örömének s megköszönte a szeniori (Csoport
megalakítását, amely bizonyosan hatalmasan ki
fog épülni s rendkívül fontos társadalmi háttere
lesz az otthonnak. Egyben tolmácsolta az otthon
kisbizottságának meleg üdvözletét s a könnyekig
meghatott Kermeszky György köszönetét. E
kedves ünnepség alatt érkezett meg Sándy Gyula
műegyetemi tanár a kisbizottság képviseletében,
továbbá Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, hogy
résztvegyenek a találkozók örömében. Déli egy
órakor közös ebéd volt az otthon ebédlőjében.
Az egybegyűlteket a kisb.zottság nevében Sándy
Gyula műegyetemi tanár üdvözölte. Felszólal
tak még: Magassy Gábor dr., Scholtz Gyula
dr., Vidovszky Kálmán, ki a szeniori csoport fel
adatairól is szólott. Végül pedig Szepessy János,
ki a mai otthonlakók nevében köszöntötte a sze
niorokat. A találkozóknál egészen szokatlan nagy
számban egybegyűlt társaság a legkedélyesebb
hangulatban volt együtt s elhatározták, hogy öt
év múlva megismétlik a bensőséges, pompásan
sikerült összejövetelt.
— A tolna-baranya-som ogyi egyház
megye tiszt újítása során egyházmegyei felügye
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lőnek dr. Pesthy Pált, másodfelügyelőnek Koritsáns/ky Ottót választották meg. Főesperes és
alespeies Schöll Lajos és Müller Róbert marad
tak, akik e tisztségeket már három cikluson át
betöltötték. Az új felügyelők beiktatása az egy
házmegye rendes közgyűlésén történik.
— Adományok a Luther O tthon szegénysorsú tagjainak segélyezésére. Megírtuk már,
hogy a budapesti Luther Otthon, egyházunknak
ez az egyetlen egyetemi hallgatókat befogadó és
istápoló intézményé körlevélben kereste fel az
egyházakat, kérve, hogy szavazzanak meg az
otthon szegény lakóinak segélyezésére egv ki
sebb évenkénti összeget, amely együtt mégis
csak lenne annyi, hogy abból egy két szegény,
telietséges és szorgalmas diákunk komoly se
gélyt kaphatna. A kérés széles körökben a leg
melegebb fogadtatásra talált. Az egyháztanácsok
\*oyan még nem foglalkozhattak érdemben az
üggyel, de a gondolat mindenütt nagyon tetszík| mert nagyon kis áldozattal komoly segít
ségre ad lehetőséget. De már eddig is beküldték
kisebb nagyobb adományaikat a következő egy
házak: Orosháza, Mezöbcrény I. kér., Kiskörös,
Lébénv, Tét, Neincskér, Meszlen, Zalaegerszeg.
Amikor a Luther Otthon Vezetősége ezúton is
kös/önetet mond a megértő egyháztaná:soknak,
kéri a kérdést szeretettel és keresztyéni áldozatkészséggel kezelő egyházakat, hogy e valóban
nemes s az evangélikusok hagyományos kulturérzékét bizonyító adományaikat junius közepéig
küldjék meg a Luther Otthonnak, hogy a se
gítő munka már a legközelebbi iskolai évben
meg kezdőd hessék.
— Ifjúsági imakönyv jelenik meg. Vi
dovszky Kálmán, a Luther Otthon igazgatója,
a Magyar Cserkész szerkesztője, ismert ifjúsági
iró-lelkészünk, sajtó alá rendezte mintegy 180
imádságot tartalmazó, a serdülő ifjúságnak és
cserkészeknek szánt imakönyvét. A valóban nagy
hiányt pótló imakönyv »Imádkozó Fiuk< címen
junius első félében jelenik meg. Megrendelhető •
a szerzőnél. Budapest, Vili., Üllói-ut 24.
— Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő
Intézet polgári leányiskolájába és egy éves ház
tartási es gazdasági tanfolyamára az 1929-30.
tanévié való jelentkezések megkezdődtek. Internátus, szép árnyas parkkal. Részletes tájékoz
tatót küld az igazgatóság.
— Salgótarján. A Nőcgylet május 5. és 12.
vallásos estélyt rendezett. Az első alkalommal
Rákóczy István egyházmegyei másodfelügyelő
tartott felolvasást a nő szerepéről,a nemzetépités
szolgálatában, a második estén Gregersen Lujza,
a Prot. Nőszövetség titkára adott elő A nő sze
lepe az egyházépités szolgálatában címmel. Köz
reműködtek még Köntzey Ferencné, a VertichDeman-Rőder vonőstrió, a Leánykar és a Ve
gyeskar Kovács Géza vezetésével.
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— A Speyeri ünnepélyekre Gedüly Hen
rik és Baltazár Dezső püspökök vezetésié alatt
küldöttség! ment. Mindkét püspök nagyhatású
beszédét mondott Speyerban.
— Szeged. Kutas Kálmán szegedi lelkészt
Rz ottani Dugonics-Társaság, a város előkelő
irodalmi társasága, rendes tagjává, a MEFOSz
központi nagyválasztmánya pedig tiszteletbeli
tagjává választotta. A két választás Kutas Kál
mán irodalmi és lelkipásztori munkásságának
jutott elismerés.
— Orosháza. Kunos István egyházközségi
felügyelő, akinek nagyi érdeme a tisztviselők
fizetésrendezése, nagy elfoglaltságára való' hi
vatkozással lemondott. Kunos István ajánlatára
az egyház képviselőtestülete egyhangú lelkese
déssel elhatározta, hogy a felügyelői tisztet fel
ajánlja d'r. Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkárnak. — Brósz János igazgató-tanitó, aki
45 éven*12345678 át szolgálta a gyülekezetét, nyugalom
ba! vonul.
— A Prot. Tanügyi Szemle májusi számá
ba Haberehrn G. A. az énektanitás fontosságá
ról irt cikket. Szelényi Ödön Gaudy László mód
szertani tanulmányát méltatja.
— A Protestáns Szemle májusi számában
Nagy Józsefnek (A XIX. század ellentétei) ta
nulmánya mellett az egyke-kérdés taglalását,
Képes Gézának versét, Berdle Mária égy regé
nyének részletét találjuk. Hegyaljai Kiss Géza
IKároli Gáspár életrajzához közöl adatokát. Sze
lényi Ödön a német ifjúsági mozgalmat ismer
teti. Gazdag Kritikai Szemle rovat; épen gaz
dagsága miatt ráférne egy kis elrendezés.
— Nemzetközi keresztyén vasutas kon
ferencia a Majnai Frankfurtban. A német ke
resztyén vasutas szövetség 1929. jiun. 17—20-ig
tartja rendes évi konferenciáját, — ebből az al
kalomból lesz ugyanott nemzetközi vasutas gyű
lés is. A részletes programmról és a részvétel
igen kedvező feltételeiről Dr. Csia Sándor máv.
igazgatósági főorvos ad részletes felvilágosí
tást, ugyanő gondoskodik az osztrák és, német
szabadjiegyről is a junius 5-ig jelentkezők ré
szére. AJki németül eléggé tud a magyar pro
testáns vasutasok közül, az el ne mulassza a rész
vételt, mely számottevő kiadással alig jár. Fe
lejthetetlen élményekkel tér vissza mindenki a
mélyen járó előadásokról és hatalmas ünnepé
lyekről.
— Német protestáns vasutas vendégek
Magyarországon. Duisberg és Frank német bi
rodalmi vasúti főtitkárok (a német keresztyén
vasutas egyesületnek előbbi másodpénztárosa,
utóbbi jegyzője) junius 2—12-ig Magyarországot
meglátogatják s junius 2-án és 3-án este 7 óra
kor a budapest-fasori ref. egyházrész tanácster
mében (VII., Vilma királynő-ut 5—7) előadáso
kat tartanak. Ezeket az előadásokat megisméte
lik junius 4-én Pécsett, 8 -án Debrecenben, 9-én
Nyíregyházán.
Nyomatott a
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— Dijoni francia nyelvkurzus- A kéthóna
pos tanulmányút július 2 . indul. Jelentkezés má
jus 31-ig a Párisi Magyar Diákegyesület Uta
zási Osztályánál, Budapest, IX., Ferenc-körut
38, fsz. 2.
*
SZERKESZTŐI ÜZENETEKB. K- nyug- főerdőtanácsos, R.-ligel. Áp
rilis 28-iki szambán hírül adtam, hogy dr. Pesthiy
Pál beiktatása május 15-én lesz. Sajnálom, hogy
közelebbit nem tudtam előre jelezni. A régi
címre járó példány beszüntetése iránt intézked
tem. — Koll. könyvtár Pápa és Békehírnek.
Utólag értesülök, hogy Dr. Grünwald Elek
Dezső közs. orvos úr, Dunaszentgyörgy, Tolna
m. a kért példányokat szives lesz megküldeni.
Tessék hozzáfordulni. — Dr. B, J. Szeged.
Tudósítást köszönöm. — Köszönettel ismerem
el alábbi felülfizetéseket: Zenoviíz Kamiin
Bpest 0.60, Gärtner Ferenc Bpest 0.60.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Pályázati felhívás.
A »Lu t h e r - O t t h o n f ő i s k o l a i i n t e r 
n á t u s b á n (Budapest, VIII., Üllői-ut 24.) a
jövő 1929—30. tanévben mindén valószínűség
szerint 10—12 hely fog megüresedni. Akik e
helyekre pályázni akarnak, hogy a jövő iskolai
évben az otthon tagjai lehessenek, j u n i u s h ó
15-ig adják be folyamodványaikat i l l e t é k e s
püspöki hivatalukhoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a követ
kező okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak s
az esetleg okozott károk megtéritésének kellő
időben való befizetését vállalja.
3. Hatóságii orvosi bizonyítvány.
4. Érettségii bizonyitvány vagy iskolaigazg|atóii értesítés az eddigi végzett tanulmányról,
főiskolás ifjú kérvényéhez index (hiteles má
solat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az iskola
igazgatója.)
6 . Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi
helyzetet is.
7. Esetleg a szülőknek az egyház körül szer
zett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8 . Ajánlott levélre elegendő' postabélyeggel
ellátott megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem, a kir. József műegyetem, a
közgazdasági egyetemi kar és az állatorvosi fő
iskola ág. h. ev. (esetleg ref.) hallgatói (első
sorban lelkészek és tanárok gyermekei) vehe
tők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamo
dók junius hó végén kapnak értesítést.
Budapest, 1929. május 15.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor s. k.,
ügyvezető álifeinök.

Győri Hírlap nymod»! miiintézet gyoraa«jt6iin G yér, Czuczor Gergely-u. 15. »»ám. (Vezető Ligeti István.)
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Sztrkeszlfiség és k iaiéiű vatal:
LEBENY IMossa a .)
Kiadja: * LUTHER-SZÖVEISÉG.
PastatakafékpéHztévI csekkszám la: 1290.

1929. junius 2.

Alapította: OR. RIFFIY SÁNDOR püspök.

Sitrk.uMiért I.UMt
NÉ ME T H KÁROLT «sp«r«s.

Mihez fogjunk kudarcainkkal?
„Ha pedig bementek a házba,
köszöntsótek azt; és ha méltó a ház,
szálljon a ti békességtek reá; ha
pedig nem méltó, a ti békességtek
rátok térjen vissza.H
Máté, 10, 12. 13.
Ezek a szavak egy részét alkotják annak a /
utasításnak, amellyel Jézus tizenkét tanítványát
kiküldte az ő nevében prédikálni és cselekedni.
Jézus tudta, hogy a tanítványokat nemcsak sike
rek várják, amilyenekről a hetven tanítvány tud
beszámolni (Luk. 1U, 17), hanem kudarcok is.
Kudarcokkal számot kell vetni mindenkinek, az
élet munka minden ágában, még a Krisztus szol
gálatában is. Az a kérdés, hogy' mihez fogunk
a kudarcokkal. És pedig elég fontos kérdés ez,
amit mutat az, hogy Jézus erre vonatkozólag
is ád utasítást. Ahol a tanítványokat nem fo
gadják be, a békességük reájuk térjen vissza,
és lábaik porát is verjék le. Szinte azt m ondhat
nánk, hogy a tanítványoknak azt parancsolja
Jézus, hogy a kudarccal úgy éljenek, mint vala
mely szak ram untommal: külső Jel a pornak le
verése, a belső láthatatlan isteni kegyelem a
lelki békesség. Rázzák le magukról a háznak,
vagy városnak porát, ne tapadjon hozzájuk
semmi a fogékonytalan és engedetlen házból
vagy városból, minden külső mcgterheltetés nél
kül menjenek tovább. Ne vesztegeljenek ott, ahol
őket kudarc érte. De a lelkűkben vigyék m aguk
kal a békességlet. Ne engedjék, hogy a hitetle
nek és engedetlenek kivegyék lelkűkből azt, amit
Jézus oltott bele, azt a békességlet, amelyet a
világ meg nem adhat.
i
Jézus a tanítványok által meglátogatott ház
nak méltó voltáról beszél. Nem a tanítványok
teszik méltóvá a házat és a háznépet. Ebben az
irányban nem a tanítványokat terheli a felelős
ség. Ök csak azért felelősek, hegy teljesitik-e
unok parancsát vagy nem. A többi nem az ó
dolguk. »Prédikáljatok, betegeket gyógyítsatok,
poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok,
ördögöket űzzetek.« Jó, ha tudjuk, hogy mi a
megszabott teendőnk a világban, aminek elvég
zéséért számadással tartozunk. Baj, ha olyan
dolgokon kotlunk és olyan kérdésekkel bíbelő
dünk, amelyeket Isten nem miránk bízott. So
kat aggódunk azon, hogy hogyan fogadják az
emberek a prédikálásunkat. Ez nem tartozik
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ránk. Mi ránk az tartozik, hogy hűséggel prédi
káljuk a / igét. Az Ágostai Hitvallás szerint az
egyház nem ott van, ahol az. i^ét mindenki be
fogadja, hiszen akkor az egy ház léte vagy nem
léte emberektől tétetnék függővé; az. egyház ott
van, aliol az igét tisztán és igazán hirdetik, s a
szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgál
tatják ki. A többit bízzuk Istenre.
Az bizonyos, hogy senkinek se mindegy,
hogy' munkájának megvan-e a gyümölcse, vagy
nem. Az is bizonyos, hogy a viíág súlyos követ
keztetéseket von le abból, hogy a kereszty én
em ber mimódon viseli cl a betegséget, a gyászt,
a csalódást, a kudarcot. Es fontos, hegy* éppen
ezen a ponton mutassa meg a hivó em ber a
hitét és annak erejét. Ha valaki egész éjiéi húzza
a hálót és semmit sem fog, könnyen elKcdvetlenedik, más foglalkozás után szeretne nézni. S
m inthogy kisebb-nagyobb mértékben valamenynyiüuknck volt része a kudarcban a saját hiva
tása körében, valamennyien ismerjük azt a haj
landóságot is, amellyel készek vagyunk búcsút
mondani nem a méltatlan háznak, vagy város
nak, hanem a hivatásnak, amelyben foglalatos
kodunk. A kudarc nemcsak lehangol és kedvetszeg, de keserűséget is okoz és megnyirbálja
lelkesedésünk szárnyait. Azt gondoljuk, más té
ren jobban érvényesülhetnénk, vagy jobban tud
nánk érvényesíteni Istentől nyert tehetségein
ket.
Nem mondom, hogy nincs eset arra, hogy
valakinek szakítani kell eddigi foglalkozásával,
hogy Jézusnak követője lel vessen. Sok példa van
arra, hogy érette búcsút ke 11 mondani sok min
dennek, ami drága volt szivünknek. De jelen
esetben arról vau szó, hogy a Krisztus szolgá
latában végzett munka kudarcait miként fogjuk
fel. Jézus azt parancsolja, hogy a magunk lelki
javára értékesítsük. Nem csupán azt mondja,
hogy’ a kudarcba nyugodjunk bele. Ennél többet
mond. A békesség, amelyet másoknak, méltat
lanoknak hoztunk és felajánlunk, reánk térjen
vissza, tehát békességünk fokozódjék. Igen fon
tos szolgálati szabály ez az Isten országa m un
kásainak szolgálati pragmatikájában. Ennek ál
landó szemelőtt tartása nélkül az Ur szőlőjének
munkása megsavanyodik, mire a szőlő meg
érik. És jól ügyeljünk arra is, högy Krisztus uta
sítása a kudarccal szemben nem cinikus semmi
bevevést köt lelkünkre, amely cinizmus azt is
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jelentené, hogy munkánkat sem tartjuk valami
életbevágóan fontosnak, s hogy elvégre reánk
is, meg az emberekre nézve is miejglehetősen
egyremegy, vájjon befogadják-e az igét vagy
nem. Jézus azt mondja, hogy a tanítványok bé
kessége térjen reájuk vissza; menjenek tovább
tartalmilag gazdagodott, tapasztalatokkal bővült
békességgel; ne engedjék, hogy a világ dia
dalmaskodjék rajtuk. Jelenti ez azt is, hogy a
munkához lelki békességgel kell hozzáfognunk.
Hányszor elhibázzuk már a dolg|ot a legelején!
Magunkban nincs meg a békesség. Fel vagyunk
lázadva a világ bűnei, galádságai miatt és igy
megkeseredve, zúgolódva kínálunk békességet,
ami magunknak sincs. »A ti békességtek rátok
térjen vissza!« Mi térjen vissza, ha a munka ele
jén meg nem volt? Állandóan imádkoznunk kell
békességért, miért annyiszor elvesztjük azt, sőt
néha erényt csinálunk a békétlenségünkből.
Jézus utasítását egybevethetjük azzal, amit
Ésaiás prófétánál olvashatunk Isten beszédéről
(És. 55, 11). Isten igéje nem vész el. A békes
ség visszatér ahhoz, akinél volt, hja nem talál
senkit, akit boldogítson. S ha a Főpap állan
dóan könyörög érettünk, bizonyára azért is kö
nyörög, hogy kudarcaink ne rontsák mieg, ha
nem fokozzák békességünket. S az imádkozó
gyülekezetnek is imádkozni kell azért, bogy a
kudarcok, amelyekért a munkás nem felelős, ne
csüggesszék, nie keserítsék, ne aggasszák a mun
kást, hanem a kudarc után verje le a port lábá
ról és töretlen kedvvel, mélyebbre gyökerezett
békességgel menjen és dolgozzék tovább. A jó
munkás útját nem a sikerek szakadatlan láncolata
jelzi, hanem a lelki békességnek elmélyülése a
Krisztusba.
i

Je g y z e te k .
Baltazár Dezső ref. püspök a speyeri jubi
leumi ünnepségekről visszatérve »feltűnést keltő«
nyilatkozatot tett a harminc tagú magyar pro
testáns küldöttséget Speyerben ért sérelemről.
A nyilatkozat szerint Geduly Henrik püspöknek
nem adtak alkalmat, hogy hivatalos formák kö
zött szólhasson; egyházának üdvözletét egy va
csora alkalmával egy vendéglő pincebelyiségébíem adta át. Maga Baltazár püspök nem mint a
magyar kálvinizmus feje, hanem mint a Prot.
Világszövetség képviselője beszélhetett. A né
metek a külföldi protestáns nemzetek képvisel
lóit nem engedték beszélni. Mikor a speyeri egy
ház gondnoka üdvözlésszerüein felsorolta az
egyes megjelent egyházakat, a magyarokról egy
árva szóval sem emlékezett meg. Körülbelül így
olvastam a Magyarság május 24-iki számában.
Baltazár püspök nyilatkozatára először is meg
jegyzem, hogy a figyelmes magyar újságolvasó
ban nem az keltett feltűnést, hogy csak Baltazár
beszélt, hanem az, Ijogy a püspök ebben sérel
met Iát. A figyelmes újságolvasó ugyanis már

l a pjá

régen úgy tudta, hogy Baltazár lesz az egyet
len szónok. így volt olvasható szertel a lapok
előzetes híradásaiban. Sőt voltak olyan kommü
nikék is, amelyekből kitűnt, hogy Baltazár
püspök a Prot. Világszövetség nevében fog be
szélni. Ami azt illeti, hogy Geduly Henrik püspök
»egy vendéglő pincehelyi »égében:« adta át egy
háza üdvözletét, hát megjegyzem, hogy ne gon
doljunk egy magyar kurtakocsma hordókkal ra
kott' pincéjére. Én legalább úgy tudom, hogy
Németországiban a vendéglőknek pincehelyiségei
igen előkelő helyiségjek szoktak lenni, s valószinünek tartom, hogy Speyerben is úgy volt.
Nem tételezem fel, hogy Geduly püspök más
különben alkalmasnak találta volna, a helyet az
üdvözlet átadására. Ha pedig a speyeri gond
nok kihagyta a magyarok nevét, keresni kell az
okát, amely talán nem a speyeriekben keresendő
mindenáron; lehetett véletlen is. Baltazár püspök
a küldöttséget ért sérelemmel kapcsolatban bi
zonyos külpolitikai orientációt is emleget. La
punk körébe ez nem tartozik. De: est modus in
rebus! És a speyeri magyarok fogadtatása talán
méglsem alkalmas arra, hogy belőle külpolitikai
tájékozódást merítsünk.
*

Szabadi F. Gusztáv írja a Békehirnök május
25-iki számában »A Bibliatársulat berlini kon
ferenciája« című cikkében a következőket:
»Berlinből Kasselbe utaztam. Ebben a Vá
rosban van a német baptista szövetségnek jól
prosperáló nagy nyomdaépülete és könyvkiadó
üzlete. Ennek megtekintése már régi vágyam
volt. A háromemeletes nyomdaépület tágas ter
meiben Schmiedt Pál igazgató' testvér volt szi
ves kalauzolni, s midőn bevezetett a modern be
rendezés ü irodahelyiségekbe, részint öröm, ré
szint fájdalom fogta el sziveimet. Öröm az elő
menetelükön és fájdalom a mi veszteségünkön.
A nyomdát 1828-ban, tehát 101 évvel ezelőtt, ala
pította! Hamburgban, Oncken J. G., Bickel Fülöp
tv. pedig sok éveken keresztül továbbfejlesztette.
A nyomda 1899-ben költözött át Kassel városba,
újonnan épült saját házába. A személyzet száma
akkor 62 volt, jelenleg! pedig, az irodai személy
zettel együtt 120. A hely itt is már régen szűk
nek bizonyult. A kásseli nyomda Németország
ban jó hirnévnek örvend, mert saját egyházi fo
lyóiratain, könyvein kívül, szüntelen el vannak
halmozva egyéb nagy kiadók válogatott mun
káival is. Hogy munkájukat Isten áldása kiséri,
legjobban1 bizonyítja az, hogy a nyomda tiszta
nyereségéből évente 50—60 ezer márkát juttat
a szövetség pénztárába. így pl. a baptisták hiva
talos lapja, a Wahrheitszenge (nálunk »Békeihiirnöfc«) 19.300, a Friedensbote (nálunk »Olvasd«)
188.000, a Morgenstern (nálunk »Hajnalcsillag!«)
pedig 40.500 példányban jelenik meg hetenként.
Külön szaklapjuk van még a vasárnapi iskolai
tanítóknak1, az ifjúságnak és, a prédikátorok
nak is.«
Ezeklet a sorokat ajánlom mindazok figyel
mébe, akik úgy látszik semmi szégyelni valóit
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nem látnak a mi evangélikus sajtóügyünk siral
mas állapotán. Németországában a »szabad egy
házak« (baptista, metodista stb.) statisztikája a
következő: körülbelül félmillió tagi, 800 felavatott
lelkész, 1900 vasárnapi iskola és 107.000 tanuló.

Vezérlet és sáfárkodás.
A Krisztus egyházában különböző kegyelmi
ajándékok vannak. Mindegyik azért adatik, hogy
velők hi\en sáfárkodjanak a felruházottak. Van
nak különböző hivatalok és tisztségek. Mind
egyiknek betöltéséhez kell rátermettség és ke
gyelem. Az egyetemes papság elve, ha a gya
korlatba akarjuk átvinni, azt jelenti, hogy minden
keresztyén emberben megvan Istennek kegyelmi
ajándéka, s mindegy ikünk kötelezve van arra,
hogy- jó sáfár legyen. Nem vonhatja ki egyikünk
sem magát a szolgálatnak kötelessége alól. Az
egyházban rendszeresített hivatalok nem men
tesítenek senkit sem a szolgálat alól és pénzben
sem kiszámitani, sem leróni nem lehet tartozá
sunkat, amely testi és lelki, szellemi és szivbeli
erőinknek működtetését és gyiimölcsöztetését kí
vánja.
A sáfárkodás mellett most főleg a vezér
letről, mint az egyház szolgálatának egyik ágá
ról kívánok szólni. Es pedig mint olyan ágáról,
amely a sáfárkodás alatt értetődni szokott mun
kacsoport mellett egy' külön funkciót jelöl meg.
A vezérlet azonban nem azonos a sáfárkodással.
De megkulönböztetendö az uralkodástól is. Az
egy házban az uralkodásnak nincs helye; a vezér
let viszont nélkülözhetetlen. Sáfárkodás és ve
zérlet egyform án. szükséges, de a kettő közül
nagyobb a vezérlet. Ahol nincs megfelelő ve
zérlet, ott a sáfárkodás nem sok eredménnyel
fog járni. Ellenben ahol megvan az igazi vezér
let, ott a sáfárok elöbb-utóbb mutatkoznak és
lelkiismeretesen dolgoznak.
Mi a különbség a vezérlet és a sáfárkodás
között? A vezérlet munkája az uttörésnek és
felfedezésnek munkája. A vezér új területeket
nyit meg. A sáfárkodás a vezérlet nyomában
jár és megszervezi az aprólékos, a részletes mun
kát. A sáfár kihasználja az adott helyzet nyúj
totta lehetőségeket. A vezér új helyzeteket te
remt és új lehetőségeket tár fel. A vezérben a
bátorság és a képzelőtehetség, a teremtó fan
tázia és a vállalkozási szellem a fóerények. A
sáfárban a gondosság, takarékosság, józan kö
rültekintés, a kétszerkettő tudása.
A sáfár tényekkel, adatokkal, számokkal,
összegekkel dolgozik. Egyéniségében, személyi
ségében nem kívántainak meg azok a tulajdon
ságok, amelyek más emberekre nagy, átalakító,
sorsfordító hatást gyakorolnak. A sáfár elvégzi
munkáját és helyette beszélnek a tények, a szá
mok. ^eghatásosabb érveit nem saját meggyőző
déséből, nem szivének mélységeiből meriti. Mi
nél tárgyilagosabban érvel, minél inkább támasz
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kodik a kisujjában levő statisztikai adatokra,an
nál biztosabban számíthat arra, hogy pusztán
érveinek tárgyilagos súlyával meggyőzi hallga
tóságát, eléri célját és ó maga is el tudja vé
gezni munkáját. A sáfároktól hűség kívántatik
meg.
Ellenben a vezérben döntő jelentősége van
a személyiségnek. A vezér nagy célokat tűz ki,
nagy eszméket vet felszínre. S hogy igazi vezér
legyen, embereket kell megnyernie a célok és
eszmék szolgálatára, akik vele együtt, ö általa
hisznek a nem érzékelhetöben. Es nemcsak a
célokban és eszmékben, hanem magában a ve
zérben is hisznek és készek szolgálni a vezérnek
és eszméinek. A vezér szerepét csak az tudja
betölteni, akinek lényében van delejes erő, aki
tud tanítványokat és követőket szerezni, de
amellett olyan marad, mint aki szolgál, s mint
aki tényleg szolgál.
A sáfár nem szorul követőkre. Neki mun
katársak és eszközök kellenek. A vezér követők
nélkül elveszett ember. Követők kellenek neki,
akik mikor megkérdi őket: »Szeretsz-e engemet?« határozott és feltétlen igennel válaszolnak;
követők, akik készek vele és érte a halálba is
menni.
Ne gondoljuk azonban, hogy a vezéri és
sáfári képességek egymást kizárják. Hogy a ki
váló vezér nem lehet kitűnő sáfár és viszont.
Sőt, nagyon gyakori eset, hogy egy személyben
megtalálhatók a vezérletnek és a sáfárkodásnak
erényei. Jó szervezők és jó felfedez.ök; jó ad
minisztrátorok és jó vállalkozók. Megbecsülik
őket pártatlanságuk, objektivitásuk, igazságszeretetiik miatt és egyúttal inspirálni is tudják tár
saikat. Kétségtelen azonban, hogy rátermett ve
zér nélkül semmiféle közösség nem viheti sokra:
sem család, sem nemzet, sem egyház.
Ne gondoljuk azt, hogy' vezérekre csak a
nagy viszonylatokban van szükség. Amikor Ame
rikát kell felfedezni, vagy egy birodalmat kell
összekovácsolni. Vezérekre mindenhol szükség
van. A kereslet sokkal nagyobb, mint a kínálat.
Az emberiség összélete, minden egyes ember
nek az élete megkívánia a vezért. A baj több
nyire az, hogy* bár kellene vezér, de nincs. A
Krisztus egyházában is szükség van vezérekre.
A keresztyén családban csak úgv, mint a ke
resztyén gyülekezetben. Az ifjúsági egyesület
ben csak úgy, mint a Gyám intézetben, vagy a
Misszió-Egyesületben. Mindenhová kellenek ve
zérek és sáfárok. Mint mondottam, főként és
első sorban vezérek. Amikor azt látjuk, hogy
családok, társadalmi osztályok, gyülekezetek izo
lálódnak, provincializálódnak, atomizálódnak, ol
dott kéve módjára sziéjjelhullanak; amikor pász
tor és nyáj alusznak, emberek fejüket a homok
ba dugják, kezüket ölberakják, elvásnak a nem
törődömségben, megpállanak a közönyben és
beérik azzal, hogy elélnek holtuk napjáig: ez
mindig arra vall, hogy nincs vezérük. Nincs em
ber, aki kész volna életét adni saját életéért;
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nincs jel, nincs látomás, pines lélek, amely Isten
nek egyre felénk és belénk áradó kijelentéseit,
Útmutatásait, felhívásait befogadná és annak fel
tétlenül alárendelné jnag|át.
i
Magiunkról tudjuk mindnyájan, hogy kiirthatatlan szivünkből a hősök kultusza. Hogy ott
cseng bennünk, a lelkünk mélyén az a hlamg!,
amely boldognak fogja viallani a méhet, amely
a vezért hordozta és az emlőket, amelyek a
vezért szoptatták, ha az a vezér megjelenik és
vezérnek bizonyul. Valamennyien sóvárgunk
olyan élet után, amelynek jelentősége van. De
beérhetjük-e azzal, hogy várjuk, aki eljövendő?
Beérhetjük-e azzal, hogy nézünk az égre, amely
magába fogadta a Vezért? Nem szükséges-e,
hogy mi a magunk körében gyakoroljuk azo
kat a vezéri képességeket, amelyekben mint Is
tennek gyermekei, Krisztusnak megváltottak az
anyaszentegyháznak tagjai részesültünk? Nem
kötelességünkbe ráeszmélni, hogy választott nem
zetség és királyi papság vagyunk? Hogy azt a
korszakot éljük, amelyről megmondatott: kitöl
tők az én LelkembŐI minden testre, és prófétái
nak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok lá
tásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodL
nak? Ne féljünk azoktól, akik csúfolod via kér
dezhetnék: Vájjon mi akar ez lenni? Merészel
jünk felemelkedni az Isten hegyeinek ormára,
ahonnan alászáli minden jő adomány és töké
letes ajándék, ahonnan alászállanak fényes orcá
val az Istenküldte vezérek is, az Istennek közel
ségiéből az élet mély, párás, de: termékeny és
teremni kész völgyeibe. Legyünk bátrak nagy
áldozatokra, nagy önfeledtségekre, töviskoronás
meglátásokra és József-álmok álmodására. Miért
kishitüsiködünk? Miért járunk mankón, mikor
szárnyaink is vannak? Miért riasztanak el a szik
lák, amiket tengerbe lehet gurítani; tüzes nyilak,
amelyeket el lehet oltani; rémek, amiket fel le
het rúgni?
Vezérek kellenek. Légy vezér!
Delta.

Mi következik ezután?!
Irta : Gsőváry Dezső.
A minap meglátogattam egy beteg hath,
lelkészt, aki yéghetetlen türelmetlenségéről hi
res. Beszélgetés közben előhoztuk a vallási sé
relmeket. Egyszercsak azt mondja az én kath.
papom: »Baltazár ref. püspököt nem szeretem,
mert folyton támad és általában a reformátusok
nagyon harciasak, de önök evangélikusok soha
sem bántanak minket!«
Hát ez igaz. Mi nagyon jó fiúk vagyunk.
Megrugihatnak, megtéphetnek, de mi némán tű
rünk mindent. Nagyon szép erény ez ott, ahol
a létérdek nincs megtámadva, de ahol ä reverzálisokkal mindig csak mi veszítünk legtöbbet,
ott bocsánat — nincs pardon1. Vegyük észre,
hogy amíg mi a jó fiú szerepét játszuk, addig
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mi mindig csak veszíteni fogunk. Tessék meg
nézni a reformátusokat, akik örökös rossz búk
a pápisták szemében, de gyarapodnak.
Mindezeket pedig csak azért mondottam, el,
miért az alábbiakban olyan dolgot fogok leírni,
ami — azt hiszem — mindenki kezét ökölbe szo
rítja és mindenki igazat fog adni a reformátu
sok harciasságának, mindenki helyteleníteni fogja
a mi butaságig menő1 türelmességünket.
Történt pedig az Urnák 1929-ik esztendejé
ben — egy csúfosan megesőnkitott, ezer seb
ből vérző csonka hazában, Fejér megyének G ár
dony nevezetű községében. Svoy Lajos, fehér
vári r. k. püspök meglátogatta, gárdonyi híveit. A
hivatalos dolgok elvégzése után közebéd volt,
amelyre hivatalos volt az ottani, köztiszteletnek
örvendő 67 éves ref. lelkész és a ref. előkelő
séglek is. Az ebed alatt a püspök úr beszédet
mondott és többiek közt ezt mondta: úgytudom,
hogy a kath. gyerekek a ref. iskolába járnak,
ez nem helyes. Építsenek a katholikusok is is
kolát. Arról is értesültem, hogy kath. hiiveinik a
ref. templomba járnak, ahol annyira lenézik őket,
hogy külön helyre ültetik. Erre a ref. lelkész
csendesen megjegyzi: »rosszul informálták méltóságos uramat!« Mire a püspök dühösen így
szólt: » h a l l g a s s o n , m e r t ki v e z e t t e t e m ! «
Ezt a példátlan esetet egy közismert főszolga
bíró beszélte el.
Álmodom? Talán nem is a huszadik század
ban élünk?! Vagy a középkori inkvizíció' ismét
lődik meg? Mi következhet ezután, kérdem meg
döbbenve?! Vájjon mi mindent lenyeljünk, min
dent szó' nélkül tűrjünk?
Ne gondolják a kedves testvérek azt, hogy
ez nekünk nem árt! Sok példát tudnék felsorolni
az ellenkezőjéről. A társadalmi békességet pedig| annyira feldúlja, hogy félni lehet egy eset
leges kirobbanástól, amitől pedig mentse meg
a jó Isten ezt a szegény hazát.
Ezúton arra kérem minden lelkész testvére
met, hogy ha híasonló sérelmekről tudnak, úgy
legyenek szívesek arról éngemet tudósítani.
(Csákviár, Fejér m.) Egy szép bokrétát szeret
nék ezekből összegyűjteni és az illetékest ható
ságoknak átadni!
Ne hunyjunk szemet a bántalmakniak, ne
legyünk közönyösek a sérelmek iránt, mert ha
nem védekezünk, úgy »Ök« még merészebben
fognak támadni és lassan be' fog köszönteni a
középkori inkvizíció.
GONDOLATOK.
Megszégyenülök, ha nézem azoknak a miszszionáriusoknak az önfeláldozását, akik elhagy
ták az itthoni életnek mindén kényelmét, hogy
viseljék a missziói mező életének minden szen
vedését és viszontagságait. Iparkodom erősen
dolgozni Istenért, de én viszonylagos kényelem
ben dolgozhatok. S mikor azokra gondolok,
akik' Krisztusért szenvednek, szégyen fog el.
Winninglton—Ingram.
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Hol a hiba ?
Valahol hiba és haj van a családi étet körűi.
Ezt állapítják meg ma fájó panaszok kíséreté
ben sokan. Hiba, amely mind nagyobb veszede
lemmel fenyegeti a családi tűzhely szentségét és
boldogságát. A hiba nyilvánvalóvá tesz nap-nap
után a könnyelműen kötött házasságikban, a
rengeteg válásban s számtalan család boldog
talanságában.
Hol a hiba? A háború, mondják egyesek.
A hitvestársak hosszú ideig egymástól való tá
volléte, a sok-sok megtört és beszennyezett hit
vestársi hűség. A nehéz gazdasági viszonyok,
mondják mások. A családalapítás akadályai s a
megélhetés nehézségei.
x
Pedig nem itt a főhiba. Mindez csak követ
kezmény. Kimondom éfc leírom, hogy mibe« lá
tom én a hibát. Korunk materialisztikus, erkölcsnélküli világnézetén kívül a polgári házasságkö
tést kötelezővé tevő, az egyházi házasságot jogi
szempontból mellékesnek nyilvánító, a polgári
házasságot a házasságkötés jogi következmé
nyeinek egyedüli alapjául minősítő állami tör
vényben, amely tág lehetőséget nyújtott arra,
hogy a házasságot és családi életet az erkölcsnélküli materializmus alapján megítélő elméleti
felfogások valósággá és praxissá lehessenek s
romboló hatásukat széles körben kifejthessék.
Mi a polgári házasságra vonatkozó törvény?
Nem más, mint az egymás rovására egyedura
lomra törő egy ház és állam harcának a szülötte.
S mivel nem kölcsönös szeretet, hanem háború
ság szülötte, azért nem hozhatott áldást és örö
möt. Az egyeduralomra törő egyház alatt ter
mészetesen a római egyházra gondolok, amely
politikájának végeredményeképen az Isten orszá
gának spirituális jellegével ellentétben mindig a
jezsuita értelemben vett omnipotenciára tört.
Törekvésében szembe találta magával az ugyan
csak egyeduralomra törő államot.
A két hatalom között folyó harcban az állam
nyers erejével szemben külső hatalmán kívül
az egyház hathatós erkölcsi fegyverekkel is ren
delkezett, híveire gyakorolt és kifejtett szellemi
befolyásátfen. S ez a szellemi természetű fegy
verzet m m .egyszer bizonyult a nyers erónél'és
hatalomnál erősebbnek. Azért a győzelem ér
dekében az állam arra törekedett, hogy magához
ragadja az egyház által gyakorolt szellemi be
folyást, hogy kicsavarja vet él ytárs árnak, az egy
háznak a kezéből erkölcsi fegyvereit s növelje
azokkal a maga hatalmát.
Az állam eme törekvésének köszöni létét a
fekkezetnélküliségre és a polgári házasságra vo
natkozó törvény, melyek közül az első nem más,
mint az egyénnek az egyház befolyása alól való
teljes függetlenitése, a másik pedig a házasság
jogi következményei tekintetében szabadította fel
az egyént az egyház befolyása alól és helyezte
az állam befolyása alá. így akarta az állam az
egyház befolyását gyengíteni s az önmaga ha

173

talmát gyarapítani. Ama keserűségnél fogva,
amelyet a róm. egyház épen a házasságkötések
révén is szerzett más felekezeteknek, még pro
testáns egyházi körökben is akadtak szószólói a
polgári házasságnak.
A háború azonban mindig értékes javak
pusztulásával jár. Az állam és egyház egyedura
lomért folyó harcába belepusztult nagy mérték
ben a családi tü /h d y szentsége. Az állam által
elragadott fegyver visszafelé sült el. A házasság
és családi élet révén meg ámadta az állam er
kölcsi alapjait. Az állam a házasságnak erkölcsi
jelentőséget tulajdonítani nem tudott. Lassankint kiveszett a házasság erkölcsi jelentőségének,
a házasság megkötéséért és folytatásáért tartozó
erkölcsi felelősségnek a tudata, amit elősegített
a mindjobban terjedő materialista világnézet is.
Sokak szemében a házasságkőtés külső jogi ak
tussá, egyszerű szerződéssé sülyedt alá. Az egy
háznak a házasságkötéseknél való közreműkö
dése pedig sokak előtt a házasság lényegétől
független esetleg költséges s igv bárki által min
den jogi következmény nélkül mellőzhető feles
leges diss/é, ceremóniává vált. Ez a felfogás üt
között ki annak a polgári anya kön wvezetónek a
szavaiból, aki a házasságról való beszélgetés köz
ben ezt mondta egyszer előttem: »Amit te csi
nálsz velük az nem fontos. Az a fődolog, hogy
én összeadom-e őket, vagy sem.«
Ha ez az anyakönyvveaetó tudott volna gon
dolkodni s lett volna érzéke aziránt, hogy milyen
düntö jelentőségű az állam és társadalom szem
pontjából az, hogy a házasfelek és a családtag
jai milyen fogalmakkal és erkölcsi tudattal ren
delkeznek a házasságra és családra vonatkozó
lag, akkor bizonyára nem igy beszélt volna. Ak
kor tudta yolna, hogy a házasság megítélésétől
függ a család s a házastársak és családtagok
egymás iránt tartozó kötelességeinek a megíté
lése és teljesítése, ami viszont döntő befolyás
sal van a család boldogsága tekintetében épen
úgy, mint a családban uralkodó szellem, neve
lési irány, a szülők és gyermekek egymáshoz
való kölcsönös viszonya tekintetében. Mert gon
dolkodni tudó ember nem tagadhatja azt, hogy
mindez más megítélésben részesül, abban a csa
ládban, amelynek tagjai abban a tudatban élnek
együtt, hogy a házasság nemcsak jogi vagy ter
mészeti közösség, hanem Isten rendelte erkölcsi
viszony férfi és nő között, amelynek a jogi és
természeti étet körén túlterjedő erkölcsi rendel
tetése is van s mint ilyen Isten oltalma alatt áll
s áldása tőle függ, mint az olyan családban, ahol
mindennek a tudata hiányzik. Bizonyos, hogy az,
aki abban a tudatban él, hogy a házasság isten
rendelte erkölcsi intézmény is, az csak imádkozó
mérlegelés Után fog házasságra lépni s nem fog
minden szire-szóra válójáért indítani házastársa
elten, mivel nemcsak az állami törvénnyel és bí
rósággal szemben érez jogi természetű köte
lezettséget házassága megkötéséért és folytatá
sáért, hanem mindenekelőtt mindezért erkölcsi
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felelősségiét érez a szent Istennel szemben. Aki
a házasságban Isten rendlelte erkölcsi intézményt
lát, az .gyermekében sem, fog a vak természet
által e világra vetett valamit látni, ami csak ál
dozatot és terhet jelent, mivel lemondást és
önmegtagadást követel a maga számára, hanem
Isten drága ajándékát, akinek testi és szellemi
jólétéért Istennek ejgjykor számadással tartozik.
Aki a belső', lelki tartalomnak és erkölcsi felfo
gásnak az élet külső, gyakorlati folyására és ala
kulására1 gyakorolt elhatározó befolyását meg
tudja látni, az nem fogja tagiadhatni, hogy a
keresztyén világnézet szellemében kötött házas
ság eredményeként létrejövő' családi körből egé
szen más szellem és erkölcsi felfogás fog kihatni
s másként gondolkodó és viselkedő nemzedék
fog kirajzani a nyilvános életbe, mint a: tisztán
a polgári házasság szelleme szerint létrejött csa
ládból.
Amennyiben pedig asz egyes családok alkot
ják azokat a sejteket, amelyekből az állam öszszetevődik s amelyeknek egészséges voltától
függ az államot alkotó polgári társadalom egész
séges volta; amennyiben a családi körben ural
kodó szellemből és erkölcsi felfogásból alakul
ki és formálódik ki az állam népiének közszelleme
és erkölcsi köztudata; azért az államra nézve
semmiképen sem lehet közömbös, hogy milyen
Ítélete van az egyesnek a család és ennek révén
az állam alapját képező házasságról, mivel á há
zasságról alkotott felfogása az egyeseknek vég
eredménybén kihát az államra is.
Azért, amikor az állam a polgári házasság
kötelezővé tételével s az egyházi házasságkötés;
jelentőségének lefokozása által a maga hatalmát
akarta az egyház rovására növelni, ugyanakkor
tulajidomképen az államot alkotó összesség szem
pontjából döntő' jelentőségű család erkölcsi alap
jainak a lerontását kezdte meg s elősegítette az
erre1tudatosan törekvő elméleteknek az érvénye
sülését. Amigi az egyik oldalon az állam, hatalom
ban gyarapodott az egyházzal szemben, addig a
másik oldalon erkölcsi erőben hanyatlott és meg
fogyatkozott. Az egyházak pedig ezt az erkölcsi
romlást nem tudták teljes erővel ellensúlyozni,
mivel az egyesre gyakorolható erkölcsi befolyá
sukat is a felekezetnélküliségre és a polgári há
zasságra vonatkozó' törvények az egyén önké
nyétől tették függővé s igy az esetlegessé vált.
Az állam kicsavart az egyház kezéből egy hatal
mas fegyvert, de a zsákmánynak kárát vallotta.
Tág kaput nyitott a házasságot és családi éle
tet minden erkölcsi jelentőségtől megfosztó, a
családi tűzhely szentségiét 'leromboló materialistaatheista elméletek érvényesülése számára, ame
lyek kikezdték az államnak mint erkölcsi intéz
ménynek az alapját alkotó családot, de ugyaniak
kor magának az államnak is egész erkölcsi épü
letét. Már pedig: »Minden ország támasza és
talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledől s rabigába görnyed.« Az állami biztos
támaszát és talpkövét alkotó erkölcs tisztasága
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pedig elsősorban a család erkölcsétől függ. A
családi erkölcse pedig a házasságra vonatkozó
felfogásból kristályosodik ki. Tehát nyilvánvaló,
hqgy az államnak, mint ilyennek — ha a keresz
tyén állam nevére tart igényt vagy egyáltalán
még ethikai jellegű közösség akar lenni — nem
lehet mindegy, hogy milyen felfogással bírnak
tagjai a házasságiról s a jól felfogott saját ér
dekében sem gyengítheti féltékenységiből az
egyháznak nemcsak általában a vallás, de még
a házasság révén sem a maga egyes tagjaira
gyakorolt erkölcsi befolyását. Ezzel önmagának
ártana.
Rómában látták be először azt, hogy az ál
lam az egyházzal szemben eltévesztette s ismer
ték fel azt, hogy hol tévesztette el az egyházzal
szemben a házasság tekintetében a maga poli
tikáját. Ez a belátás érvényesül az olasz állam
részéről a római egyház fejével, a pápával kö
tendő konkordátumban, amikor az államhatalom
a csak egyházilag kötött házasságot a polgári
házassággal egyenlő érvényűnek deklaráljál.
Amit az olasz államhatalom tett, az azonbian a belátás útján még csak féllépés visszafelé.
Az államnak, mint ilyennek móg| tovább' kell
mennie s még többéit kell tennie ennél a római
kormány által megtett féllépésnél. Bizton remé
lem, hogy idővel minden állam kénytelen lesz,
hogy a saját maga fennmaradása érdekében
megtegye ezt a teljes lépést visszafelé, ha azt
akarja, hogy az egészséges ési biztos állami lét
alapját alkotó családi élet »szanáltassiék« s hely
reálljon a családi tűzhely és házi szentély »integ|ritása«. Utat és módot kell találnia az államnak,
hogy az egyháznak, mint az állam minden pol
gára számára Istentől rendelt legfőbb nevelőnek
teljes befolyást biztosítsanak az állam egyes tagi
jainak a házas és családi életére isi. Ehhez pedig
hozzátartozik valamilyen formában a felnyitó
eszköz igénybevételének a lehetősége is. E le
hetőség nélkül minden nevelés illuzóriussá lesz.
A felekezetek közötti békesség érdekében
természetesen szintén a maga érdekében kény
telen lenne az állam, hogy a katholikus egyház
erőszakoskodásával szemben, melyeket épen a
házasság révén is követ el másokkal* szemben,
bizonyos korlátokat emeljen.
A revízió korát éljük. Vegyük, egyház és
állam, komolyan revízió alá az úgynevezett egy
házpolitikai törvényeket s gondolkodjunk ko
molyan azon, különösen gondolkodjanak ezen
azok, akiknek az Isten az államhatalmat a ke
zébe adta, hogy tényleg magánügy-e a vallás
s közömbös lehet-e az államra* nézve az, hogy
valaki hogyan köti meg házasságát s milyen ar
ra vonatkozólag a felfogása és a nézete. A csa
ládi élet pusztulásának itt van egyik főhibája és
főforrása'.
Györköny.
Schmidt János
lelkész.
v
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Isten bizonyságtételei.
Az apostol szerint Isten bizottságot tett
Jézusró! erők, csudatételek és jelek áltál. Tesz-e
még ma is bizonyságot? Működnek-e erők, tör
ténnek-e csudák, láthatók-e a jelek? Várjuk az
Urat, mint az őrök a reggelt. Kiáltunk: »Oh,
vajha megszakasztanád az egeket és lcszállnál!«
Úgy látszik hiába várunk. »Kiáltok hozzád, de
nem felelsz; megállók és csak nézel reám!«
Miért nem felel tűzben, vagy' más jelben és
csudatételben? A lélek Istenhez van teremtve,
nem nyugszik addig, mig nyugalmat nem talál
Istennél. De ha Isten nem mutatkozik, a lélek
hiába keres. Ha Isten nem szól, a lélek hiába
figyel. »Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!«
De meddig kell várni, mig az Ur megszólal?
Ha az Ur egyre csak hallgat, a lélek belefárad,
a szolga elalszik.
A virágnak napfény, harmat, eső kell, más
kép elszárad. A léleknek isteni látomás kell, bi
zonyságtétel kell, máskép megüresedik, clfonynyad, összetöpörödik. Elszáradt lelkek avarját
söpri végig a történelem szele. Az emberek
megfáradnak, mert meg vannak terhelve és nem
találnak nyugodalmat. Elzsibbadnak az állandó
nyomás alatt; megzavarodnak a sok aprólékos
izgalom alatt; hitetlenekké lösznek, mert nem
részesülnek látomásokban. Az Istenfélelem és
Istenszeretet elvánnyad, mert nem tapasztalják
meg az Istent, akit félni és szeretni kell.
Miért nem részesül a mai emberiség is azok
ban a kijelentésekben és bizonyságtételekben,
amelyek a hajdankorban a hitnek hőseit állítot
ták a porondra? Miért kell el forgácsolód ni és
felőrlődni apró gondok között, kicsinyes fel
adatokban, lélekölo munkában erőknek, amelye
ket magas lobogásra szíthatna az Ur lelke?
Miért ez a sekély és sivár helyzet amely elólmositja, elfásitja, elsenyveszti az energiákat? Mi
lyen más volt az az idő, amikor a tanítvány azt
mondhatta társainak: Menjünk el és haljunk meg
vele! Amikor lelkesen kiálthatta: Megkeresztelkedhetem a te keresztségeddel és megihatom
a keserű pohárt, amelyet te megiszol!
így gondoljuk a dolgokat és igy véleke
dünk a múlt időkről. Mintha akkor nem lett
volna olyan poros az út, mintha a nagyságnak
és felmagasztomltságnak inspiráló szele zúgott
volna végig a világon. És elfelejtjük, hogy az
egyik elárulta, a másik megragadta, János ki
vételével mindnyájan elkerülték a keresztfát,
amelyen urok függött. A hamu alatt megmaradt
szikrákat csak a pünkösdi tűz tudta lángra szí
tani. Pünkösdkor Isten bizonyságot tett. A re
formációban megint bizonyságot tett. Más, rend
kívüli idők voltak azok? Nem akadtak akkor is
sokan, akik azt vallották: Kiáltok hozzád, de
nem felelsz, inegjállok és csak nézel reám? Nem
akadtak akik azt kiáltották: Oh, vajha m e g a 
kasztanád az egeket és leszállnál?
Meg kell maradnunk a reformáció hiténél: a
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magunk erejével, akaratával, cselekvésével nem
érhetünk el semmit. Az ügy nem embereké. Az
ügy Istené. Rajta fordul meg. Az Istent nem tud
juk lehúzni az egekből. Mi imádkozzunk, hogy
jöjjön el ő és vele az ő országa, de a második
lépést neki kell megtenni. Mi érezzük, hogy
milyen nagy szükség volna Istennek bizonyságtételére, csudás kijelentésére, erőire. Látjuk a
romlást a falakban és fundamentomokban. A
kicsinyekben és a nagyokban. A hatalmasokban
és a gyengékben. De mit cselekedjünk? Várunk.
És néha felcsillan a szemünk, amikor látjuk, hogy
Isten itt is, ott is gyűit egy-egy mécset, hogy’
világoljon azoknak, akik a házban vaiuiak addig
is, amig eljön az igazságnak fényes napja.
Emlékezzünk ra, mikor Mária Husvét reg
gelén Arimathiai József kertjében siratta az
Urat, Jézus szólt hozzá s Mária azt gondolta,
hogy a kertész beszél. Pedig a feltámadott Krisz
tus volt. Bizonyos az, hogy az Isten ma nem
tesz bizonyságot, és pedig erők, csudatételek és
jelek által? Hátha mi nem látjuk meg a bizony
ságtételt? Mi gondoljuk, hogy a kertész beszél,
mikor maga az Ur szólít! Jézust kinevették, bo
londnak tartották, megkinozták és megölték. Pe
dig ó volt Istennek tökéletes kijelentése. Imád
kozzunk, hogy' Istennek bizonyságtételeit felis
merjük!
H Í R E K .
Trianoni A Társadalmi Egyesületek Szövet
sége (TESz) június 2-án tartja revizió-gyülését,
amelyen újból tiltakozni fog a reánk kényszerített igazságtalanságok ellen és kifejezésre jut
tatja az élniakarásnak azon megnyilatkozását,
melyet csak az isteni igazságszolgáltatásba vetett
mély és tiszta hit eredményezhet. Ezen a napon
evangélikus egyházunk templomaiban az igehir
detés keretében megemlékezés történik a trianoni
igazságtalanságról s istentisztelet végeztével
megszólalnak harangjaink, prófétai szóval hir
detve Trianon temetését, Magyarország feltáma
dását!
A belmissziói munka hónapja. Az Amerikai
Egyesült Lutheránus Egyház belmissziói bizott
sága programmot dolgozott ki, amely szerint jú
nius hónap a belmissziói munka jegyében áll.
Minden lelkész belmissziói beszédet mond ennek
a hónapnak valamelyik vasárnapján. Megfelelő
anyagról a bizottság gondoskodik. Kapi Béla
püspök amerikai útjára visszagondolva, talán
kapcsolatot lehet találni az amerikai egyház bel
missziói bizottságának ezen tervezete és a dunán
túli egyházkerületi Belmissziói Munkaprogramul
között, amely már évek óta megjelenik és ame
lyet a püspök Amerikában a lutheránus egyház
vezető tényezőivel ismertetett.
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A Protestáns Nőszövetség hírei. A Szövet
ség hatodik női munka-kiállítását október hónap
ban tartja meg. Bemutatásra kerül minden el
képzelhető munka, amit női kezek végeznek, a
legfinomabb csipkéktől a levestésztáig. A kiállí
tás elnökei ezúttal is dr. Fáy Aladárné és dr.
Petri Pálné. Jelentkezni lehet a Szövetség irodá
jában, Budapest, IV., Királyi Pál-u. 9.; és pedig
szóbelileg minden szerdán délelőtt 10—2 -ig,
írásbelileg pedig bármikor. — Évi beszámoló
közgyűlését június hó második felében tartja a
Nőszövetség, amelyen a fiókszövetségek és a
csatlakozott egyesületek is beszámolnak végzett
munkájukról. A Nőszövetség kéri, hogy egyesü
letei rövidre szabott, tartalmas beszámolóikat
mielőbb küldjék be a központi irodába s egyút
tal jelezzék azt is, hogy óhajtják-e a beszámolót
a közgyűlésen megtartani. — A Protestáns Nő
szövetség sokoldalú és áldásos tevékenysége kö
réből felemlítjük a következő munkaágakat: sze
gények segélyezése, gyermeknyaraltatás, kará
csonyi felruházás, szövő-tanfolyam, csipke
készítő tanfolyam, vasúti misszió; tervbe van
véve napközi otthon és úrinők otthona létesí
tése. — A Nőszövetség főtitkára, Gregersen
Lujza, nagyszerű lelkesedéssel, ernyedetlen
munkakedvvel járja az országot, előadásokat
tart, tanácsokat ád, s meghívásra kész bárhova
elmenni. Az idén alábbi helyeken járt: Alsógöd,
Ózd, Óbuda, Újpest, Sümeg. Szeged, Salgótarján,
Csepel, Győr, Szentes. Ezenkívül előadást tar
tott a Bethlen Gábor-Szövetség előadásciklusá
ban „Vallásos nemzeti szellem megteremtése“
címen; az Evang. Papnék Orsz. Szövetségében;
a Markó-utcai fogházban; az unitárius nőegylet
teadélutánján; az Iparosképző Protestáns Egye
sületben a leánytanoncoknak.
— A B rit és Külföldi Bibliatársulat 1928bian 11,399.540 kötet Bibliát, Ujtestámentomot
és egyes bibliai könyvieket adott ki, másfélmillió
val többiét, mint az előző évben. Március 31-ijgl
a Bibliát vagíy annak részeit. 886 nyelven nyo
matták ki; tavaly tiz úji fordítás készült. A Tár
sulat jelentése szerint »a Szentirást sohasem ol
vasták annyian, mint ma; soha sem tanulmá
nyozták olyan komolyan és soha sem volt na
gyobb hatással az emberek életére.« — Itt em
lítjük meg!, hogy a KIÉ országos vezetőképző
tanfolyamán egyedül Köröspataki Kiss Károly
bibliaárus-lélkesztől 137 db. teljes Bibliát és Ujtestámentomot vettek meg/
A protestánsok Olaszországban. Egyidőben
attól lehetett tartani, hogy az egyház és az ál
lam között létrejött konkordátum az olaszországi
protestánsok szabadságjogainak megkurtítását
eredményezi. Ezek az aggodalmak alaptalanok
nak bizonyultak. A nem-római katholikus vallá
sokra vonatkozó törvény szövege, amely nem
régiben jelent meg, nemcsak korábbi jogaikat és
helyzetüket biztosítja, hanem határozott fejlő
dést mutat az 1870 óta érvényben levő statútum
Nyomatott a
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mal szemben, amely azt mondta ki, hogy a római
vallás az államvallás és más vallások csak megtűretnek. Jóllehet a protestáns lelkészek alkal
mazása most is állami megerősítésre szorul ab
ban az esetben, ha a polgári életre is kiható cse
lekményeket, amilyen például a házasságköté
sek, akarnak teljesíteni, azonban a hatósági meg
erősítés hiánya, vagy megtagadása nem teszi al
kalmatlanná a lelkészt arra, hogy tisztára egy
házi szolgálatot végezzen. Emellett figyelemre
méltó az is, hogy ugyanezen törvény alapján az
olasz állam megerősítésére szorul nemcsak min
den római katholikus papnak a kinevezése, ha
nem a római katholikus érsekek és püspökök ki
nevezése is. Úgy látszik tehát, hogy a fascismo
nem várt szabadságot hozott az olaszországi pro
testáns kisebbségnek.
Oroszország. A moszkvai szovjetkormány
nemrégiben újabb rendeletet bocsátott ki a val
lásos testületek ellen. E rendelet szerint a vallá
sos testületeknek tilos: 1. Épületeket vagy más
ingatlanokat vásárolni vagy kibérelni. Csak az
egyes tagoknak van megengedve, hogy saját ve
szélyükre házakat, telkeket vagy más ingatlano
kat kultuszcélokra vásároljanak vagy béreljenek.
2 . Tilos a vallástanítás állami, nyilvános és ma
gániskolákban; vallástanítás csak a papi szemi
náriumokban, theológiai akadémiákon és theológiai kurzusokon van megengedve. 3. Tilos a ta
goknak kultuszcélokra váló megadóztatása; meg
van engedve önkéntes adományok gyűjtése, de
csak a kultuszhelyiségek és a berendezési tár
gyak jókarban tartására és a papok fizetésére.
4. Az önkéntes adományokból alapokat létesí
teni tilos. A rendelet 17. §. értelmében a vallá
sos testületeknek tilos segélypénztárakat létesí
teni, vallási testületek tagjait segélyezni; gyer
mekek, ifjak és nők számára vallásos összejöve
teleket rendezni; bibliai-, irodalmi-, zene-, vagy
szórakoztató estélyeket rendezni; kézimunka-,
zene-, nyelv- vagy vallásfilozófiai tanfolyamokat
tartani; kirándulásokat rendezni; gyermekottho
nokat, könyvtárakat, olvasótermeket és szanató
riumokat létesíteni.
A Prot. Irodalmi Társaság május 15-én tar
totta rendes közgyűlését dr. Ravasz László
püspök elnöklete alatt. A megüresedett választ
mányi tagsági helyekre dr. Bruckner Győző jog
akadémiai dékán és Kemény Lajos budapesti lel
kész választattak meg. Bevétel volt 43.282 P , ki
adás 40.727 P.
A Lelkipásztor június havi számában dr.
Csengődy Lajos, Korim Kálmán, Nagy Miklós,
Prőhle Sándor, Botyánszky János prédikációi
(Szentháromság után 1—5. vasárnap), Torda
Gyula temetési beszéde, Németh Károly úásmagyarázata és Szentantalfai Nagy Lajos előfohászai jelentek meg.
F e le lő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLY.

Győri Hírlap nyomdai cnőintézet gyoruaitój&n Győr. C iuczor Gergely-u. 15. izáxn. (Vezető Ligeti István.)
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Állj e g y h á z a d m e llé !
„Kövesd az igazságot, a hitet, a
szeretetet, a békességet azokkal
egyetembe, akik segítségül hívják
az Urat tiszta szívből.M
2 Tim. 2, 22.

Egy nenuetnek vallásosságát nem lehet
pontosan lemérfli. Az egyes emberek vallásos
ságát sem. Ennek egyik oka az, hogy vallásos
ság alatt igen különböző dolgot lehet érteni.
Vallásos embernek mondhatjuk azt, aki jó tem
plomba járó, az Úrvacsorával gyakran él, imád
kozik, gyermekeit vallásosan neveli. Ezek lát
ható dolgok. Vannak azonban, akik vallásos
ság! alatt ennél többet értenek. Olyan em bereket
tartanak csak vallásosaknak, akik a Szentlélek
gyümölcseit termíTc, amint azokat Pál apostol
elősorolja a GaláciafceÜekhez irt levélben (3,22),
s említ közülök néhányat itt is: igazság, szeretet,
békesség, tiszta szív, Isten segítségül hívása.
Sajnos a vallásosságnak ezt a kétféle értelmezé
sét sokszor ellentétbe állítják, mintha a kettő
nem férne össze egym ással; s gyanakvással né
zik a vallás külső gyakorlását, az úgynevezett
szertartásos vallásosságot. Különösen az cvangéliomi egyházakban hallunk gyakran olyan
hangokat, amelyek a »vallásos külsőségek« ellen
irányulnak. Ezen »külsőségekkel« szemben hang
súlyozzák a személyes hitelet bensőségét. Ennek
az utóbbinak hangoztatására szükség van, mert
máskülönben a keresztyénség lényegét hamisí
tanánk meg, de nem szabad elhanyagolni a kül
sőségeket sem.
Az apostol, mikor a keresztyén erényekről
beszél, nem mulasztja el arra is inteni, hogy
azoknak gyakorlásához szükséges a gyülekezet,
az egyház életében való részvétel. Azok, akik
az Urat tiszta szívből segítségül hívják, össze
tartoznak, közösséget alkotnak, egy testnek a
tagjai. Együtt kell kövctniök az igazságot, hi
tet, szeretetet, békességet. Minél nagyobbra ér
tékeljük a keresztyén erényeket és azokat a
lelki kincseket, amelyekkel hitünk megajándékoz,
annál inkább felébred bennünk a vagy együtt
élni azokkal, akik ugyanazon adományokban ré
szesültek és ugyanazon szellemi javak után törekesznek. És habár az egyháznak és a gyüleke
zetnek sok kritikusa akad, sőt ellene sok kifogás
joggal tehető is, mégis jólétekkel mondhatjuk
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minden embernek, aki az igazságot, békességet,
hitet és szeretetet követi, hogy álljon egyháza
és gy ülekezete mellé.
A gyülekezet kultuszéletc nem üres külső
ség, nem hanyagolható cl vallásos életünk kár
vallása nélkül. Maga Kiisztus U runk az ó való
ságos jelenlétét a gyülekezetnek ígérte meg,
am ikor azt mondta, hogy ahol ketten, vagy hár
man együttlesznck az ő nevében, köztük lesz.
Egyházunktól, gyülekezetünktől tehát nem sza
bad elszakadnunk. És a protestáns vallásosság
nak egyik legsúlyosabb problémáját napjaink
ban éppen gj>ban látom, hogy' a személyes hit
élet fontosságának hangoztatásával és előtérbe
állításával m eggyöngitette az egyházi, gyüleke
zeti, közös hitéletet, anélkül azonban — és ez
igen figyelemre méltó — hogy a személyes hit
életet el tudta volna inélyitcni. Egyháztagjaink
egyhá/iatlansága a legnagyobb veszedelmünk.
Az egyháztudatunk elm osódott, és vannak, akik
azt hiszik, hogy ez vallásosságunk tisztulását
jelenti Krisztus ama szavai értelm ében: Az Isten
lélek, és akik ót imádják, szükség, hogy lélekben
és igazságban imádják. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy az egyhá/iatlanság a vallásos
ság elsorvadását eredm ényezi
Állj egyházad mellé! M iért? Azért, mert
a te egyházad. Ainig felckczetuélkülivé nem let
tél, vagy valamely más egyházi közösségbe át
nem tértél, az evangélikus egyház a te egyházad.
És én úgy vélem, hogy az em berben elóbbutóbb bizonyos jellembeli mínusz származik ab
ból, ha névszerint odatartozik valahová, de bel
sőleg eltávolodik attól a közösségtől, amelyhez
tartozik, legyen az család, haza, vagy egyház.
A lojalitás, a szolidaritás, a hűség olyan eré
nyek, amelyeket ápolnunk kell lelkűnkben a
magunk jellemének érdekében is. Én nem hi
szem, hogy bárkinek lelki javára válna az, ha
olyan etikettel jár a világban, amely mögött
nincs valóság. Nem hiszem, hogy valaki teljes
fajsúllyal bir, ha egyházi hovatartozása szerint
a statisztikában mint evangélikus szerepel, de
életében az evangélikusok közösségétől, egyházi
életétől idegen.
Tudom, hogy az egyház iránt közönyösek
tudnak felhozni érveket eljárásuk látszólagos
igazolására. Ezek között elég gyakran szerepel
az egyházzal váló elégedetlenség. Az egyház
nem él, nem munkálkodik úgy, ahogyan lényege

szerint élnie és munkálkodnia kellene. Az egy
ház tagijaiban nincsen meg mindig a békesség,
igazság, szeretet, tiszta szív. Nem mindig! mu
tatkozik hitközösségnek és szeretetközösségnek.
Nincsen meg! az igazi testvériség, összetartás,
jóakarat. Ha az egyház élete megfelelne lénye
giének, akkor te is csatlakoznál, te is hűségesebb
volnál. Igazán ? És, vájjon tudod-e, hogy a te egy
házi,atlasiságod, a te közömbösségled, a te elma
radásod hány emberben kelti ugyanezt a gjondo'latot? Ugyan mondd meg nekem, kik alkotják
az egyházat, az evangélikus egyházat? Nemde
te és az a másik? Lehet, hogy igazad van, mi
kor a másikat bírálod, de a másiknak is igaza
van, mikor téged bírál. És ki vallja a kárát?
Nem csupán az evangélikus egyház, hanem
mindazok az egyesek és családok, akik az evangjélikus egyházhoz tartoznak, tehát ahhoz az
egyházhoz, amelynek sorában olyan nemlojális
tagok vannak, mint te. Kárát vallják mindíazok
a gyermekek, akik egy se1hideg, sei meleg egy
házban növekednének fel, ha te rajtad fordulna
meg a dolog. Kárát vallja az egész nemzet,
amelynek a keresztyénsége te miattad csupa kö
zömbös, a keresztyénségl ügyéért nem érdeklődő
és nem munkálkodó emberekből állhatna.
Igazán nem kicsiny jelentőségű kérdés ez.
Végeredményben a nemzet jövője fordul meg
rajta, mert az kétségtelen, hogy az egyháznak
az élete, s azon belül a te vallásos életed is,,
adja meg a nemzetnek morális gerincét. Ennek
a gerincnek szilárdságát nagy mértékben be
folyásolja, hogy az emberek, a nemzet tagjai
azck-e valóságban, aminek neveztetnek. Nagy
mértékben befolyásolja az is, hogy a nemzet
tagjai mennyiben tartják érdemesnek támogatni
azt a közösséget, amely az evangéliom nyomán
és erejével munkálja az igazságot, békességet,
hitet, szeretetet és a tiszta szivet. Én például
a magam részéről megvallom, hogy a legsú
lyosabb aggiodalmakkar nézek olyan nemzetnek
a jövője elé, ahol kocsmák, kávéházak, mulatók,
szórakozó és üdülőhelyek létesítésére és fényes
berendezésére akad pénz, és akad publikum, de
a legnagyobb pénzügyi nehézségek elé vagyunk
állítva, mihelyt iskoláról, templomról, könyvtár
ról van szó. Akár falun, akár városon éljen va
laki, tapasztalhatja, hogy mennyire van pénz és
»közösség« egy-egy mulatóhelynek jövedelme
zőségére és milyen heroikus küzdelmekbe ke
rül, mennyi zokszó esik, mennyi rábeszélésire,
gyülésezésre, vitatkozásra van szükség, mire
egy-egy iskola, vagy templom felépülhet — ki
véve azokat az eseteket, amikor az állam egy
szerűen elrendeli épületek felállítását és fenn
tartását.
Állj egyházad mellé. Segítsd és támogasd
hűségesem. Értékesebb lesz egyházad, mert job
ban tud szolgálni, de értékesebb lesz a te éle
ted is, mert szolgálsz.

Dr. Baltazár Dezső ref. püspök beszéde a
speyeri ünnepségen. Május 31.
Az »Internationaler Verband zur Verteidi
gung und Förderung des Protestantismus« ne
vében Isten iránti alázatos hálaadással, a nagy
német protestantizmus történelmi érdemei előtt
meghajtó elismeréssel s a Krisztusban kapcso
lódó univerzális szeretet szolidaritásával üdvöz
löm a speyeri birodalmi gyűlés 400 esztendős
jubileumát.
Két protestáció hangzott már úgy el a vilá
gon, hogy a világtörténelem folyamába kor
szakalkotó irányítással nyúlt bele1. Az első pirotestáció a keresztyénség volt. A törvény krisz
tusi betöltésének nevében tiltakozott az élettelen
törvény további Uralma ellen. A másik a refor
máció volt, amely az evangéliom isteni tartal
mát, a Krisztus királyságának üdvháztartását ve
szélyeztető emberi beavatkozás volt kihívó til
takozásra. Mind a kettő kihívott tiltakozás volt
kihivó tiltakozásra. A törvény megölő' betűje
ellene állott az élő léleknek, a hitnek és a ke
gyelemnek. Ezeknek uralmát Jézus a keresztyénségben életté tette, diadalra vitte. A rom
lások fokozatán lesűlyedt egyház tiltakozott a
Krisztus országának isteni monarchiája, aiz isteinfiúság demokráciája, az Istenhez jutás egyéni
szabadsága ellen. A reformáció mindezeket az
evangéliom alapjára helyezte vissza és azon épí
tette1fel arra a célra, hogy a Krisztus isteni szuverénitásának, az ember szent szolgálatának,
minden emberi alkotó erő és tehetség egyenlő
feltételű érvényesülésének, a szabadság és fele
lősség ideális kompromisszumának, az Isten
előtti alázatossággal egyesült emberi méltóság
nak úji ege és új földje legyen az uj világ, amely
különbeni teljesen a' régi: az evangéliom igazsá
gainak tökéletes világa.
A protestantizmus semmi újat nem hozott.
Megmentette és megvédte a krisztusit, a régit.
Fogalmakat és viszonylatokat evangjéliomj érintetlenségíükbe helyezett vissza. Gazdasági téren
az egymás terhének hordozása, erkölcsi téren a
közvetlen felelősség;, a jog tétén az egyenlő jo
gosultság, államhoz való viszonyban a nemzeti
eszmei, világihoz való viszonyban a lélek felsőbbsége, egyházi téren az egyházak eszközi alá
rendeltsége, istenhez való viszonyban az isteni
mindenhatóság! és emberi semmiség szélsősé
geit összekötő kegyelem élveit vitte diadalra.
A protestantizmus., mint az Isten dicsőségét
célzó szolgálat nemzetközisége az evangéliom
mértékével mérve mindig felette fog állani az
ember dicsőségét célzó egyházuralmi törekvések
nemzetköziségjének: mert ebben a törekvésben
a szolgaság is törvény. A szolgaság pedig soha
sem lesz képes az isteniiuságj szabadságára, a
megigalzulás méltóságára, a krisztusi testvériség
bensőiségére, Isten dicsőségjében részességre ne
velni az embereket. Mi egyedül Krisztusban bí
zunk, aki meggyőzte a világot s a világ feletti
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győzelemre hiv minket is. Szánjuk oda tehát
magunkat a munkára, küzdelemre, sói szenve
désre és halálra is Jézusért. A vég győzelme bi
zonyos. »Aki mindvégig megáll, megtartatik.«

J e g y z e te k .
A Pastoralblátter ju husi számában D. Stange
Erieh »Az oikumenikus mozgalom a válaszúton«
címen ir cikket az egyházakat egyesíteni akaró
törekvésekről. D. Stange szerint válaszúira éri a
mozgalom és aggodalmakra ad okot nein azért,
mert egyáltalán megindult, hanem a tempó miatt,
amelyben folyik. Nevezetesen komoly kérdés,
hogy a keresztyén egyházak kultuszé'etébon, a
.keresztyén hívek tapasztalati világában megvan-e
a kedvező talaj az oikumenikus mozgalom be
fogadására, illetve történt-e valami abban az
irányban, hogy a talaj előkészít tessék. Mert el
lehetünk készülve arra, hogy az egyszerű keresz
tyén hivő vissza fogja utasítani ennek a mozga
lomnak eredményeit, ha azok nem gyökereznek
keieszt>én hitéletének mélységiéiben. A kérdés
tehát az, hogy a keresztyénség gyülekezetei lé
pést tartottak-e az oikumenikus mozgalom gy ors
tempójával. A másik nehézség a mozgalom tar
kasága. Stockholm, Lausanne, Jeruzsálem, Piága:
mindez az egyszerű hívőnek a zűrzavar képét
mutatja. Stange szerint nagy baj az, hogy ezek
a nagy gyűlések, amelyeken « római katholikus
egyház kivételével az egész keresztyénség kép
viselve van, munkaprogrammjuk tekintetében
nagyon szerények, nevezetesen hiányzik a kon
krét, gyakorlati feladatok bátor megragadása.
A tág programm reményeket kelt, amelyeket a
részletmunka nem valósit meg és az idő rövid
sége miatt nem is valósíthat meg. A másik baj,
hogy általában túlbecsülik azoknak a határoza
toknak értékét, amelyeket aktuális kérdésekben
hoznak (például a leszerelés kérdése). Harmad
szor gondoskodni kell, hogy a »Lélek működése
elé az emberi sürgölödés akadályokat ne gördít
sen.« Stange szerint az általa felhozott hiányok
nem szolgáltatnak okot arra, hogy sötétnek lás
suk a helyzetet, de a mozgalom válaszúihoz ért
és választani kell. Cikkével a némelországi pap
ságot és gyülekezeteket konstruktiv munkának
kívánja megnyerni.
*

A kulturfölény és a konszolidáció útján el
jutottunk tehát az ötmillió ökölig, amely szép
Magyarországon a protestánsok ellen szükség
esetén felemelkedik, hogy őket leüsse, mint a
vágóhídon a tagló a marhát. Elég hosszú út
volt idáig. Sok mindent kellett látnunk és meg
élnünk. De most már helyben vagyunk. A ke
resztény kurzus eljutott abba a stádiumba, hogy
a csonkahazában élő római katholikus polgár
társak öklüket rázhatják, mert rendben van a
szénájuk. Immáron nem kell attól félni, hogy
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a bolsevisták elszedik a latifundiumaikat, a tem
plomokban felhalmozott kincseket. Kend van,
konszolidáció van, kulturfölény van, vatikáni ál
lam is van. Mindezek után jöhet a kemény római
katholikus, keresztény ököl. Reszkess sötétség
ben búj káló protestáns. A haza csonka, de a
r. katli. öklök épek. És többen vannak. És mö
göttük állnak közjogi méltóságok és nagy va
gyonok. Fényes nevek és ezeréves pap >k. Le
het, hogy magyar vagy, te kárho/atos protes
táns, de eretnek vagy. Valamikor megégettünk
volna és javaid it elkoboztuk volna. Most ököllel
fogunk dolgozni. Mert Magyarországon nem
elég a létjogosultsághoz az, hogy valaki magyar
legyen. Szükséges, hogy római katholikus le
gyen. Különben lesújt rá ötmillió ököl. Magyar,
német, horvát, tót és más ököl, de csupa keresz
tény, római katholikus ököl. Idesüss Európa! Ide,
Kiskunhalasra! Itt tanulhatsz kérész'énysiégiet és
megtanulhatod, hogy a kisebbségekkel hogyan
kell elbánni. Ököllel. Románok, csehek, szerbek,
horvátok: lássátok a keresztény lovigot, Jézus
vérző szivének imádóját; igy kel! elbánni azok
kal, akik kisebbségben vannak. Vágjatok arcukba
ököllel. Keményen, bátran, lovagiasan, ahogyan
a lovagi as magyarok közt kilátásba helyezik.
Legyetek d/sentleinének ti körültünk élő nemze
tek és ököllel, vagy tenyérrel üssétek homlokon
vagy arad kisebbségeiteket. Ez a magyar virtus.
Igy tanuljátok Kiskunhalason. »A miniszterelnök
Inkcpusztáról Párizson át Madridba utazott, ahol
a Népszövetség ülésein több fontos kérdés kö
zött a kisebbségi ügy is napirendre kerül.« Ép
pen jókor. A miniszterelnök bemutathat ötmillió
többségi ökölt. Keresztény katolikus, a kisebb
ségre emelt, magyarországi ökölt.
Vass József nép jóléti miniszter Szekszárd
város díszpolgári oklevelének átvételekor beszé
det tartott, amelyben többek közt ezt is mondta:
»Tartozom nemzetemnek azzal, hogy ös/intén
és nyíltan beszéljek. Kálváriát jártok és fogtok
még járni s mi előttetek megyünk s ha térdre
esve, inis/akadtan kell is hurcolnunk keresztünk,
veletek együtt cl fogjuk vinni a kálvária tetejére
a föltámadáshoz, mert meglesz a föltámadás«
(Pesti Hírlap, jun. 4). Eltekintve attól, hogy' a
keresztet a Kálváriára Jézus nem a föltánndáshoz, hanem a megfeszittetéshez vitte, a ref.
örálló május 25-iki számában olvastam, hogy
Vass Józsefnek mint k docsai nagypiépostnak
140.000 pengő jövedelme van, miniszteri fizetése
évi 32.000 pengő s mint képviselő kap 9700 pen
gőt. A Icái váriátjárókat és kereszthurcolókat
szerint nem szoktuk a 180.000 pengő jövede
lemmel rendelkezők között keresni. Igen szeren
csétlen lehet országunk, ha már ilyen nagy urak
is kereszthordozóknik tudják és érzik magukat!
*
Lapunk legutóbbi számának ebben a rova
tában foglalkoztam Dr. Baltazár Dezső rét.
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püspök ama nyilatkozatával, amelyben sértőnek
mondta a magyarok speyeri fogadtatását. A
»Nyírvidék« május 30. számában a 26 tagú ma
gyar küldöttség egyik tagjia, Pa'ulik Jánios nyiregyházi lelkész, Baltazár püspök nyilatkozatára
reflektálva éppen ellenkezőleg azt állapítja meg,
hogy a magyar küldöttség tagjait a legnagyobb
előzékenységgel fogadták. Pünkösd vasárnapja
a magyaroké volt. A főtemplom oltára körül a
magyar küldöttség számára diszhelyet emeltek,
az ünnepélynek egyetlen szónoka Baltazár volt.
Ama bizonyos »pincében«, ábol Geduly Henrik
püspök s rajta kivül a legkiválóbb német szóno
kok beszéltek, 1000 ember számára van ülőhely.
Az ünnepség! harmadik napján Baltazár püspök
mint a protestáns világszövetség szónoka mon
dott beszédet. Paulik János szerint: »bennünket
a berlini világszövetség! főtitkára soha egy pil
lanatra sem hagyott magunkra s nekünk ma
gyaroknak minden kívánságunkat leiste.« A
MELE elnökének' nyilatkozatában foglalt kon
krétumok után Baltazár Dezső' dr. ref. püspök
nyilatkozatát csak egyéni hangulatnak, kedvet
lenségnek vagy indiszponáltságnak tulajdonithíatjiuk. S nyilatkozata nem mondható szerencsésnek,
sem kellően megfontoltnak.
*
A római pápa hosszú levelet intézett Glasparri biboröshoz, amelyben a pápa Mussolininak
a lateráni szerződésről mondott beszédére utalva
azt irjia, hogy keserű csalódás, volt számára a
kereisztyénség lényege és isteni eredete felől
olyan tanokat hallani, amelyek többi mint eretnek
tanok. Különösen elitéli azt az állítást, hogy az
állam szuverén az egyház felett. Nemi helyesli a
beszédnek a nem-katho!ikus kultuszokra vonat
kozó részét. Épen úgy azt az állítást sem, hogy
a katholikusokat senki sem kényszeríti arra,
hogy egyházi házasságot kössenek; a pápa ki
jelenti, hogy kiátkoz az egyházból mindenkit,
aki a polgári házassággal beéri. A konkordátum
és a lateráni szerződés egy egészet képeznek,
a kettő csak együtt maradhat meg.

A speyer-i protestáció jubileuma.
Az evang. keresztyén világ egyetemleges
érdeklődéssel kisérte a pünkösdkor Speyerben
rendezett jubiláns ünnepet. Hazánkból négy
evang. és huszonhárom református egyházi fér
fiú jelent meg Geduly Henrik és Baltazár Dezső
püspökök vezetésiével. A magyar lelkészek ez
alkalmat tanulmányutazásra használva még! má
jus 16-án indultak el s megnézték Wien, Mün
chen, Stuttgart, Heidelberg nevezetességeit s
visszautazva Frankfurt a/M., Leipzig és Drezda
városokat járták be, mindenütt gazdag tapasz
talatokat szerezve. Stuttgartban az ottani Ke
resztyen Ifjak Szövetségiének jubiláris ünnepén
vettek részt, mely nagy indításokat adott az
evangéliumi munkára.
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A speyeri ünnepség minden részletében im
pozáns volt. 120 ezerre becsülték a helyi lapok
a résztvevők számát. Az evang. templomokban
hatalmas szónokok hirdették az Ige diadalmát,
a protestari óban megnyilatkozó evangéliumi szel
lem áldásait, a lelkiismeret kormányozó szuverénátását.
Az emléktemplombám (Gedächtniss-Kirche)
minden magyar s z í v gyönyörűségére Baltazár
Dezső püspök hirdette német nyelven a' Szent
Lélek ihlető erejével eltöltött apostolok s a re
formátorok munkájának áldásait. Előadása és
egyénisége egy csapásra meghóditotta a nagy
templomot betöltő hallgatóságot. Geduly Hen
rik püspök az ünnep estéjén beszélt a magyar
evangéliumi egyház véres — könnyes protestádójáról, a gályarabok és vértanúink szenvedésé
ben megnyilatkozó heroikus küzdelméről az
amtireformáció durva, letipró törekvéseivel szem
ben. Pompás német beszéde, lelkes előadása bá
mulatra indította nagyszámú hallgatóságát; mi
pedig büszkeséget éreztünk, hogy ilyen hivatott
és Istentől áldott tolmácsolásban adtuk hírét a
német ünneplő protestánsok számára a magyar
véres, küzdelmes, örök protestádónak. Az ün
neplés feledhettem szép mozzanata volt a korhű
jelmezekben felvonuló protestáló ősöket ábrá
zoló lovas menet, melyben elvonultak előttünk
a reformáció mellett fegyverrel állást foglalt német fejedelmek.
Pünkösd harmadnapján volt a protestádó
ünnepélyes emléknapja, midőn a gyönyörű, ha
talmas templomban D. Zscharnack kőnigsbiergi
egyet, tanár a protestádó történelmi jelentősé
géről tartott tanulságos, lelkes előadást. Ünne
pélyes nyilatkozatok sora következett, melyben
Baltazár Dezső ref. püspök a protestantizmust
védő világiszövetség nevében beszélt.
A magyar küldöttség! pünkösd első napjának
délutánján Worms-ot látogatta meg, kegyelet
tel adózván, a gyönyörű, hatalmas Lutherszoborcsoport előtt a hős reformátor emlékének, mi
dőn — ami soha eddig nem történt — magyar
nyelven hallgatta az utca népe a mi egyházi
himnuszunkat: Erős várunk az Ur Isten-t.
Feledhettem, drága emlékekkel gazdagodott
e világraszóló ünnepségen résztvevők lelke s
nekünk, a diaspora egyháza papjainak hatalmas
buzdítást, bátorítást adott: a protestádó Isten
gondviselésének1 ténye volt, vele megmentette
a lelkiismeret szabadság|át.

Krisztus-hívő zsidóság.
A »Saat auf Hoffnung!« missziói folyóirat
tavalyi évfolyamának Utolsó számában Johnson
Giiste Budapesten működő norvég missziói lel
kész tollából egy cikk jelent meg a fenti cím
alatt, amelyet az amerikai »Lutherans nyomán
a következőkben ismertetünk.
A keleteurópai zsidóság körében egy moz-
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galom indult meg, amelynek neve »Krisztushivő
zsidók«. Johnson üres le, a mozgalom megindí
tója és lelki tanácsadója szerint ez a mozgalom
inkább a zsidóságra, mint a keresztyénségre tar
tozik. Cikkét három alapvető tétellel kezdi meg,
amelyeket világosan ismerni kell, ha meg akar
juk érteni a szervezet irányát:
1. Világosan meg kell értenünk bizonyos té
nyeket, amelyek a mozgalom alapját képezik.
2. Világosan meg kell ragadnunk bizonyos
fundamentális hitclveket, amelyeken a mozga
lom épül.
3. Amennyiben lehetséges, anticipálnunk kell
bizon)os jövőbeli problémákat é s valószínű kö
vetkezményeket, tekintettel a mozgalom alapját
képező tényekre és tekintettel a vallás alapvető
elveivel szemben való magunktartására.
Azok a tények, amelyeket a mozgalom ere
detének alapvető okaiként lehet tekinteni, szin
tén három pontban foglalhatók össze:
1. Ma sok ezerre megy azoknak a művelt és
gondolkodó zsidóknak a száma, akik vágyódnak
a keresztyénséggel való kiengesztelódés után
fundamentális hitelvek alapján.
2. Ma igen sok olyan zsidó van, aki rend
kívül nehéz helyzetbe került azért, mert keresz
tyénné lett. Az a körülmény, hogy sem a zsidók,
sem a keresztyének nem értik meg lépésüket,
a legjdentéktelencbb az előttük tornyosuló prob
lémák között. Hogy' a zsidók aposztatáknak, a
keresztyének betolakodóknak tekintik őket, arra
többé kevésbbé el vannak készül ve. A problémá
nak nehezebbik része az, hogy ók maguk nem
értik meg önmagukat; hogy úgyszólván két vi
lágban élnek; hogy' a régi nemzeti ösztön és az
új vallási meggyőződés állandóan harcolnak egy
más ellen, úgyhogy életüknek és jellemüknek
belső fejlődése majdnem lehetetlenné válik.
3. Az antiszemitizmus létezése, amely olyan
régi, mint maga a zsidóság és amelyről minden
gondolkodó zsidó tudja, hogy nem irtható ki,
sót voltaképen még harcolni sem lehet ellene,
legkevésbbe a saját fegyvereivel, hangjával és
módszereivel. Ha két nép gyűlöli egymást, vagy
nem akarja egymást megérteni, csak egy utón
lehet őket összehozni: vagy az egyiknek, vagy
a másiknak a szemét ki kell nyitni, hogy felis
merje, hogy ellenfele is megbízható. A gyűlöletet
egyedül a bizalom győzheti le, ámde a nehézség
ott rejlik, hogy a gyűlölet nem ad alkalmat a bi
zalomnak arra, hogy megkezdhesse kiengesztelő
munkáját. Mármost tisztára világi dolgokban ne
hézséget okozhat annak felismerése, hogy mit
jelent a bizalom és milyen mértékben lehet reá
hagyatkozni Másként áll a helyzet, ha a biza
lomnak vallási jellege van.
A hivő számára szinte lehetetlen gyűlölni
azt, aki vele egy hiten van, ugyanazon imádkozó
életet éli, ugyanazon szellemi aspirációi vannak,
legyen annak a másik személynek egyénisége
meg oly kevéssé vonzó. És itt térünk rá arra az
útra, amelyen az antiszemitizmus legyőzhető.
(Folytatjuk.)
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H Í R E K .
Kapi Béla püspök egyházlátogatásai.
A dunántúli egyházkerület püspöke junius hó
8 -16. a soproni felső egyházmegye gyülekeze
teiben tart canonica visitatiot. Junius 8—12. a
soproni gyülekezetét látogatja meg; vasárnap
felavatja a tanítóképző intézet zászlaját; hétfőn
az Eggenberg-ház udvarán tart istentiszteletet;
kedden különböző egyleteket látogat; szerdán a
kórházakat, törvényszéki foghá/at, árvaházat, árvahá/i iskolát, diakonissz iházat. Junius 1j .
Harka; junius 14. kóhidai fegyintézet, brennbergbányai iskola és a Mann inger-féle erdei is
kola; junius 15. Balf és Ágfalva; junius 16. Sopronbánfalva.
— Felügyelőválasztás. Az orosházi egyházközség felügyelőjévé választotta Sztranyavszky
Sándor belügyininisztériumi államtitkárt.
— Lelkészbeiktatás. Czipott Géza volt
szentgotthárdi lelkészt junius 2-án iktatta be a
szombathelyi egyházközség lelkészi hivatalába
Zongor Béla, a vasi közép egyházmegye es
perese.

— A győri egyházmegye prezbiteri kon
ferenciája, amelynek programmját lapunkban
már közöltük, az idén is igen látogatott volt,
mintegy háromszázan vettek részt. Dr. Vélsz
Aladárnak a sajtóról tartott előadásával kapcsocsolatban és javaslatai alapján az értekezlet szük
ségesnek tartja az evangélikus sajtó terén mu
tatkozó erószétforgácsolás megszüntetését, az
erők egyesítését; szükségesnek tartja protestáns
napilap megindítását; evangélikus nyomda fel
állítását ; amennyiben a nyomda felállítása és az
evangélikus sajtó erőteljes kiépitése a hívek ön
kéntes áldozatkészségéből nem volna lehetséges,
azt javasolja, hogy az egyetemes egyház a köz
alapi járulékok szerint erre a célra is állapítson
meg bizonyos járulékot. Kiss Samunak a házas
ságról tartott előadásával kapcsolatban a prez
biteri konferencia, bár tudja, hogy kötelező erejű
határozatokat nem hozhat, szükségesnek tartja,
hogy az egyház és a gyülekezetek nevelő és
fegyelmező ereje érvényesüljön olyan irányban,
hogy az ádventi és i>ójti időszakban, továbbá
szombati és vasárnapi napokon esketések lehe
tőleg ne legyenek; főként pedig kerülendő az,
hogy a vasárnapba átnyúló lakodalmak a vasár
napi ünneplést megrontsák, és sok helyen a gyü
lekezet egy nagy részét az istentisztelettől távol
tartsák; a kereszteléseknél a nagyszülő nem le
het keresztszülő; a felek az egyházi hatóság
iránti tiszteletből tartsák kötelességüknek, hogy
a polgári anyakönyvvezetőnél történt bejelentés
sel egyidejűleg a lelkészi hivatalnál is jelentsék
be házasságkötési szándékukat. Oaran János ala
posan kidolgozott szép előadásában állást fog
lalt a nyolc osztályú népiskola mellett és meg
győző érvekkel mutatta ki, hogy a gazdasági
érdekek is a nyolc osztályú népiskola mellett
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szólnak. Dr. Szent-Ivány Géza szükségesnek
tartja, hogy a gyülekezetek és a társadalom ve
zetői intenziven foglalkozzanak népünk helyze
tével és bajaival. A konferenciát a győri egyházközség nevében Mikiás Mihály felügyelő üdvö
zölte, Csemez István egyházmegyei felügyelő
nyitotta meg, Németh Károly esperes zárta be.
Végül a Himnuszt énekelte az értekezlet.
— Lelkésziktatás Hernádvécsén. Vasár
nap, május hó 26-án iktatta be Hernádvécsén
Nemes Károly esperes Tóth József alesperes és
Vietórisz László egyházmegyei főjegyző segéd
lete mellett Erdős Mihály helyettes lelkészt,
nagy közönség részvételével az előírt ünnepsé
gek keretében rendes lelkészi hivatalába, ezzel
a két és fél évig tartó leilkészválasztási harc
befejezést nyert.
— A veszprémi egyházmegye lelkészei
nek tavaszi értekezlete május 22 -én: folyt le1
Pápán, Takács Elek esperes elnöklete mellett.
A szokásos Úrvacsorát Szabó Ferenc vanyolai
lelkész szolgáltatta ki az összegyülteknek, kik
között vendégjképen ott volt az egyházmegye
felügyelője, Mihály Sándor gazd. tan:., azután
Pulay és Hütter niy. lelkészek. Kegyelettel em
lékezett meg az értekezlet két egyházmegyebeli
lelkészről: Mesterházy Lászlóról és Boczkó
Gyuláról, kikről nekrológot mondtak Schöck
Gyula pápai, illetve Bödiecs Károly suri lelkészek.
Egy napirend előtti felszólalás folytán a jelen
voltak több mint száz pengőt adtak össze egyik
lo ílr ó c a á i-ir a :

ta n d ijá n a k
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morú dolog és nyomorúságos viszonyainkra
nézve jellemző, hogy egy ev. lelkészözvegy se
nyugdijából, se a közegyház támogatásából nem
képes gyermekeit megfelelő' módon neveltetni.
A tartalmas elnöki megnyitó beszéddel kapcso
latban az értekezlet szükségesnek tartja a lel
készválasztási szabályrendelet módosítását. Hogy
erre1 milyen szükség van, azt a közelmúltban le
folyt több' Ielkészválasztás' tapasztalatai is mutat
ják. Kivánatosnak tartja az értekezlet, hogy a
nyugdijintézéü járulék illesztés,sék be a komgruába, amint ez a járulék a kongruatörvény szüle
tésének idején be is volt illesztve. Az egyházi
közakarat valódi megnyilvánulása érdekében fel
tétlenül szükséges, hogy minden egyházmegye
képiviselve legyen az egynázkerületi pénzügyi
bizottságban. Mivel a lelkészi kar korpótlékának
kiegészítését és egyéb jogos kívánságainak ki
elégítését, valamint egyházi tőkéink és egyéb'
pénzeink bizonyos mértékű valorizációját püspö
keink eredmény nélkül — bár állandóan — sür
getik, szükséges, hogy az egyházkerületi, il
letve egyetemes lelkészegyesület monstre kül
döttséget küldjön a kultuszminiszterhez, amint
ezt a ref. egyház egyik erélyes püspöke is meg
tette1. Mivel a kath. egyház egyes exponensei
az 1848. XX. t. c. tartalmát a kath. egyház ja
vára akarják kiaknázni, nyomatékosan kéri az
értekezlet egyházi főhatóságainkat, hogy készít
tessenek egy statisztikát arról, hogy bármi címen
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mennyi államsegélyt kapnak a különböző felekezetek és hogy mennyi egyházi adót fizetnek
a mi híveink és más egyházak hívei. Az igazság
nak napfényre kerülésétől nekünk nincs mit fél
nünk. Feltétlenül szükséges, hogy e tekintetben
tisztán lehessen látni. Megállapította a lelkészértekezlet, hogy követeléseink homlokterében
gyülekezeteink anyagi helyzete áll. Általános ta
pasztalat a gyülekezetek válságos, helyzete, me
lyet nemcsak a kedvezőtlen gazdasági állapot,
de a gyülekezetek vállaira rakott egyházi és ál
lami természetű nagy adóteher — különösen ez
utóbbi — növel. £zért nem mondhat le a lelkészi
kar az adócsökkentési államsegély sürgetéséről
se. Amíg gyülekezeteink terhe nem, könnyebbül,
addig nem várhatjuk a lelkészi kar terheinek
könnyebbedését. A könyvtáros és pénztáros je
lentése után, Sokoray Bálint hántai lelkész, az
egyházkerületi lelkészegyesület kérdőpontjai kö
zül »A protestantizmus jogosultsága a keresz
ténységben« kérdőpontról olvasott fel dolgoza
tot, utána pedig Szlovák Pál bakonycsernyei ad
minisztrátor az »Isten gyülekezetei« nevű szekta
hitvallását és mozgalmát ismertette. Az elnök
bemutatta az egyházkerületi lelkészegyesületi alelnök leiratában Stráner Vilmos egyetemi tanár
javaslatát az egyöntetű lelkészi ornátusról. Az
értekezlet mindenben egyetért a javaslattal, ki
véve azt, hogy az u. n. »Mózestáblára« keresztet,
vagy más keresztyén szimbólumot kellene app
likálni. Ez egészen felesleges cifraság) lenne.
Stráner Vilmos okfejtése az, hogy ha az u. n.
»Mózestábla« a tízparancsolat két tábláját szim
bolizálja, akkor hogyan jut annak viseléséhez
az Evangélium hirdetője? Ennek, .a szerinte el
lentétnek letompitására ajánlja ő a kereszt, eset
leg kehely felhimzését. Az értekezlet azonban
azt hiszi, hogy az ev. lelkész a kevésbbé fontos
törvényt is hirdeti a mindennél fontosabb evan
gélium mellett és épen ezért, ha a »Mózes,táblát«
a tizparancsolat jelképének tekintjük, felesleges
arra bármiféle jelet tenni. A lelkészértekézlet vé
leménye szerint arra kell törekedni már a theo
logian, hogy az úji lelkészek egyöntetű ruhában
avattassanak. Az előirt szabású lelkészi ornátus
rajzát minden lelkésznek meg kell küldeni. IKisebbi ügyek tárgyalása után elhatározta az érte
kezlet, hogy az ősszel ■Veszprémben jön össze.
— Halálozás. Zulauf Heniriknlé, s z ü l . Neiuhoíd Aloise, evangélikus lelkészné, május hó
29-én, életének 32-ik, boldog házasságának 9-ik
évében, Budapesten rövid szenvedés után az
Ur Jézus Krisztusban elhunyt. Temetése május
31-én volt Kalaznón.
— A budapesti evangélikus gimnázium
ötven budapesti és vidéki iskola közül első' he
lyen győzött 17 egységgel a hetedik országos,
középiskolai tanulmányi versenyen. Az eddig tar
tott hét országos verseny közül a budapesti
evangélikus gimnázium már a másodikon lett
győztes; 1927-ben szintén első volt.
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— Lelkészértekezlet. A hegyaljai evang.
egyházmegyei lelkészegycsület május hó 30-an
özdon tartotta lelkészértekezletét, melyen a papnék is resztvettek. Az értekezletet ur vacsora vétel
előzte meg: reggel 8 órakor a templomban. Az
úrvacsorán, melyet a helyi lelkész szolgáltatott
ki, a papok és papnékon kívül a hívek is reszt
vettek. Ennek végeztével a lelkészlakon Nemes
Károly főesperes gondolatokban gazdag, lebi
lincselő irásmagyarázattal nyitót !a meg az érte
kezletet. Dnszik Lajos miskolci lelkész jól Stili
zált mondatokban számolt be a speyeri jubileumi
ünnepélyen szerzett tapasztalatairól, benyomásai
ról, melyet érdeklődéssel hallgatott mindenki.
Marcsek János helyi lelkész >'Egyházunk szociális
feladatai cimmel tartott alaposan kidolgozott
és sokra értékelt előadást. Végül az értekezlet a
lelkészek továbbképzésének meg\alósithatása
ügyében és a korpótlék teljes valorizálásának a
sürgetéséről fogadott el javaslatokat.
Gyászeset. Május hó 29-én hunyt el a
gömörmegyei Dobsinán 88 éves korában Weisz
Antal evang. lelkész, ki a későbbi budai Sztehló
András és Máday Károly püspök utódja volt
dobsinai lelkészi állásában. Nagy magyar hazafi
s kiváló szónok volt, kit már nyugdíjas állapotá
ban töri meg az összeomlás s a cseh megszállás
ördöge. Május 31-én temették Dobsinán a gömöri papság és Dobsina város közönségének
nagy' részvételével. Özvegye, 2 leánya és Károly
fia, volt zágrábi, ma budapesti m. kir. főbányatanácsos gyászolja. Sógora volt Jelkésztársának,
a soproni Zundel Károlynak. Mai utódja a mo
som származású Pósch Gusztáv. Tanult Kés
márkon, Eperjesen és Jénában, ahol Hase Károly
a nagy egyháztörténetirónak és Fischer Kűnó
kiváló filozófiatörténetirónak volt Thebusz Já
nossal, a későbbi zólyomi esperessel egyik leg
kedveltebb magyar tanítványa. Dobsina város
háborueiőtti nagy kulturális haladása és iskolái
nak országos jóhire az ó nevéhez és működésé
hez is fűződik. Nagy diákbarát, a polgári szár
mazású közép- és relsöiskolai diákságnak lel
kes támogatója és pártfogója volt Dobsinán.
Mélységes hálával gondolunk ma is sokan, ké
sőbb előkelő állásba jutott dobsinaiak majd öt
évtizedes áldásos működésére.
— Dékánválasztás az evang. hittudom ányi
karon. A kar májusi ülésének legfontosabb tár
gya az 1929-30. tanévi dékán megválasztása volt.
A kar egyértelműen Dr. Kiss Jenő egyetemi
ny. r. tanár, e. i. dékánt választotta meg az
1929-30. tanévre dékánnak, akit a kar bizalma
e/zel másodízben tisztelt meg a dékáni tisztség
gel. A prodékáni tisztséget az egyetemi rend
szerint a közvetlen megelőző \o!t dékán tölti
t e D. Dr. Pröhlt Károly egyetemi ny. r. tanár,
e. i. prodékán személyében. — Ugyancsak a
májusi rendes üléséből küldötte ki a kar rector
elektorokul Dr. Kiss Jenő, D. Dr. Pröhle Károly,
Dr. Deák János és Dr. Báró Podmaniczky Pál
ny. r. talárokat.
t
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— C sonkam agyarországi tanulm ányút.
Diákok és ifjuságiegycsületi tagok részére elő
készítés alatt van egy hazai tanulmányút, hogy
ifjúságunk necsak a külföldet járja tanulmá
nyozni, hanem saját hazáját is minél jobban
megismerje és megismerve még jobban szeresse.
Fónyad Dezső a Soli IX*o Glória titkárának a
vezetésével augusztus 9-én indul a túra a követ
kező városok es termeszeii nevezetességek meg
tekintésével: Budapest, Gödöllő, Aszod, Eger,
Putnok, Aggteleki cseppkőbarlang, Miskolc,
Diósgyőri var, Hámor, Lillafüred, Szerencs,
Nyíregyháza, Debrecen, Hortobágy, Budapest.
Részvételi dij fiuknak és fiatalembereknek 52
pengő, leányoknak 60 pengő. Ajánlatos, hogy
a már eddig is mutatkozó nagy érdeklődésre
való tekintettel a résztvenni szándékozók minél
előbb jelentkezzenek. Az alsó életkor 15 év. Je
lentkezni lehet diákoknak £ Soli Deo Gloria
Szövetségben Kálvin-tér 7., nem diákoknak KIÉ
szövetségben, Budapest, IX., Ullői-ut 29. II.
A ném et kér. ifj. egyesületi mozgalom
négy évenként tartani szokott birodalmi gyűlé
sét Stuttgartban rendezte meg pünkösdkor. 10
ezer ifjú seregiett egybe a német birodalom leg
különbözőbb részeiből. A magyar KIÉ mozgal
mat Pógyor István a budapesti Keresztyén Ifjú
sági Egyesület titkára képviselte, átadva a kül
földi delegátusok gyűlésén a magyar mozgalom
üdvözletét.
— Szeged. Megemlékeztünk arról, hogy a
szegedi Dugonits-Társaság Kutas Kálmán lel
készt rendes tagjává választotta. Pótlólag kö
zöljük, hogy a Társaság ugyanazon közgyíilésél>eii rendes tagjának választotta Vályi Nagy Gé
zát, a kiváló magyar költőt, evang. egyházunk
egyik büszkeséget. Tiszteletbeli tagjának meg
választotta Fichtner Sándort, az uraiujfalui szü
letésű országos hírű karmestert és zeneszerzőt.
A Magyarság pünkösdi száma »Értékeink« cim
alatt szép cikkben méltatja a szegedi egyház év
tizedek óta áldásosán működő felügyelőjének,
a szilsárkányi születésű Kiss Ferenc föcrdőtanácsosnak az Alföld, nevezetesen Szeged és kör
nyékének befásitása körül szerzett érdemeit,
amelyekért »az erdőültető« ep itetormai tisz.elték meg s Tisza Lajossal, Kállay Alberttól, Lá
zár Györggyel egy sorban a város negyedik
rekonstruktorának tekintik.
Vallásos sajtókonferencia Bázelben.
A francia, belga, holland, svájci, német és osz
trák vallásos sajtó képviselői az idei nyáron kon
ferenciát tartanak Bázelben. Ez a konferencia
a tavalyi kölni nemzetközi sajtókonferencia fo
lyományaképpen iil össze. A konferencia meg
beszéléseinek egyik tárgya a stockholmi mozga
lom irányában való állásfoglalás.
— A Magyar Keresztyén Leányegyesüle
tek Nemzeti Szövetségié május 30—junius 2. tar
totta konferenciáját, melyet 25 éve^ fennállása
jubiláris ünnepséggé avatott.
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— A szegedi Egyetemi Luther Szövetség

május hó 25-én tartotta évi záró közgyűlését.
Beszámolt munkájáról. Az elmúlt iskolaévben
hazafias ünnepélyeket rendezett, a gyülekezeti
lelkész vezetésével heti biblia órákon vett részt,
szegényebb sorsú egyetemi hallgatókat segélye
zett. Az év folyamán hét kedélyes összejövetelt
is rendezett tea estély keretében. Az évzáró
közgyűlésen dr. Polner Ödön egyetemi tanár
50 pengőt adott át arra a célra, hogy az Egye
temi Luther Szövetség] a tahi-i nyári diákgyűlés
re képviselőt küldjön ki. — Az elmúlt tanévben
az egyetemien 113, a főiskolán 25 beiratkozott
evangélikus hallgató volt, — igy az országos
átlaghoz arányitva jó, a többi nem katholikus
felekezetekhez viszonyítva rosszabb arányban
voltunk képviselve. A Szövetség taglétszáma 99
volt. A Szövetségi munkáját május hó 31-én esti
templomi istentisztelettel fejezi be. A szünidei
bizottság elnöke Pazár László, titkára Darvas
AndOr.
— Salgótarjánban az Evangélikus Nőegy
let és Luther Szövetség május 12-én tartotta köz
gyűlését, amelyen Pántyik Árpádoé és, dr. Halyák
Zoltán elnökök számoltak be a két egyesület
múlt évi munkájáról, amelyből kitűnt, hogy: a
két egyesület rendezett 8 kulturestélyt, kará
csonyi vásárt, karácsonyfaünnepet, majálist, két
vallásos estélyt, tartott bibliaórákat stb. Ezután
Jessie Oyuláné terjesztette elő' a Nőegylet pénz
tári számadását, amely jelentette, hogy: a Nő
egylet az elmúlt évben két és félezer pengőt for
galmazott, amelyből több mint 600 pengő tiszta
vagyona maradt. A Luther Szövetség Takács
Ferenc jelentése szerint 700 pengőt forgalma
zott, amelyből három és félszáz pengő vagyona
maradt. Folyósított a két egyesület születési és
temetési segélyeket is 14 esetben. Több kisebb
ügy során elhatározta a közgyűlés, hogy meg
keresi az egyház elnökségét, hogy a hősök em
léktábláját állítsa be a templom falába s azon
kívül egy színpad megépitéséie adott az elnök
ségnek felhatalmazást. A gyűlés a lelkész imájá
val ért véget.
— Nagy nyári diákgyűlés. Junius 29-től
juliuis 5-ig Tahitótfalu község halárában, a Duná
tól néhány percnyire, egy gyönyörű fekvésű lensikon rendezi ez esztendőben is a Magyar Evan
géliumi Kér. Diákszövetség rendes nyári nagy
konferenciáját. A konferencia tárgya »Uj ma
gyar diáktipus felé«, mely kérdést a magyar élet
legkiválóbbjai fejtegetik előadások és eszme
cserék keretében. Részvételi djj 2 pengő és
napi ellátási diji ugyancsak 2 pengő. Jelentkezni
lehlet a Szövetség központi irodájában (Buda
pest, IX., Üllői-ut 19. II. 4.), esetleg] levelező
Nyomatott a
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lapon Julius 15-ig. Utazási kedvezményről á Szö
vetség gondoskodik. Részletes tájékoztatással
ugyancsak a központi iroda szolgál.
— Szarvas. Bartóky József v. b. 1.1., nyug.
államtitkárnak, a jeles írónak a régi gimnázium
épületén elhelyezett emléktábláját május 29-én
avatta fel dr. Raffay Sándor püspök. Bartóky a
szarvasi gimnázium tanulója és a szarvasi öreg
diákok szövetségének első elnöke volt.
— Kellemes nyaralás felnőtt leányok ré
szére havi 150 P fejében Julius és augusztus ha
vában Eperjesen. Teljes ellátási, fürdőszoba,
zongjora, harmonium, ping-pong, könyvtár (ma
gyar, német, francia) használat. Strand. Tennis.
Pompás kirándulási alkalmak csoportos rende
zéssel, minimális részvételi díjjal: Sáros, Szepes,
Gömör, Abauj megyék és a Tátra csodaszépsé
geihez. Bővebb felvilágjositást ad: Fábry Viktor
evanjg. lelkész. Presov (Eperjes) CSR.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A. F. Nyíregyháza. Köszönöm. Az egész
nek leközlésére nem volt hely. — Z. Karolin
Bp., M. F. Bp. Expedíció ügyében intézkedtem.
—* Többeknek. Hátralékok1kimutatásán, miután

az anyagot megkaptam, most dolgozom. Addig
is kérnem kell legalább az előfizetések mielőbbi
szives beküldését. — N. I. Hévíz. Legközelebb
— rövidítve — hpzom. Üdv. — B. K* R.-Iiget.
Ismételten: magam sajnálom Iejgjobbian, hogy
nem tudtam előre részleteket közölni az ünne
pélyről; sziveskedjék saját hatáskörében oda
hatni, hogy az ünnepélyek előkészítői a sajtó
útján idejében tájékoztassák az egyháztagokat.
Az említett másik közlemény hirdetésszerü volt.
— Köszönettel ismerem el követkéző felüliízetéseket: Tárnokréti egyházközség 0.80; KraUsz
Gyula Győr 3.60; Stumpf Gizella Budapest 3.60.
— B. K« Súr. Lap küldése felől intézkedtem.
— özv. St. I.-né Bp. Nyugtázásra élénk sajná
latomra nincs helyem.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

Kántori állás* A Budapest III. kerületi
(Öbuda-Ujlak) ág. hitv. evang% egyházközség
megfelelő tudással rendelkező kántort keres, aki
az egyházi énekkar vezetésére is vállalkozik. Fi
zetési feltételek, az állás betöltésével járó köte
lezettségek, s egyéb tudnivalók megtudhatók az
egyházközség lelkész! hivatalánál: Budapest, III.
kér. Zichy-u. 7. sz. Levélbeli megkeresésre is szivesen válaszolunk.
Mohr Henrik,
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K A R O L Y

A la p o ssá g .
„Valaki azért hallja én tőlem e
beszédeket, és mefrcselekszi azokat,
hasonlítom azt a bölcs emberhez,
aki a kősziklára építette az ő házát. *
Máté 7, 24.

Jé?us a Hegyi Beszéd végén kétféle há/épitöről beszél. Egyidclg nem latszik a különbség
a kettőnek a munkája között. Mindegyik felépíti
a házát. És mégis: az egyik bölcs, a másik bo
lond. Az egyiknek a háza megmarad, a másiké
összedől. Mindegyik szorgalmasan dolgozott,
csak az volt a különbség, hogy az egyik ala
posan, a másik felületesen végezte a dolgát.
A kétféle házépítő kétféle keresztyénnek a
típusa. Mindegyik hallgatja az igét, de nem mind
egyik cselekszi azt. »Az igének megtartói legye
tek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat,«
int bennünket Jakab apostol. U g y a n ő beszél fe
ledékeny hallgatókról is. Az egyik fülükön be
megy* az ige, a másikon ki. öröm est veszik az
igét, Jézusnak példázata szerint, de gyümölcsöt
nem teremnek. Pedig a gy ümölcséről ismerszik
meg a fa.
A bölcs építőmesterben az alaposság mellett
más jótulajdonságok is szükségesek voltak. Szá
molnia kellett azokkal az erőpróbákkal, amelyek
nek a ház ki lesz téve; az eshetőségekkel, ame
lyek bekövetkezhetnek. Ehhez nem elég az
egyéni tapasztalat. Az életmunka bölcs elvégzé
séhez sohasem elég az egyéni tapasztalat. A
bölcsességhez mindig szükséges az emberek kol
lektiv tapasztalata. A vallásos nevelés jogosult
sága, a gyermek lelki fejlődésébe való beavat
kozás és a fejlődés irányítása azon alapszik,
hogy a bölcs elet mindenkit ráutal a kollektiv
tapasztalatra. Az emberiségnek kötelessége, hogy
ennek a kollektiv tapasztalatnak a kincseit kö
zölje a felserdülő nemzedékkel. Téves azoknak
a felfogása, akik a lelki szabadság elleni vétek
nek tartják a lelki fejlődésnek ezt a befolyásolá
sát. Milyen óriási erőfecsérlés lenne, hä min
den nemzedéknek saját tapasztalatából kellene
rájönni arra, hogy vannak árvizek stb., amelyek
a fövényre épített házakat összedöntik! Milyen
végletes mulasztás lenne, ha minden nem/jedék
a saját bőrén volna kénytelen megtapasztalni a
bűn rettenetes következményeit! Az emberiség',
történelme üdvtörténelemmé lesz azáltal is, hogy
a Jézus Krisztusban megjelent üdvösségről szer

«aper«».

M eilelenik hetenként e g y s z e r , vasárnap.
Előfizetési i r : Eiisz évre 6 P. 40 li lL téléire 3 P.
20 fl IL negyedévre t P. 60 (ÜL Egy szán 16 fill
Hirdetési árak m egegyezés szerin t

zett ta paszta htokat az egyház nevelő tevékeny
sége utján közli a következő nemzedékkel. A
gyermek-keresztség ez okból is nemcsak jogo
sult, de kötelcsségszerü cselekménye az egy ház
nak, amely ennek az elrendelt szentségnek vég
rehajtását nem teheti függővé attól az egyéntől,
akinek lelkiségét a kegyelem eszközeivel tuda
tosan, szántszándékkal befolyásolni akarja. Az
egyház lelki anva, lelki dajka és mint Isten meg
bízottja tekintéllyel cselekszik, felelősségi alatt,
f onák dolog volna, ha az egyéntől tétetnék
fi;ggóvé, hogy kivátija-e azt a befolyásolást,
amely nélkül az igazság ismeretére és elfoga
dására nem juthat cl. Ebből következik annak a
pedagógiának ferdeségc is, amely a gyermek
ből akar kihúzni mindent, anélkül, hogy valamit
belehelyezne. Ez annak a roussoaui romantikus
ostobaságnak a kifolyása, amely szerint az cjTi
ber természete jó, csak a társadalom és a tör
ténelem teszi rosszá.
A bölcs építőmesterben szükség volt az ala
posság és a kollektiv tapasztalatnak megszerzése
mellett türelemre is. A bölcsességhez megkivántatik a türelem. A türelmetlenség éretlen gyer
mekeknek és olyan embereknek a tulajdonsága,
akik kedvüket és bátorságukat vesztik, ha a ve
tést nem követi nyomon az aratás. A türelmetle
nek nem bölcsek, mert nem látják, hogy amit
aratunk, azt jórészt előttünk élt emberek vetet
ték — úgy a jót, mint a rosszat. Nein látják,
hogy miként a tapasztalatoknál, úgyr a gyümölcs
nél is az emberiség kollektiv munkájára va
gyunk lépten nyomon utalva. Türelem kellett
ahhoz, hogy a bölcs építő leásson a szikláig,
különösen mikor ott volt mellette a bolond építő,
aki egyszerűen a fövényre rakta a falat, tehát
az építésben megelőzte a bölcset, a háza előbb
készen lett. Mennyi minden csábítja az embert
a világban arra, hogy a munkáját elnagyolja,
a részletkérdésekkel ne bíbelődjék, törekedjen
a nagy*, a hatásos effektusokra! A vallási, az
egyházi élet terén is! Nem győzzük kívánni a
sikert. Siettetni, erőszakolni akarjuk. Lehet is
ilyen gyorstalpaló munkát végezni, amely tet
szetős a szemnek; a szájban edes, mire azon
ban a gyomorba jut, émelygést okoz. »A szántó
vető türelemmel várja a földnek drága gyümöl
csét.« Csak le a szikláig! Le a mélybe, az Isten
igéjéig. Az ige legyen a fundamentom, amelyre
életed házát felépíted. Ismerőseid közül sokan
talán nem dolgoznak ilyen türelemmel. Egyre-
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másra aratják a sikert, az elismerést, a habiért;
magasztalják, gazdagon jutalmazzák őket. Te
elástad magiadat, eltemetkeztél, senkinek a fi
gyelme nem terelődik rád, megfelejtkeztek ró
lad. De mindez ne tévesszen meg. A hű munkás
jutalma nem vész el. Kinek-kinek munkáját a
tűz próbálja megj. És ne feledd: ahol a siker
csak úgy sziporkázik és tündököl, ott is hány
esetben ejgy olyan munkás dolgozott előzőleg,
aki elásta magát, eltemetkezett, akiről a jó Iste
nen kívül senki se tudott! Egy jóságos atya vagy
anya, egy hűséges tanító, egy-egy szerény mun
kása Isten országának szállt le, ásott le a szikláig
és az rakta le a háznak, vagy gyülekezetnek fundamentomait. Az .emberek elfeledték, talán észre
se vették, de az Isten, látta az önfeledt türelmet,
azt a bölcs munkát és ő nem felejti el. Dolgozz
tehát türelemmel, tudván azt, hogy aki Isten or
szágának dolgában fárad, az örökkévalóság szá
mára dolgozik. Az emberek jönnek-menn ek, de
a szent egyház megmarad.
A bölcs ember kősziklára építi házát, A
maga házát is, meg az Isten házát isi. Alaposan,
előrelátóam, körültekintően és türelmesen.

fi Lipcsei Misszió közgyűlése.
A Lipcsei Misszió, amelyet a Magyarhoni
Misszió-Egyesület is támogat, nemcsak hogy
újra felvette a munkát a tengerentúli munkamezőkön', hanem új, fontos feladatok előtt is áll,
amelyek mindén erejének mcgfeszitését kíván
ják. Isten csodálatosan megáldotta mindkét mun
kaimezőn. Indiában szemmel láthatóan halad elő
re; Afrikában a keresztyénség felé irányuló tö
megmozgalomról beszélhetünk. Nagy dolgokat
lehetne véghezvinni ha elégségesek volnának az
eszközök és erők. De itt rejlik a baj. Ahelyett,
hogy a Misszió vígan haladhatna előre, egyremásra kénytelen kéregetni, hogy a legszüksége
sebb eszközöket megadják neki. Emberileg te
kintve a helyzet kritikus. A vezetők lelkére gond,
fáradtság és csüggedés telepedne, ha nem tud
nák, hogy Isten dolgában fáradoznak, aki ellőtt
nincs akadály, hogy sok, vagy kevés által 'sze
rezzen szabadulást. Találó volt tehát az az ige,
amelyet Dr. Meyer hannoveri lelkész a közgyű
lés előestéjén, kedden, május, 21 -étii nyújtott az
áhitatban: Nem félelemnek lelkét adott nekünk
az Isteni, hanem erőnek és szeretetnek és józanságinak lelkét. (2 Tim. 1, 7) Ez az ige szabta
meg a gyűlés irányát.
A gyűlés D. Sommerlath tanár által vezetett
matutinával vette kezdetét a Tamás-templom ban. A kiküldöttek és hallgatók 10 órakor gyü
lekeztek össze a Szent Tamás Hgyüleke zeti h áz
ban 38 kiküldött és a szavazatjoggal bíró egye
sületek 53 hallgatója volt jelen; a külföldről Elzasz-Lotharingia és Szlovákia voltak képviselve.
A Svéd Egyházi Misszió vezetősége Lie. Sanidegrent küldte ki. A gyűlést D. Cordes egyházfő
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tanácsos, a missziókollégium; elnöke «nyitotta meg
és vezette. Néhány ügyrendi pont elintézése
után a Misszió pénztárosa, Bischoft bankigaz
gató terjesztette elő a pénztár jelentést. Adomá
nyokban befolyt 576.264 márka. A tavalyi évvel
szemben emelkedés mutatkozik, de a háború '
előtti színvonalat, 1913-ban 700.000 márkán va
lamivel felül volt a bevétel, még távolról sem
érte el. Szászország! 236.015, Bajorországi 102.793,
a porosz lutheránus, legyház 42.736, MecklenburgSchwerin 22.904, Hannover 17.896, Braun
schweig 13.194, Reusz 11.391, az egész külföld
(köztük Magyarország) 21.843 márkát küldött.
Lényeges emelkedést mutat a »kalászgyűjtés«:
54.593 M, a tavalyi 37.004 M-val szemben. A
lengyelországi adományok is, szépen emelkedtek.
Az 580.970 M bevétellel szembeni a kiadás
598.728 M. Emellett a tavalyi 53.000 M hiány
csak részben talált fedezetet. A pénzügyi hely
zetet tehát komolynak kell mondanunk. A piénztárjieilcimtés hosszabb megbeszélésre adott alkal
mat. Dr. Ihmels misszióig|azgató szerint a há
ború előtti időt nem lehet alapiul venni, mert
úgy itthon, mint a munkamezőin a drágaság te
temesen növekedett. Könnyebbülés az 1930. évre
sem várható. Afrikában ugyan befejezést nyer
nek az életbevágóan fontos épitkezések, ezzel
szembeni viszont Indiában felerészben át kell
vennünk a tamubegyház kiadásait, amelyeket ed
dig a Svéd Egyházi Misszió viselt. Felvetődik
tehát az a komoly kérdés, hogy miként lehetne
a bevételeket fokozni. Mindenekelőtt a misszióbarátok körét kell (növelni. A helyzet főnehézsége
abban rejlik, hogy még mindig sok1 olyan gyü
lekezet van, amelyek semmit, vagy majdnem
semmit sem tesznek a misszióért. A megbeszé
lésben reámutattak a sajtószolgálat ifontosságára.
Más oldalról hangsúlyozták^ hqgy mindeneik előtt
a lelkészeket kell buzgó munkatársakul meg
nyerni. Sok lelkész egyáltalán nem tudja, hogy
mekkora áldás fakadhatna a misszióból a saját
gyülekezetükben folyó munkájukra. A lelkéiszkomferenciákra vár itt igen fontos feladat. De
már a thieológiai hallgatóknál és a kandidátu
soknál kell elkezdeni. Volt egy felszólalás olyan
irányban is, hogy a kiadásokat kellene csökken
teni; de hogy ez hol és miként volna kivihető,
azt nem tudtuk meg. A missziói filmekre vonat
kozólag közöltetett, hogy a lipcsei, berlini és
herrnhuti missziói társulatok által alapított film
társulat saját bemutatóhelyet létesített, miután
a berlini Evang. Pressedienst a fennállói viszonyt
felbontotta. A továbbiakban; a Rogate-héten szer
zett tapasztalatokról és, nézetekről hallottunk. Az
egyes országokban más-más a helyzet, de a
Rogate-hetet, mint a külmisszió hetéty minden
oldalról örömmel üdvözölték. Általában vével a
Rogate-hét megmarad, de az egyes területeknek
belátására bizatik, hogy a misszió-hetet valamely
más, rájuknézve kedvezőbb időpontra tegyék.
A Lipcsei Misszió által kiadott Rogate-heti^ füzetecske, amely előadások és prédikációk számára
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való anyagot foglal magában, mindenhol ked
vező fogadtatásra talált.
Dr. Ihmels misszióigazgató jelentést tett a
maláji félszigeti diaspóráról, a tamul «gyházzal
való együttműködésről, az afrikai egyházi szer
vezkedésről, az angol kormánynak a nevelés- és
iskolaügyben elfoglalt álláspontjáról és az afrikai
missziói földbirtokok kihasználásáról.
A tanácskozásoknak fontos pontja volt az
Allgemeiner Evang.-prot. Miss ions ve rein (Kelet
ázsiai Misszió) javaslata a Deutscher Evang.
Missionsbundba való felvételért. Hosszabb meg
beszélés után az a nézet alakult ki, hogy a ja
vaslat felől csak akkor lehet majd végérvényesen
határozni, ha már végbement a misszióválaszt
mány és a Prot. Missions vérein vezetőségének
tervbevett közös megbeszélése és a kérdés tisz
tázódott.
A gyűlés negyedhétkor ért véget.
Este 8-kor ünnepi istentisztelet volt a Nikolai-templomban. A templom zsúfolásig meg
telt. Az ünnepi prédikációt Fröhlich bautzeni
szuperintendens mondta 1 Péter 5, 6 —11 alap
ján: Bodelschvvingh végrendeletében ezek a sza
vak állnak: A misszió nem valami véletlen dolog,
hanem alapvető öröm. Tehát a misszió nagy’
szolgálatot tehet ezekben az örömszegény idők
ben. Páratlan hiterősitó. A jelenkor kultúráiban
mindinkább felismerhető a halálvonal, a misszió
ban pedig a »keresztyénség életvonala« áll előt
tünk. Isten körül harc folyik az egész világon.
A kultúra fejlődésével együtt térj«! a szociális
nyomor, a szenny és vele a rendszeres istentclenség. Ebben a felforgatásban van valami sá
táni. Ma már nem egyes missziói területekért
folyik a harc, hanem akörül a nagy kérdés kö
rül: Krisztus uralkodjék-e a világon, vagy az
atheizmus. Kötelességünk egészen józanul meg
látni a bajt, de meg akarjuk egymást kölcsönö-j
sen erősíteni abban a nagy hitben is: Krisztus]
lesz a világ megmentöje. A pogány vallások!
nem tudják a támadást visszaverni, mert csupán!
emberi rendszerek. Nem is organizációnkban ta-l
lálható az üdv, mert Isten azt már elég sokszori
összetörte. Minden nyomorúságnak végső okai
a bűn, amelytől egvedül Krisztus válthat meg!
bennünket. Ha azonban megtört a sötét átokj
akkor megkezdődik az aratis, amit már min-l
denfelé láthatunk. Annál nagyobb az a köteles-l
ségünk, hogy Isten országának a földön útatl
csináljunk. A misszió feltárta a nyugati keresz-l
tyénségnek elvilágiasodását és komoly kérdési
hogy a hazai egyháznak van-e ereje feladatának
teljesítésére. Sajnos, hitünk fogyatékossága és]
az imádságban való gyengeségünk az Isten or-1
szágának haladását igen sokszor feltartóztatja.
A lelkipásztoroknak kötelessége, hogy az egy
házat a missziói feladat számára neveljék. Végiül}
valamennyiünknek a Szentlélek által kell meg-|
erősittetnünk. Nagy tárgyilagosságra; törekszünk,!
de ez legyen hivő tárgyilagosság.
Az egyházi beszéd után Kopp Irmgard misz-
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szionáriusnőnek az indiai munkamezőre való
avatása s Michel lelkésznek és nejének Afrikába
való búcsúztatása ment végbe. Dr. Cordes, a
kollégium elnöke János 15, 16 foglalt igéket
adta utukra: »Nem ti választottatok engem, ha
nem én választottalak titeket, és én rendellek ti
teket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt terem
jetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.« Ez
az ige útját szeli minden téves önbi/ikodásnak,
másrészt azonban szent örömre és kitartó mun
kára lelkesít és végül minden külső és belső
ellenállást legyőz, mert mögötte az Ur áll ígé
retével. Kopp kisasszony mostan egy ki először,
Michel és beje pedig régi munkaterükre térnek
vissza Dél-Papéba, amelyet 15 esztendeje voltak
kénytelenek a háború miatt elhagyni.
Csütörtökön délelőtt I). Ihmels püspök el
nöklete alatt a Kirchliche Konferenz gyűlésezett.
Előadást tartott D. Veit (München) »A káté mint
önmagunk lelkipásztora« címen, továbbá Gerber
lelkész (Lipcse) missziói felügyelő »A misszió
és a k áté; cimen. Délután a szász Missziói Nő
szövetség tartotta évi közgyűlését, amelyen 150
nő vett részt. Ugyancsak délután volt a gyerme
kek missziói ünnepélye. A gyermekek körülbelül
1300 márkát gyűjtöttek össze.
A Lipcsei Misszió gyülésezésének végső ak
kordja a Zentraltheaterben tartott esti összegyüleke/és volt. A diszterem, Lipcse egyik leg
nagyobb terme, zsúfolásig megtelt. D. Hilbert
egyházi főtanácsos Máté 0, 36—38 szavaival üd
vözölte a megjelenteket. Utána Dr. Ihmels miszsziói igazgató tartotta meg évi beszámolóját az
Ap. Csel. 18, 9 alapulvételével. A részletes jelen
tés után a Svéd Egyházi Misszió képviselője,
Lie. Sandegrcn (Upsala) üdvözölte a gyűlést;
majd Michel misszionárius búcsúzott a missziói
gyülekezettől. Végül Kopp kisasszony mondott
Lbúcsú- és koszönószót.
(Az. Allgem. Ev.-Luth. Kirchen
zeitung nyomán.)

Az evangélikus sajtó és a falisi ifjúság.
Lapot a falusi Ifjúság k e zéb e!
Ne tessék a cim olvasása után továbbmenni
[azzal a kézlegyintéssel, hogy ez egy halva szü
letett gondolat. Nem akarom egyházamat még
[több szellemi, anyagi cs erkölcsi energiát igény
ibe vevő áldozatkészségre sarkalni. Tudom, hogy
meg van az Erő, Magyar Ifjúság, Einmaus felé,
stb., de tessék csak megpróbálni ezek valame
lyikét és mondjuk az Uj Barázdát, vagy a Kis
[Újságot falusi ifjak elé adni, hogy melyiket
[fogja először a kezébe venni? Nem akarom vá
ltatni a fent említett lapok kiválóságát, a közép[iskolás, vagy egyetemi diák bizonyára azok után
nyúl, mert bennük rengeteg gyönyörűséget ta1Iái a lelke, de a falusi ifjú lelke egyszerűbb, közIvetlenebb, az ó fantáziája közelebb áll a Bene
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dek Eleik stílusában írott népmesékhez és a Ha
rangiszóban néha közölt kis regényeik stílusához.
Ha az ifjúság a nemzet jövendő' ígérete1 és
értéke, akkor figyelembe veendő' a nagyobb
számban lévő falusi ifjúsági is, amely nem ma
radhat művelés nélkül. A nemzet és egyházunk
jövője szempontjából ez életbevágóan fontos.
Az irodalom még mindig a legkitűnőbb nevelő
eszközök egyike, s nem versenyezhet vele sem
a mozi, sem a rádió, sem az autó, sem a sport.
Az irott betű különös nagy hatással tud lenni
a1 lélekre, különösen a fiatal fejlődő lélekre. A
lelkésznek1 első es főgondja kell hogy legyen,
hogiy ifjúsága olvasson és pedig olyant, ami a
lelkét erősiti, kiformálja és egészséges öntud'atuvá teszi.
Az a legfőbb' baj, hogy a falusi ifjúság nincs
is tulajdonképpen hozzászoktatva az olvasáshoz.
De ha egyszer olvas, akkor nem tudsz elegendő
olvasni valót előteremteni a számára, akkor már
érdekli minden, akkor már maga is reszketve
várja a lapját. Eleinte nehéz hozzászoktatni a
falut ahoz is, hogy nem elég csak olvasni, hanem
tartalmat is kell keresni a betűk mögött. Amíg
a tartalmi érdeklődés stádiumáig elfutunk, bi
zony sok könyvünket kell feláldoznunk, ame
lyek zsírosán, rongyosan és piszkosan jönnek'
vissza. Sok szeretet, jóakarat és megértés kell
ahoz, hogy a falusi serdült ifjúságot a komoly
olvasáshoz szoktassuk hozzá. De 'egészen bizo
nyos az, hogy igen sok falusi ifjú szívesen olvas,
ha van valaki, aki a kezébe nyomja a könyvet
vagy újságot. Kell lennie egy szervezett ter
jesztő gárdának és plédig magából az ifjúságból,
amely eldicsekszik azokkal az eredményekkel,
amelyeket maga szögezhet le olvasásának jiutaltnaként. Sokat kell küzdenünk, amig a falusi
ifjú megérti azt, hogy a nyomtatott betűért ál
dozatot is kell hozni! Hiába van áldozatkész ki
adó, hiába van jó és rátermett irói gárda, ha
nincs mellette megfelelő terjesztő gárda, amely
gondoskodik az egyes lappéldányok elhelyezésé
ről. Korai volna tehát arra gondolni, hogy ta
lán nem is elegendő előfizetővel rendelkező kü
lön lapot adjiunk ki a falusi ifjúság számára.
Egyelőre csak arra gondolhatunk, hogy a meg
lévőket revízió alá vegyük, vagy azokba olyan
rovatokat állítsunk be, apielyek a falusi ifjúság
szellemi és lelki igényeit teljesem kielégítik.
Hogy ezt a gondolatot nem szabiad elaludni
hagynunk és hogy állandóan napirenden kell
tartamiunk, azt nemcsak az evangélikus sajtó
ügyének fontossága írja elő, hanem maga az
a körülmény is, hogy öntudatlan és most a bélmissziói mozgalmak folytán ébredező falusi né
pünk lelkének csiszolása, felvilágosítása és éb
rentartása a legfőbb egyházi érdiek.
Fuchs János.
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Ima.
Uram és Istenem, nyisd meg szememet azok
nak a javaknak meglátására, amelyekkel életemet
boldogítani akarod s ismertesd fel velem, hogy
mindazok a te kegyelmednek ajándékai. Te
remts bennem tiszta szivet, hogy őszintén hálás
legyek azokért a nemes gondolatokért, amelye
ket lelkiembe ültetsz s visszariadjak minden olyan
gondolattól, amely meggyöngül hozzád valószeretetemet és az irántad való félelmet. Legyen
minden jó mag, amit elvetsz életemnek szántó
földjébe, ingyen való' kegyelmeid ténye és bizony
sága mellett gazdag aratásinak ígérete és záloga
a te dicsőségedre. Hogy én, akit te megáldottál
és megáldasz, áldássá legyek azoknak az életé
ben, akikkel családi, társadalmi, hivatali életem
összehoz; beszédem, tanításom, vigaszom, segé
lyem, befolyásom révén; példámmal és hatásom^
mai; tetteimmel és tartózkodásommal; hűségeim
mel és .buzgóságomimal. Adj', hogy tudjak ural
kodni gondolataimon, nyelvemen és akaratomon.
Tudjak győzni a kisértéseken. Mások sikerei ne
keltsenek bennem irigységet és ne lankasszák
munkaked vemet. A magam kudarcai ne keserít
senek és ne tántorítsanak1le arról az útról, ame
lyet lelkiismeretem helyesel. Lelkiisimeretem ér
zékenységét tedd mindig finomabbá, érzéseimet
tisztul tabbá, hogy mindjobban tanuljam még
látni és tudjam szeretni azt, ami tiszta és szent,
ami előtted kedves. Adj1erőt a jónak követésére
és teljesítésére. Ámen.

Je g y z e t.
Ujiabbad megint felmerülnek egy protestáns
napilap tervei. Jó volna, Ina egyszer ezt az esz
mét, amely szerintem nagyon nehezen valósít
ható miéig, igyekeznénk gyakorlatilag megvizs
gálni: éppen a megvalósithatás szempontjából.
Szükséges volna megállapítani, hogy 1. mekkora
alaptőke szükséges a napilap alapításához; 2 . mi
lyen politikai irány szolgálatában állana a lap; 3.
hány előfizetőre számíthatna; 4. mennyi kilátás
van arra, hogy a napilap »protőstáns« lenne,
vagyis milyen mértékben támaszkodhatnék a
magyarországi protestáns egyházak tagjainak
közös támogatására; 5. mely 'egyházak1értendők
protestáns egyházak alatt, tehát az úgynevezett
szektákkal szemben mi lenne a lap álláspontja;
6 . a szükséges alaptőkét hogyan! lehetne előte
remteni. — Amíg ilyen gyakorlati, részletes elő
munkálat nem történik, addig a napilap gondo
latának a feszegetése csupán theória. Protestáns
politikai napilap azt jelentené-e, hogy a protes
tánsok a politikai élet egész komplexumával
szemben azonos álláspontot foglalnak el, vialgy
csupán annyit jelent, hogy az egyházpolitikai
kérdésekben tömöriítené a protestánsokat egy tá
borba? És ha csak az utóbbira törekiedbe, az
előbbit ellenben kivihetetlennek tartanánk, amint
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én annak tartom, akkor kérdés, hogy egy vagy
több erős hetilap nem felelnc-e meg inkább a
célnak? Aki sokat markol, rendszerint keveset
fog. Véleményem szerint egyházunk sajtóprogrammjának egyelőre az volna a fófel adata, hogy
azt, ami megvan, rrtcgerősitse és kiépítse. Amíg
ebben az irányban nem történik semmi, addig
továbbá lépésekre sem lehet gondolni. Ha már
meglevő orgánumainkat sem vagyunk képesek
biztos létalapra helyezni, még egy új lapnak,
különösen rengeteg, pénzt felemésztő napilapnak
megindítása egy olyan kútnak a fúrását jelen
tené, amelybe eltemethetnénk minden pénzün
ket, ha nem akarnánk elveszteni presztízsünket.
Mert ne feledjük: ha egyszer a protestánsok egy
lapot megindítanak s az megbukik, akkor a má
sodik állapot sokkal rosszabb lesz, mint volt az
első. Tehát azoktól, akik a napilap gondolatával
foglalkoznak, lelkiismeretes előkészítő részlet
munkát és adatokat kérünk!

Krisztus-hívő zsidóság.
(Befejezés.)
A Krisztushivó Zsidók Társasága persze
még nem jutott el abba a stádiumba, hogy el
mondható lenne róla, hogy határozott hitvallása
van, mert úgy közösségeknek, mint egyeseknek
sok értelmi és érzelmi konfliktuson kell keresz
tülmenni, mielőtt megérnek arra, hogy hitüket
szabatos formulában fejezzék ki. Johnson lelked
azonban megkísérli hitvallási formába foglalva
bemutatni annak a hitnek különböző elemeit,
amely kifejezi a Krisztusban hivő zsidóknak val
lási pozícióját.
Hiszünk Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak
Istenében, mint Izráel szövetségi Istenében; és
hiszünk Izráelben, mint Isten szövetségi népé
ben.
Hisszük, hogy a názáreti. Jézus volt a meg
ígért Messiás; és hiszünk a názáreti Jézusban,
amint ö t az Ujtestámentom bemutatja.
Hangsúlyozottan mint zsidók hiszünk a ná
záreti Jézusban.
A hitnek ebből a megszövegezéséből világo
san kitűnik, hogy erős hangsúly van azon, hogy
ők zsidók és azok is akarnak maradni, dacára
annak, hogy a názáreti Jézusban, mint a meg
ígért Messiásban hisznek. Az ő álláspontjukról
tekintve, ezen semmi kivetni valót nem találha
tunk. Fontos kérdés azonban: hogyan tudják a
zsidók előtt elfogadhatóvá tenni azt, hogy ók
a zsidóságnak hűséges tagjai, mikor a zsidóság
a Jézusba, mint Messiásba vetett hitet kizárja?
Egyesek azzal bizonyítják ezt be, hogy ragasz
kodnak a zsidó vallásos törvényekhez és szer
tartásokhoz; de ezeknek a száma csekély és nem
lehet mérvadó a társaságra. Általánosabb ér
vényű válasz lenne az, hogy nyilvános kijelentés
sel és kifejezett elhatározással mutatják meg s
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nem szakadnak el semmi körülmények között a
zsidók nyájától. Ezen a ponton különbözik a
Krisztusban hivő zsidó minden más krisztushivő
tói, hogy t. i. a keresztyén egyház létezése irá
nyában semmiféle kötelezettséget vagy felelős
séget nem vállal. Az Ujtestámentombóí csak azt
fogadja d , ami Jézus személyével foglalkozik;
minden más előtte értéktelen. Másfelől elkötele
zettnek és felelősnek érzi magát a zsidóság fej
lődéséért, még annak a zsidóságnak a fejlődésé
ért is, amely Krisztus megjelenése óta alakult
ki. A krisztushivó zsidó így iparkodik bebizonyitam a zsidóknak azt, hogy a názáreti Jézusba
vetett hite egyáltalán nem változtatta meg népé
hez való viszonyát, tehát zsidónak tekintendő,
jóllehet hisz a Krisztusban.
A Krisztushivó Zsidók Társasága a keresztséget magánügynek tekinti, mert sem annak
szükségessége, sem annak módja kérdésében
nem kíván a keres/tség kérdésében a különböző
vélemények csataterévé válni. Megkeresztelt zsi
dók belépése elé nem gördít akadályokat, feltéve,
hogy nem állnak mint misszionáriusok valamely
keresztyén szervezet szolgálatában, hanem világi
foglalkozással keresik meg kenyerüket. A keresztség irányában az álláspont inkább negativ:
a keres/tség nem tekintendő a zsidóság meg
tagadásának. Ha annak tekintetnék, akkor a tár
saság a keresztséget határozottan elveti.
Ezen a ponton egyáltalán nem értünk egyet
a társasággal, és pedig két okból: 1. A keresztség nem magánügy, hanem a Krisztus által el
rendelt szertartás, és néhány apróbb szektától
eltekintve az egész keresztyénségben gyakoroltatik. 2. Ellentvetni a keresztségnek csupán azért,
mert a zsidók azt a zsidóságból való önkizárás
cselekményének magyarázhatnák, felveti azt a
kérdést, hogy tartozhatik-e valaki két vallásos
szervezethez; élhet-e, hogy úgy mondjuk, két
vallásos világban.
Itt van a mozgalom leggyengébb pontja.
A társaságnak nem áll szándékában a jövő szá
mára .építeni. A jelen fényein és a jelen helyze
ten alapszik s a zsidóságot és a keresztyénséget
inkább egymással kiengesztelni igyekszik, mint
sem hogy valamelyik oldalon megtelepednék.
Nem, kell tehát csodálnunk, hogy a jövő prob
lémái és gondolatai a legjobb esetben negative
fejezhetők csak ki.
A társaság nem akar új szektát alapítani,
sem zsidó szektát, sem keresztyén szektát. Nyo
matékosan tiltakozik az ellen, hogy a zsidóság
körén belől folyó keresztyén mozgalomnak tart
sák. A zsidóságnak akar szolgálni, nem a koresztyénségnek. Ha a jövőt illetőleg van, avagy
lehet ambíciója, ez abban merül ki, hogy a zsi
dók között útat törjön egy olyan mozgalomnak,
amelyen belül ezeket a kérdéseket nviltan, őszin
tén és szabadon meg lehet tárgyalni. Létjogo
sultságát abban látja, hogy ilyen közvetítő nél
kül a zsidóság a Krisztus-kérdéssel soha nem
foglalkozhat komolyan. Csak a jövő tudja majd
megmutatni, hogy ennek a célnak eléréséhez a
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társasági megtalálja-e a helyes utakat 'és eszkö-j
zöket.
A keresztyén, egyház részéről a zsidóság
nak ezt a Krisztus felé irányuló mozgalmát
csak örömmel üdvözölhetjük, feltéve, hogy be
éri a magaszabta korlátokkal és nem, akar a
kereisztyéuség nevében szólni. Alkalmazható erre
a mozgalomra Giamáliel mondása: Ha emberek
től van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok
azt (Api. Csel. 5, 38. 39.).
A »Kölner Tageiblatt« meginterjúvolta Dr.
Földes budapesti ügyvédet, a társaság elnökét.
Földes a következőket mondta: Nem, szakad
tunk el a zsidóságtól, csupán harmóniában aka
runk élni az Ujtestámemtommal. Elvünk az, hölgy
mindenkinek megengedjük, hogy a maga éle
tét élje, anélkül, hogy szertartásokat vagy dog
mákat kényszeritenénk rájuk. Hitvallásunk a
Krisztusról való vallásitétel. Ez nem akadályoz
bennünket abban, hogy a zsidó hithíez ragasz
kodjunk. Gondolatunk az, hogy aki a Bibliában
hisz, annak az Ujtestámeütomblan isi hinnie kiéli.
Én mint művelt ember nem tudom másként el
képzelni, mint hogy a Biblia csak az Ujtestá
mentommal válik harmonikus egésszé.
Összejöveteleinken mindenkit sziveisen lá
tunk. Aki résztvesz, meggyőződhetik róla, hogy
nem vagyunk valami titokzatos szekta, hogy a
Bibliát, Istennek igéjét és Krisztus igazságát
betüszerint és hamisitatlanul magyarázzuk. Mert
Krisztushivő zsidó lenni nemcsak annyit jelent,
mint keresztyén lenni; jelenti azt, hogy Krisz
tusban hiszünk és zsidók1 maradunk, elismerjük
mindkét testámientomot és ha a társaság érdeke
Úgy kivánja, nem kieresztelkedünk meg. (Dr.
Földes azóta már megikeresztelkedett.)
Mozgalmunk tulajdonképen! nem uj. Né
metországban ilyen mozgalom már a háború
előtt volt, de a háború óta továbbfejlődött. Hit
vallásunk terjed Amerikában, Angliában és Fran
ciaországban. Magyarországon nagy érdeklődéig
mutatkozik. Szervezetünk megnyerte1 a reformá
tus és más keresztyén egyházak1 rokonszenvét.
Több városban összejöveteleinknek istentiszte
leti jellege van. Ezeken az összejöveteleken a
Miatyánkot imádkozzuk, legtöbben héberül, ami
természetes, miért néhány legkiválóbb zsidó tu
dós és talmudista tartozik társaságunkhoz.
Egyébként annak az országnak nyelvét használ
juk, amelyhez a tagok *tartoznak. Külön bevételi
forrásaink nincsenek. Összejöveteleink nem né
pesek, szombatonként tartjuk kicsiny alkoholmentes vendéglőkben. Rendszerint meghívunk
valamely kiváló lelki embert, hogy magyarázza
az igét, utána szabiad megbeszélés következik.
Szervezetünk a társadalom minden rétegét
egyesíti. Tagijaink között vannak orvosok, ügy
védek, tanítók, tisztviselők, magánzók, levélhor
dók és kereskedők. Egyesek a szombatnapot,
mások a vasárnapot ■ünnepük. Jelképeink és szer
tartásaink nincsenek. Nincs feszület, de nincs
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||T o ra sem. Egyik legutóbbi összejövetelünkön
t résztvett Feiks Ábrahám, Európa egyik legünnepieltebb talmudistája. írás magyarázata után1
báró Podmaniczky Pál evangélikus lelkész be
szélt. Szervezetünk minden tagja az Egy Isten
bén hisz és ez a főlényeg). •

H Í R E K .
— Kapi Béla püspök Sopronban. Kapi
Béla dunántúli evangélikus püspök junius 9-én
kezdte meg Sopronban hivatalos szemléjét s a
jövő héten egyben végiére is ér annak a nagysza
bású egyházvizitáló körútnak, amelyet még püs
pökségének első esztendejében, 1917-ben kez
dett. Az esemény érdekességét növeli, hogy
négyszáz év alatt, amióta a város falai között
lutheránusok élnek, ez az első főpásztori! kánoni
látogatás. Az ünnepein resztvettek: Hermann
Miksa kereskedelemügyi miniszter, a város or
szággyűlési képviselője, , dr. Mesterházy Ernő
ny. főispán, egyházkerületi felügyelő és dr. Némiethy Károly titkos tanácsos, a budapesti ref.
egyházközség főigondnoka is. Kapi Béla szom
baton érkezett. A pályaudvaron a theológia
egész tanári kara, vitéz dr. Simon Elemér főis
pán, dr. Gévay-Wolf Lajos alispán, dr. Thurmer
Mihály polgármester fogadta. A templom előtt
folytatódott az ünnepi fogadtatás, a gyülekezet
tiszteletét Ziermamn Lajos, Hamzmann Károly
és Budakor Oszkár lelkészek tolmácsolták. Kapi
Béla megkoszorúzta 250 soproni evangélikus
hősnek a templom előcsarnokában felállított em
léktábláját, áldást mondott híveire, azután; a Uépiiskola udvarán Graf Samu ígazgató-tanitó sza
vait követően, harsonakar kísérete mellett, más
félezer evangélikus tanuló tisztelgő menetben
lépett a püspök elé. Vasárnap Kapi püspök az
oltár elől mondott németnyelvű prédikációt. A
presbiteri diszgyűlésen dr. Stránier Gyula egész
ségügyi főtanácsos., egyházközségi i felügyelőhelyettes intézett üdvözlő szavakat a püspökhöz
és a jelenlévő dr. Mesterházy Ernő egyházkerü
leti felügyelőhöz. Gráf Samu igazgatótanitót,
Kiss József, Ulreich Gyula tanítókat és Altdörfer
Viktor karigazglatót — mindannyian harminc év
nél hosszabb ideje szolgálnak — elismerésével
tüntette ki a főpásztor.
— A győri ág. h. evang. egyházközség a
IV. kerületi, szabadhegyi osztatlan! elemi iskola
kántori képesitéssel bíró férfitainitói állására pá
lyázatot hirdet. Tanítói javadalom a törvény sze
rint megállapított. iAz állás betöltésénél a nyug
díjas tanerők , 'előnyben részesülnek, de csak
kezdő, tényleges, rendes tanítói alkalmazásban
nem álló tanítókkal iszemben. Pályázati határ
idő: julius 20. A pályázatokat a győri ág. h.
evang. egyházközségi iskolaszékéhez kell küldeni.
(Győr, Petőfi-tér 2 .)
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— Csöm ör. Dr. Raffay Sándor püspök ju
nius 8. és 9. tartott egy házlátogatást a csömöri
gyülekezetben. Kíséretében voltak Blatniczky Pál
foespcres, dr. Szelényi Aladár egyetemes egyházi
főjegyző, korín, tan., és dr. Kontarik Gyula Pest
megye tanfelügyelője. A község határán dr.
Harsányi László tb. főszoJgabirt) és Tiplinger
Rezső csömöri főjegyző üdvözölték. A templom
előtt Jeszenszky Gyula lelkész és Nikelszky Zol
tán felügyelő fogadták. Az első napon az isko
lákat látogatta meg a püspök, másnap az istentisztelet után tartott közgyűlésen elrendelte, hogy
a tótnydvii istentisztelet mellett minden vasár
nap tartsanak magyar istent»szteleíet is.
— A soproni tanitóképzőintézet új zászló
ját junius 9-én avatta fel Kapi Béla püspök. A/
ünnepség szereplői voltak Várallyay János val
lástanár, Peschko Zoltán zenetanár és az intézet
énekkara. Zászlóavatás után torna ünnepélyt tar
tottak szabadgyakorlatokkal.
— A közoktatásügyi tárca költségvetésé
nek parlamenti tárgyalása folyamán (előadó
Oberhammer Antal) junius lü-én Bartos Aladár
a protestáns és görögkeleti felekezeti iskolák fo
kozottabb támogatását kérte, Esztergályos János
a tanítók fizetésrendezését sürgette, báró Kray
István követelte a kántortanitók és óvónők sé
relmeinek orvoslását, Farkas Géza sürgette a
felekezetek közti összhangot és együttműködést
és a protestánsokkal szemben bőkezűbb bánás
módot kért az 1848: XX. t. c.-nek megfelelően.
Petrovácz Gyula az iskolákban intenzivebb val
lásoktatást kivárrt. Vasadi Balogh György a fe
lekezeti béke szükségét hangoztatta.
— A budapesti evangélikus internátus.
Két évvel ezelőtt alapítottak pesti egyházaink
kiváló hírnevű pesti gimnáziumunk mellé az
evangélikus internátust. Az intézetnek az. a célja,
hogy amint az országos tanulmányi versenyek
eredménye szerint elsőrangú a tanításban isko
lánk, éppen úgy első legyen a nevelés terén a
vele kapcsolatos internátus. Az intézet berende
zésével és fölszerelésével kiclégitheti a legkénye
sebb igényeket. Felhívjuk rá azoknak a hittestvé
reinknek a figyelmén, kik a fővárosban és in
ternátusbán szeretnék gyermekeiket neveltetni.
Részletes tájékoztatót készséggel küld az intézet
bárkinek. (Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b.)
— Róma dolgozik. A román szenátus 84
szótöbbséggel ratifikálta a róm. kath. egyházzal
kötött konkordátumot. Az egyezmény bizonyos
feltételek mellett megengedi a róni. kath. hit
oktatást a romániai állami iskolákban. Az Evang.
Deutschland értesülése szerint elkészült a Po
roszország és a Vatikán között kötendő kon
kordátum szövege is; ez az egyezmény valószí
nűleg tij konstellációt teremt a porosz politikai
pártokban; a szociáldemokraták a centrummal
mennek.
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A budapesti evangélikus leánykollé
gium 41 felsőbb osztályos tanulója ötnapos ta
nulmányi kirándulást tett tanárai vezetésével. Sá
rospatak várának és a kollégiumnak megtekin
tése után Sátoraljaújhely szép vidékét, majd
Széphalmon Kazinczy mauzóleumát és sírját te
kintették meg. Nyíregyháza temploma, iskolája,
a Sóstó után a Hortobágy és Debrecen egye
temi épületei fejezték be a tanulságos utat. Vé
gül a Nagyerdői csendjében a kirándulók közt
levő vallástanár imája zárta be a kirándulást.
— A P ro testán s O rsz. Arvaegylet junius
7-én tartotta közgyűlését a Deák-téri leánykol
légiumban. Dr. Raffay Sándor püspök imája
után dr. Pesthy Pál, a/, árvaegylet elnöke, ny.
igazságügyminiszter mondott beszédet: Ha a
Protestáns Országos Arvaegylet nem végezhe
tett annyit, amennyit szeretett volna, csupán
amiatt van, hogy a legértékesebb és leginkább
áldozatkész magyar néprétegek gondja, baja
napról napra növekszik. A vallásfelekezetek ve
télkedése csökkenti az összefogás erejét meg
az árvagondozás terén is. Ezelőtt hetven eszten
dőivel, az árvaház megalapításakor az egyesület
nek hats/áznál több tagja volt, ma a tagok száma
212. A világháborút közvetlenül megclő>zö idők
ben — folytatta dr. Pesthy Pál elnök — az egye
sület kétszáz árvagyermeknek viselte gondját évrőil évre, most csupán százharmincat láthat el.
Hadikötvényekben az egyletnek félmillió arany
koronája ment tönkre. Amerikában élő hazánk
fia: dr. Soboslay Gyula az. elmúlt évben több
mint hatezer pengőit, 1915 óta összesen több
mint 238.000 pengőit küldött haza, árvagondozás
céljaira. Pesthy Pál külön is kiemelte, hog>' a
legutóbbi költségvetés köze! 12.000 pengős de
ficitjét még odaadóbb gyűjtéssel kell eltüntetni.
Dr. Lamotte Károly fővárosi tanácsnok választ
mányi tag lelt. Raffay Sándor püspök ezután
Pesthy Pa! elnök érdemeit hangoztatta. »A cse
lekedetek ernbcie ó — úgymond a püspök —
s rendkívüli optimizmussal vezeti az árvaegyle
tet jobb jövendő felé.« Dr. Vecsey Aladár ügyész
terjesztette élői az egylet munkásságáról szóló
jelentést.
— Kovács P éter jövendő református földmives ifjúsági titkár befejezte tanulmányait a
st. andrái Biblia-iskolában. Hazafelé jövet a lébényi evangélikus gyülekezet meghívására több
előadást tartott. Az első gazdafiú titkárt nagy
lelkesedéssel cs szeretettel fogadták. Mindazok
a lelkész urak, akik őxsztől kezdve néhány heti
vagy egy hónapi időtartamra^ igénybe szeret
nék venni Kovács Péter szolgálatát földmives
ifjúsági munkájuk megkezdése és megszervezése
céljából, jelentsék ezt még a nyár folyamán a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Református
Ágánál, Budapest, IX., Üllői út 29. II. e. Csak
lakást élelmezést és III. oszt. személyvonatu költ
séget kérne szolgálataiért. Fizetését a központ
adja.
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— Tanévzárő istentisztelet a Luther O tt
honban. Egyetlen budapesti egyetemi internátusunkban f. hó 9 -én tartották meg! a tanévzáró
istentiszteletet, amelyen a Luther Otthon tagi
jain kívül résztvett többi egyetemi tanár s az
Egyetemi Luther Szövetségbe tömörült evanr
g)élikus egyetemi ifjúság is. Az egyházi beszédet
dr. Gaudy László vallástanitási ig|azgató tartotta.
— Újabb adományok a Luther O tthon
szegény diákjainak. Megírtuk már, hogy a
Luther Otthon azzal a kéréssel kereste fel az
evang. egyházakat, h o g y az otthon szegénysorsu
tagjainak segélyezésére ajánljanak fel évenként
egy kisebb, az egyház kiadásaiban jelentéktelen1
összeglet. A sok apró adományból jelentékeny
segélyforrás tevődhetne össze néhány derék és
tehetséges atyánkfiának1 örömére és boldogulá
sára. A kérésre egyre érkeznek az adományok,
amelyek élénk bizonyságai egyházunk ősi szo
ciális érzésének és scgitőkészségéneik. Újabban
a következő egyházak küldötték el adományai
kat: Tiszaföldvár, Győr, Nemesdömölk, Kör
mend, Zalaistvánd, Szeged, Tállya, Budapest
íKerepesi-uti egyház, Budafok. Amikor a Luther
Otthon igazgatósága ezúton is hálásan köszöni
a megértő segítségnyújtást, egyben bizalommal
kéri a többi egyházközségieket is: küldjék el le
hetőleg még e hónapban szives adományaikat,
hogy a jövő szemeszterben már megindulhassék
a segítő munka.
— Hol töltsük vakációnkat? A BethámaEgylet olyanok számára, akik csendességben,
egyszerű viszonyok között testi pihenésre1, Jelki
üdülésre és épülésre vágyódnak, felajánlja ju
nius 15-től ízbég község területén, a Bucsina
patak kies völgyében bérelt nyaralóját, hol na
ponta1 négyszeri étkezést és egészséges lakást
(ágynemű nélkül) napi 4.50 pengőért nyújtana.
Helyiérdekű villamos Budapestről óránként köz
lekedik, melyhez Szent Endrén autóbusz (24 fil
lér) csatlakozik1, vagy gyalog 30 perc. Jelentke
zések a Bethánia-Egylet titkári hivatalában Bu
dapest, Vili., Gyulai Pábu. 9.
— Hévizgyógyfürdő. Evangélikus hittest
véreinknek igen kellemes, csendes és kitűnő
házi étkezést nyújtó protestáns házat tudunk
ajánlani, a »Széchenyi házat«, melynek tulajdoinosa egy közismert emberbarát: Molnár Lajos
és felesége, akiknél junius és szeptember hóna
pokban két ágyas szobákban elhelyezve egy napi
ellátás (3 étkezés) és lakás 6 pengőért, jiulhjs
és augusztusban 8 pengőért kapható. Hévizszemtandrás, Széchenyi ház, Andrássy út 19.
Noszkó István, lelkész.
— A marburgi kollokvium jubileuma.
Dr. Luther Márton 1529. október 1—4. meg
beszéléseket folytatott Marburgban Zwingli Ulrikkal (Urvacsora-vita). A negyedszázados év
forduló alkalmából három napig tartó nemzet
közi konferencia lesz Marburgban szeptember
12—14. A konferenciát szeptember 12-én Dr.
Nyomatott •
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Möller hesseni főszuperintendens nyitja meg.
Másnap Dr. Kapler, a Kirchenbund elnöke üd
vözli a külföldi egyházak kiküldötteit és az upsalai érsek megnyitja a diszkussziót, amelynek
tárgya: »A protestantizmus a keresztyénség
egyetemes jellegéhez való viszonyában1.« Dél
után Németország, Anglia, Amerika, Svájc és
Franciaország delegátusai tartanak előadásokat.
A harmadik napon a diszkussziót Dr. Keller
Adolf (Zürich) nyitja miqg. Theológiai hallgatók
előadják Luthernak Zwinglivel lefolyt vitáját.
F e le lő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLY.

Kántori állás* A Budapest III. kerületi
(ÓbUda-Ujlak) ág. hitv. evang. egyházközség
megfelelő tudással rendelkező kántort keres, aki
az egyházi énekkar vezetésére is vállalkozik. Fi
zetési feltételek, az állás betöltésével járó köte
lezettségek, s egyéb tudnivalók megtudhatók az
egyházközség leíkészi hivatalánál: Budapest, III.
kér. Zichy-u. 7. sz. Levélbeli megkeresésre is szí
vesen válaszolunk.
Mohr Henrik,
2 —2
ev. lelkész.
Pályázati hirdetés.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
Petőfi-reálgimnáziumánál folyó évi szeptember
hó 1-én betöltendő történelem-földrajz szakos
rendes (esetleg helyettes) tanári állásra a sza
bályszerű illetményekkel ezennel pályázatot hir
detek. Pályázhatnak oly evangélikus okleveles
tanárjelöltek vagy már állásban levő tanárok,
akiknek történelem-földrajzból középiskolai ké
pesítésük van.
Pályázók a bányai ág. hitv. ev. egyházkerü
let elnökségiéhez intézett folyamodványukat,
amelyben életkoruk, vallásuk, családi állapotuk,
magyar állampolgárságuk, hazafias érzésük és
megbizhatóságuk, végzett tanulmányaik, tanári
képiesiíésük, nyelvismeretük és esetleges eddigi
szolgálatuk okmányokkal igazolandók, folyó évi
junius hó i25-ig az aszódi iskola igazgatóságához
küldjék be.
,
D. Raffay Sándor,
bányakerületi evang. püspök.
Németül tanulni és egyúttal kellemesen
nyaralni szándékozó fiú- vagy leánytanulók szün
időn át kitűnő ellátást, külön kívánságra oktatást
is kaphatnak burgenlandi evang. lelkész család
nál, egészségíes, erdős vidéken. Cim válaszbé
lyeg ellenében megtudható az Evangélikusok
Lapja szerkesztőségében.
A miskolci egyházközség segédlielkészt ke
res. Állás azonnal elfoglalható. Jelentkezések a
leíkészi hivatalhoz küldendők.
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Irgalom .
„Legyetek irgalmasok, mint a ti
Atyátok is irgalmas."
Luk. 6, »6.

A keresztyénség története néni azt mutatja,
mintha Krisztus hivei mindenkor szem előtt tar
tották volna mesterüknek ezt a parancsát. Az
emberek életében a vallásosság nem mindig ölti
magára az irgalmasságot és szeretetet. Ugyan
abból a forrásból, a vallásosságból, édes és igen
keserű hullámok áradtak az emberiségre. A val
lásos buzgóság véres és kegyetlen háborúkban,
szilaj és féktelen ü Idézésekben sokszor megnyi
latkozott. Az irgalmasság és szeretet, a jóság
és tündéin példái és intézményei mellett meg
találjuk a türelmetlenségnek, kegyetlenségnek,
elnyomásnak és ártó erőszaknak sokféle formá
ját. Ha a keresztyénség történetének némely sza
kaszát vizsgáljuk, szeretnénk elfordítani a tekin
tetünket. Ezekről az üldözésekről és kegyetlen
ségekről mentségül azt szokták felhozni, hogy
annak a kornak, vagy azoknak a koroknak a
»szelleme« olyan volt. Ez azonban nem mentség.
Mert ha a »korszellem« mentségül szolgálhatna
a keresztyénségnek, akkor a keresztyénség nem
a világnak világossága, nem a földnek sava, ha
nem a világnak egyik adott része és a földnek
egyik röge volna.
Az igazság az, hogy a keresztyénséget nem
az teszi keresztyénné, hogy magát Krisztusról
nevezi. Vallásosságunk csak akkor lesz az irgal
masságnak forrása, ha megmarad a Krisztusban.
Ha eltávozik élő Urától, akkor mcgkövesül, meg
keményedett rendszerré és intézménnyé válik.
Naggyá növekedhetik, világi hatalommá erősöd
hetik, és ebben az állapotban képes mindarra az
utálatosságra, amire a világi hatalom kaphaató.
Az elvilágiasodott, Krisztustól eltávozott egy
ház toboroz magának tagokat, akikben nagy a
buzgóság az egyház szolgálatára, de ennek a
buzgó szolgálatnak eszközei és céljai, indítékai
és törekvései igen messze esnek a Megváltó
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Szentielkétól. Az ilyen vallásosságból eltűnt az
irgalmasság. A keresztyén ember nem azáltal lesz
irgalmas, hogy magát keresztyénnek nevezi, ha
nem azáltal, hogy a Krisztus Leikéhez ragasz
kodik. A Krisztustól való eltávozás a keresztyénségben mindig abban mutatkozik meg, hogy
az irgalmasság és jóság helyébe az üldözés, a
fanatizmus, az erőszak, a világhoz és ennek törvényeiltez való alkalmazkodás lép.
A mai keresztyénségben a jóság és szeretet,
az irgalmasság é9 testvériség nem mindig szem
beötlő erények. A prédikációk szépek, de az
élet rájuk cáfol. A sarkalatos keresztyén erények:
hit, remény, szeretet, hűség, igazság, jogosság
megtalálhatók az egyházak imáiban, irataiban,
szónoklataiban, de riticán találkozunk velük az
egyházak éklében. A samaritánusi irgalmasság,
amely minden embert felebarátjának tart és min
denki irányában szeretetet gyakorol, sokféle
megszorításnak van alávetve. Sokszor rosszul
felfogott egyházi érdekből. Mindegyik egyház
önmagát akarja védeni és erősíteni azáltal, .hogy
az irgalmasságot a saját tagjaival szemben kí
vánja csak gyakorolni, eltérően a mennyei Atyá
tól, aki felhozza napját jókra és gonoszokra,
esőt ád igazaknak és hamisaknak. Az eredmény?
A Krisztus vallása nem az a megújító erő az
emberiség életében, amire rendeltetve van. A
névleges keresztyének óriási tábora. A hitetlen
ség terjedése. A keresztyénség és a világ közti
határvonal elmosódása.
Az átlagos egyháztag ragaszkodik egyházá
hoz, de vájjon mutat-e példát a közönyös egy
háztagoknak abban a tekintetben, hogy feleba
rátját úgy szereti mint önmagát? »Gyümölcseik
ről ismeritek meg őket.« »Arról ismerik meg,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretitek.« Ha a jószívűségünk, nyájasságunk,
türelmünk, reménykedésünk, bátorságunk nem
több, mint azoké, akik a vallást lekicsinylik, ak
kor nem szabad csodálkoznunk, hogy az emberek
közömbössé válnak a keresztyénség iránt. Jó-
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sájgiot, irgalmasságot mindenhol lehet találni, az
nem a keresztyen vallásosságnak különleges
erénye. De a keresztyénség körén belül mutat
koznia kell Jézus erejének, amely által ezek az
erények meghatványozódnak.

Efézus 6, 4.
Amikor ilyen Ítéletet mond ki a bíróság,
hogy 10 évi szigorított börtönre ítélnek el egy
lő éves gyermeket, lehetetlen, hogy megállásra
ne kényszerítse az élet küzdelmei, harcai közben
a mélyebben gondolkodó keresztyén embert,
gyermekeket nevelő szülőket.
Ennek a gyermeknek nevelése, életkörül
ményei, bele engednek pillantani a gyermekne
velés helytelen és lelket ölő tényeibe.
ítélet kihirdetésénél igy kiált fel: »vadálla
tok!« Gondolkodjunk csak kissé, — mit is kiált
bele a világba ez a hang, sok ezer gyermekhan
got képviselve?! Ki itt a bűnös, szülő' vagy a
gyermek? Melyik vétett nagyobbat, a gyermek,
áld a testet ölte meg — ha megölte — avagy
a szülő, ki a gyermek lelkét ölte meg lassú ha
lállal, 16 éven át helytelen nevelési módszerével?
Ez a gyermek áldozata szüleinek. Előttünk áll
a család:^ élet kudarcának prototípusa. Majom
szeretet, vagy féktelen idegességből fakadó bün
tetések, megtorlása a Jelentéktelen dolgoknak,
elhanyagolása a legszükségesebbnek, a hitben
való nevelésnek. De miként is nevelhetné egy
szülő hitben fel gyermekeit, ha egyáltalán nem
él összeköttetésben Istennel? A legtöbb szülő
kisajátítja magának a parancsolatok IV. pontját,
zsarnok módon értelmezve, ellentmondást nem
tűrve elvárja ennek keresztülvitelét, s a többi
parancsolat dzúg füle mellett, mint aki ezzel
eleget tett a törvény betartásának Istennel szem
ben s ezzel befejezettnek véli gyermekei neve
lését.
Tévedsz kedves Testvéreim, ha nincs meg
lelkedben az első, második, harmadik parancso
lat, ha ^nem éled tényleg át telkedben e paran
csolatokat, nem érkezel el a negyedik parancso
lat gyümölcséhez, — mert öntudatlanul az ötö
dik parancsolatból adsz gyermekednek, mert
nemcsak testet tehet ölni, lehet lelket is ölni
úgy, mint ez a megíévelyedett szülőpár, kik na
ponta adták be a gyilkosság méregcseppjeit,
mindig nagyobb és nagyobb adagban azáltal,
hogy életük állandó civakodás, meg nem értés,

l a pja

1929.

gyűlölködő szeretetlenisiég volt napirenden, a leg
rettenetesebb jelenetekben előadva, s nem vet
ték észre, hogy ölik annak a gyermeknek lelkét,
kinek életet adtak, de már megbecsülni, nevelni,
számot adni Istennek róla nem, tudtak. Mert hi
tetlen telkük nem vette észre, hogy figyeli őket
a fogékony lelkű gyermek, s ahelyett hogy Isten
képét rajzolták volna telkébe, a sátán vigyorgó
arcát plántálták belé.
És most ott ül a gyermek sötét zárkában,
nincs napfény, nincs szeretet, nincs többé sem
majomszereiét, nincs durvaság a számára, ön
magát fosztotta ki, árvaságra ítélte önmagát,
sötétség borítja lelkét.
Hol van ma az a missziós lelkű ember, aki
ezt a szerencsétlen gyermeket, ennek sorsát, éle
tét gondjába venné? Nem érez a társadalom ret
tenetes adósságot vele szemben? Hogy lehet
magára hagyni egy 16 éves fiút ilyen bűnös lé
lekkel, hogy követelheti az élet, hogy ez a gyer
mek azt elviselni tudja gyenge vállaival? Oh ir
galmas Isten, könyörülj: rajta! Ki beszélt-e gyer
mek előtt valaha Jézusról, Isteni szeretetéről ?
»Ti atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket,
hanem neveljétek azokat az Ur tanítása és intése
szerint.« — Ez a parancsolat is; hangzik kedves
szülőtársaim felénk! Ez a negyedik parancsolat
nak tegyen kiegészitő része ránk nézve!
Nagyon sok szülőnek keserű tapasztalata,
hogy hiába minden szép szó, avagy hiába a sok
verés, hiába minden áldozat, a gyermek mégis
engedetlen sőt a sok büntetés folytán megke
ményedik, közönyössé válik. Mondd kedves test
vérem imádkoztál már gyermekeddel ? összeköt
tetésben' élsz Istennel? Van hited1, élő remény
séged, közlöd iezt naponta gyermekeddel; éle
ted példa gyermeked számára? Van telkedben a
Jézus békességéből, mely kiragyog szivedből,
mint felhők közül a drága napfény? Van gyer
meked számára mondanivalód Jézus szereteté
ről? Volt már találkozásod Jézussal? Ha volt,
viad el oda, ahol ilyeini sötét tragédiák ölik a
gyermek lelkét. Szeresd a gyermeket bölcs szív
vel, légy mellette józan gondolkodással, melyet
az evangélium drága forrásaiból meríthetsz,
hogy az ö tanítása és intése szerint nevelhessed
gyermekeidet. Azért a szerencsétlen gyermekért
pedig imádkozzunk s kérjük a Szent Lélek vi
gasztaló erejét, űzze ki szivéből a keserűséget
a »vadállatok« iránt érzett vádját, tisztítsa ki ei
kétségbeesett gyermek' szivét, küldje az Ur min-
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den ilyen szerencsétlen gyermek és szülő közé
a Szent Lelkei, aki megtisztítja, meggyógyítja
az ilyen szerencsétlen gyermeket és szülőt egy
aránt!
T abitha.

Evangélikus és protestáns.
(D. Althaus erlangen! tanár előadása a spcyeri
ünnepélyen.)
Evangélikus és Protestáns — az 1929. év
két jubileuma, a kátéjubileum és a protestáció
jubileuma, ezt a két szót egy beolvaszt ja. Kátéjubileum: evangélikus ünnepség. Protestádó ju
bileum: protestáns ünnep.
Habent sua fata nomina (a neveknek meg
van a maguk sorsa). A reformádó hívei önma
guk nevezték magukat evangélikusoknak. A p ro 
testáns elnevezést először az. ellenfél használta,
a speyeri birodalmi gyűlés alapján. Később ma. guk az evangélikusok is elfogadják. A refor
mádó korának minden vitézsége, férfiassága,
harciassága csendül ki belőle. De igaz marad
az is, amit egyszer Kattenbusch mondott: a
»protestáns« fogalom a reformáció híveinek »vi
lági nevex lett. Az evangélikus kercsztyénséget
mint »protestantizmust« a felvilágosodás korá
ban is megtűrték éppen ott is, ahol az egyház
irányában közönnyel viseltettek. Itt a protestan
tizmus jelentett lelkiismereti szabadságot, önálló,
személyes meggyőződést a hit dolgaiban, fogé
konyságot a kialakuló újjal szemben, a haladás
szeretedét. Az evangélikus kcresztyénség mint
»protestantizmus« még Goethénél is elismerésre
talált.
A tizenkilencedik században a »protestánsegyetlen theológiai és egyházi irányzatnak lesz
kedvenc jelszava. Az egyház körén kívül álló
nem római katholikusok gyakran és szívesen ne
vezik magukat protestánsoknak, még akkor is,
ha nem kívánnak keresztyéneknek tekintetni. Ma
minden evangélikus táborban használatos a pro
testáns elnevezés, mint amelyben kifejezésre jut
a politikailag megerősödött katholidzmussal
szemben való ellentét.
Az evangélikus és protestáns elnevezések a
reformátori álláspontnak két külön pólusát je
lölik meg, amelyek azonban mégis elválasztha
tatlanul összetartoznak. Evangélikus: hiszek;
protestáns: én hiszek. Evangélikus: »Te, Uram
Krisztus egyedül; protestáns: »én nem tehetek
másként.« Evangélikus: kötve vagyok Istenhez;
protestáns: szabad vagyok az emberektől. Evan
gélikus az, akit az igazság meggyőzött; protes
táns az, aki harcol az igazságért. Evangélikus:
Luther cellájára gondolunk; protestáns: a wit
tenbergi vártemplom ajtajára gondolunk. Evan
gélikus: az evangéliom igenlése; protestáns: az
evangéliom minden akadályozójának és megrontójának tagadása. A tagadás az igenlésből sar
jad és csak abból szabad sarjadnia. Az igenlés
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viszont csak a tagadással jut teljes öntudatra.
Ez a kettő: az Igenlés és a tagadás egy állás
pont.
Németországban azonban elég gyakran volt
olyan protestantizmus, amely nem volt evangé
likus. A protestáns front jóval messzebb nyúlt
és nvulik, mint a tudatosan evangélikus front.
Örvendetes ez, vagy sajnálatos? Az kétségtelen,
hogy a protestáns gondolatban olyan javak és
eszmények rejlenek, amelyeknek dicsőítése ben
nünket összefűz olyanokkal, akik nem állanak az
evangéliom mellé. »Valamennyien a halál előtt
állunk és senki sem hal meg a másikért, hanem
mindenki a maga személyében kénytelen páncélt
ölteni és fegyverkezni, önmagáért kénytelen a
halállal és ördöggel megvívni...«, Luther 1522.
évi böjti prédikációinak ezen hatalmas bevezető
mondataiban található »protestantizmus«, ez az
individualizmus, a protestáns igazságkeresésnek
sajátossága és magánya, az igazságért való leg
személyesebb, kérlelhetetlen tusakodásnak mél
tósága és nehézsége, amiket a kételkedőben is
becsülünk, akinek hite összetört vagy még ki
nem alakult — mindez összeköt bennünket a
csak-protestánsokkal. Együvé tartozunk velők
minden törvényszerű, hierarchikus, torz tekin
téllyel szemben.
Azonban az igazságkercsés szabadsága csak
annyiban bír értékkel, amennyiben elvezet az
igazi tekintélyhez, Isten igéjéhez, amely szabad
ságban kötelez. A lelkiismeret szabadsága csak
az evangéliom hoz való szabadságban értékes és
teljes; az igazságosság csak azáltal, ha készek
vagyunk Istennek igazsága által híeggyózetni.
Ámde a protestáns szabadság, amint azt polgár
ságunk értelmezte, hányszor volt pusztán vala
mitől való szabadulás, és nem valamire való felszabadulás; a szabadságnak üres formája. A
protestantizmus igen sokszor jelentette a kere
sés magasztalását, amely majdnem félt attól,
hogy valamit találni fog, hogy Istennek igazsága
reánktalál: igazságkeresés, amely inkább szerette
a keresést, mint az igazságot.
Protestáns evangélikus nélkül — ez tehetet
lenség, lazaság, egyháziatianság. Mig egyfelől
minden lelkiismeretes igazságkeresöve! egynek
tudjuk magunkat Rómával szemben, másfelől
viszont egyek vagyunk a katholikus egyházzal
a modemek tekintélvtelcnségo, az autonom ész
egyeduralma, a kötöttség ellen tiltakozók kósza
vallásossága ellen. A nem-katholikus Németor
szágot erősen megbénítja, hogy a műveltek
ugyan protestánsok akarnak még lenni, de im
már széles körben nem evangélikusok. Protes
tánsok nem az cvangéliomért, nem az evangé
liom alapján, hanem a rakoncátlan ész nevében,
Rómának tagadásából kifolyólag, ami persze
nemcsak Rómát jelenti, hanem általában a te
kintélynek és az egyháznak tagadását, összeté
veszti a reformációt a reneszánsszal, a reformá
ciót a felvilágosodással.
De ajnilyen bizonyos az, hogy igazi pro-
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testantizmUs csak az evangéliomból fakadhat,
olyan bizonyos az is, hogy az evangélikus min
dig] protestánssá lesz. Protestáns, ez jelenti elő
ször is: az evangélikus hit és vallástétel sohasem
lehet puszta hagyomány, hanem minden nemze
dékre, minden egyénre vonatkozólag az atyák
nagy örökségének szabad, tudatos, személyes
megragadása keli hogy legyen: én hiszek; mi,
az 1929-iki nemzedék hiszünk tiszta őszinteség
gel! Miként az 1529. évi protestáció mondja:
»Mindenki önmagáért áll és ád számot Isten
előtt.«
Protestáns, ez jelent továbbá erőt a taga
dáshoz, a harchoz, a polémiához. A katholicizm'usnak tartozunk új harc elszántságával, erős,
mélyenszántó polémiával, amilyen komolysággal
a reformátorok harcoltak. Minél mélyebben evan
gélikus lesz a teológiánk, annál szigorúbb' le
gyen a protestáns tagadás is. Ez a munka a
jövendő egységet szolgálja. Az egységet nem
a szinkretizmus, hanem, a protestantizmus viszi
előbbre. Protestáns harc — önmagunk ellen is,
mindaz ellen, ami egyházunkban nem az evangéliomból van, nem az evangéliomnak szolgál,
minden olyan emberi tanítás és rend ellen, ame
lyek nálunk az evangéliomot elhomályosítják és
gátolják. Az evangélikusoknak újból küzdemiök
kell, hogy ebiben a háromszoros értelemben min
dig protestánsok legyenek.
Evangélikus és protestáns — ez az egymás
mellé állítás még tovább vezeti gondolatainkat.
Az 1529. évi protestálók politikai tettet vittek
véghez: egy birodalmi gyűlésen politikailag vé
dekeztek a többség ellen. A protestáns név ere
detileg politikai fogalom, egy politikai aktusnak
a megjelölése. Még egyszer mérjük le az evangé
likus és protestáns név közti fesz-távolságot.
Evangélikus: Péter pünkösdi prédikációja a jen
ruzsálemi sokasághoz; protestáns: Péter a fő
tanács előtt: »Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.« Evangélikus: reformáto
raink szószéke és katedrája; protestáns: az evan
gélikusok a birodalmi gyűlésen. Evangélikus;:
theológusok, igehirdetők, hallgató, imádkozó,
éneklő gyülekezet; protestáns: birodalmi rendek,
politikai hatalmak, akik az evangéliom nevében
lépnek fel. Evangélikus: a politikai vállalkozá
sokkal szemben bizalmatlan Luther; protestáns:
az evangéliom a politika terére lép, mint tárgy
és egyúttal fegyver. Evangélikus: egyedül az
ige műveli ezt, hit az ige szabadságában, Isten
igéje nincs bilincsre verve; protestáns: harc az
ige szabadságáért — ne kössétek meg, adjatok
teret neki. Evangélikus: a hitnek közössége;
protestáns: szövetség, evangélikus-politikai öszßizefogas, politikai fegyverbarátság. Evangélikus:
Luther szerint: szabadság a szenvedésre, a tű
résre; az ügynek szenvedő engedelmességben
Istenre bizása. Protestáns: törvényes eszközök
megragadása, a politikai hatalom eszközeivel
folytatott harc, amiként az elkerülhetetlen az ál
lamok és rendek szellemi és anyagi harcában,
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ráeszmélés a császárnak ellenállás jogára. Evan
gélikus: az Istenországának dolgait szigorúan
különválasztani a világ dolgaitól; protestáns
lenni a reformáció idejében azt jelentette: a hitérdekeknek és a fejedelmek politikai érdekeinek
sorsközössége, a reformációnak a nemzeti, szel
lemi és gazdaság-társadalmi érdekekkel egybefonódása.
Ez a feisz-távolság. Ki lehet-e ezt a feszültsé
get bírni? Annyi bizonyos: ebben a világban az
evangélikusok az imént megjelölt értelemben
mindig protestánsok is lesznek. Az egyház is
testben él. Isten igéjének hatása bizonyos földi,
történelmi intézményhez, ennek szabadságához
és munkaerejéhez van kötve. Az ige az erkölcs,
a törvény, a közvélemény által is hat. Azért az
evangélikus keresztyénségnek ma éppenúgy be
kell lépnie a politikai harcba, az országgyűlésbe,
a gyűlésekbe és a bizottságokba, mint akkor.
Lépésről lépésre küzdeni kell a házassági tör
vényért, az iskolák keresztyén neveléséért, az
egyháznak népéleti szabadságiért. Egyházunk
szolgálatában szükségünk van politikusoknál.
Maga az egyház is kell, hogy politikailag is újibol és újból latba vesse súlyát. Kényszerítve va
gyunk arra, hogy protestáns politikai front kiépitésén dolgozzunk. A protestantizmus; kény
telen a hitetlenségnek és destrukciónak hatal
masságai elleni, amelyek a törvényre ési az er
kölcsre rá akarják tenni a kezüket, gyakorlati
politikai értelemben is »protestánssá« lenini. Az
evangélikus akarat küzdjön ne1csak a szószléken,
hanem a parlamentben, a minisztériumokban és
a hivatali hatóságok előtt is. A mi világunkban
nem lehet ez másként.
Mindamellett nem felejthetjük el, hogy
Luther mennyire bizalmatlan, aggályoskodó volt
al politikai protestantizmus és a protestáns po
litika irányában. Ebben a tekintetben Luther
rósz »protestáns« volt. »Figyelmeztetéseivel csak
annyit ért el, hogy a lutheránusok politikáját
belsőleg bizonytalanná tette, l elki ism eretüket
oyugtalanitotta, tetterejüket megbénította, s a
csapást mégsem bírta elhárítani. A smalkadi há
ború szerencsiétien kimenetelében Luther nem
ártatlan.« Luther tudta, hogy miben: rejlik a protestámsság veszélye. Miben? A politikai cselek
vés kénytelen felhasználni e világnak adott és
kínálkozó eszközeit. A politikailag harcoló pro
testantizmus kénytelen szövetségeseket^ keresni
és talál is. A protestantizmus is számításba jön
mások terveiben mint hatalom, az evangéliom
fegyver lesz a politikában. Ez a politikai pro
testantizmus fenyegeti és veszélyezteti az evan
gélikus munkát. Aki a mi demokratikus; vilá
gunkban érvényesülni akar, annak számokra,
aláírásokra, mozgalmakra van szüksége. Akinek
számok kellenek, ahhoz lógósok csatlakoznak
— nem elárulása-e ez az evangéliom niak, az evan
géliom szellemi tisztaságának és szabadságának ?
Az ilyen politika Ieihet-e evangélikus politika?
Jaj lenne, ha ezt a veszedelmet nem érez-
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nénk! És mégis, emiatt nem mondhatunk le a
világban való cselekvésről. Az evangéliomot go
nosz világban kell szolgálnunk, a világ utcáin,
porában, és politikai mozgalmaiban. Aki ettől
visszariad, mert félti kezét a szennytől, amellyel
bemocskolhatná, az nem tanúsít teljes hűséget
az evangéliom iránt. Egyet azonban elvárunk
ettől a »protestantizmustól«, egyért evangélikus
gondossággal kell a protestantizmusnak har
colnia: ez a protestantizmus ne veszítse el se
önmagát, se az evangélikusnak egyszerűségét,
hanem a világban és annak politikai arénájában
tartsa meg magát tisztán a világtól, győzzön
szivében az evangéliommal. Minden »protestá
nsa« maradjon ilven értelemben evangélikus.
Kötelességünk számokat keresni — azonban az
evangéliomban b.zzunk, ne a számokban. Szük
ségünk van frontokra és szövetségekre, de ne
ezeknek a hatalmában bizzunk, hanem az Isten
igéjének erejében, az egyháznak adott ígéretben.
Evangélikus és protestáns: ebben a két szó
ban benne van minden felelősség, kötelesség,
veszély, mozgalom: a szentély és az út pora;
a világfölöttiség és a világban folyó harc; az
örök evangéliom és a változó frontok az állami
és a társadalmi élet kavargó egyházi harcaiban.
Vajha megadatnék nékiink ez a kettő: hogy mint
evangélikusok bátrak és gyakorlatiasak marad
junk a pro testál ás ra; és hogy mint protestánsok
őszinte evangélikusok maradjunk. Isten adja ke
gyelmét evangélikus egyházainknak, az evangé
likus Németországnak, a világprotcstantizinusnak, most és mindörökké.

J e g y z e t.
A veszprémi egyházmegye lelkészeinek ta
vaszi értekezlete, vagy talán csak annak refe
rense, alighanem kissé félreértette a dunántúli
egyházkerületi lelkészegycsület elnökségének
felkérésére, az egyöntetű Iclkészi ornátusra vo
natkozólag készített javaslatomnak azt a részét,
amely az u. n. »Mózestáblákra < vonatkozik. Ne
hogy mások is félreértsék, hadd tegyek erre
nézve néhány megjegyezést. Nem emlékszem
már rövid javaslatom, ill. véleményem szósze
rinti szövegére, azt azonban kizártnak tartom,
hogy azt mondtam volna, hogy a táblácskákra
a »keresztet, vagy más keresztyén szimbólumot
kellene applikálni.« Erről nincsen szó, legfeljebb
arról, hogy lehetne. Miért? Azért, mert a min
den tekintetben helytelen, szerencsétlen »Mózes
tábla« kifejezést, melynek használatával egyéb
ként csaK nálunk és tudtommal, sehol máshol
nem találkozunk, ideje volna már valahára gyö
keresen és véglegesen kiküszöbölni, ez pedig
talán valamely keresztyén szimbólumnak, leg
közelebb esően a keresztnek és esetleg a kehelynek kombinált, diszkrét applikációjával volna
elérhető, mert akkor talán már senkinek nem
jutna eszébe, »Mózestáblák«-ról beszélni. Ez
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azonban csak egy gondold, amelyről lehet be
szélni, de amelyet nem lehet egyszerűen azzal
elintézni, hogy »felesleges cifraság«, mert a ke
reszt sehol, soha és semmiféle vonatkozásban
se nem »felesleges«, se nem »cifraság«. így még
kálvinista atyánkfiái sem igen mernének szólani
a keresztről. A táblácskákat szegélyező csipkékre
(ilyeneket is látunk!) lehetne, legföljebb, még
pedig joggal mondani, hogy »felesleges cifraság«
főképpen, ha azok még a jó Ízlés és egyházi
stilus követelményeinek sem felelnek meg.
Egyébként az evang. lelkészi ornátus tradi
cionális tartozékát alkotó fehér (és tiszta, gyiiretlen) papi gallér eredete bizonytalan. A leg
többen (s ez a legvalószínűbb is) a régi, széles
u. n. spanvolgallé: csökevényét látják benne.
"Ezért nevezik is p. o. németül »Bäftchcn«-nck.
»Bäffe« u. i. gallért jelent. »Mózestábla« azon
ban semmi esetre nem lehet és ne is legyen.
En igen nagyira értékelem a tradíciót, de ügy
érzem, hogy könnyebben el tudnám viselni az
egész elhagyását, mint a »Mózestáblát«. Legyen
tehát, akár kereszttel, akár anélkül, az evang.
lelkészi decorum egyik külső jelvényeként s eh
hez méltóan papi, vagy lelkészi »gallér«.
Sopron.
S trán er Vilmos*
(Stráner Vilmos egyetemi tanár úr sorainak
készséggel helyet adtam, de a további vitát launk hasábjain szükségtelennek tartom, mert a
)unántúli egvházker. Lelkészegyesúlet őszi köz
gyűlésén fogialko/ik majd vde. Részemről csak
annyit kívánok a nyelvészeti részhez hozzáfűzni,
hogy a Mózestábla« neve franciául >petit collet«,
ami »kis gallér<-t jelent s a franciák átvitt érte
lemben használják ezt a kifejezést az egyes lel
kész és az egész lelkészi kar megjelölésére is.
Angolul a neve »band>«, ami azt jelenti »szala
gok«, s a Concise Oxford Dictionary szerint
ezek a szalagok »a nyakkötőnek vagy gallérnak
két lecsüngő szeletté fejlődése (papi és bírói).«
Szerk.)

f

Az egyh ázi adó.
(A győri egyházközség 1928. évkönyvéből.)

Végig fut a borzongás rajtad s gyorsan sze
retnél tovább lapozni. Adó? Ez nagyon kelle
metlen olvasmány tárgy.
Ne Iapo/d át. Olvasd végig! Ezek a sorok
nem azért születtek meg, hogy nagyobb legyen
az adód, hanem azért, hogy kevesebbnek érezd
azt.
Én megértem az ember ellenszenvét az adó
val szemben. Megvannak ennek a maga lélektani
okai.
Az adó mindig kényszernek látszik. Az em
ber pedig nem szereti azt, ha valamire kény
szerítik. Sokszor a saját belátása ellenére is el
lene szegül valaminek..., nem azért, mert nem
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tartja jónak, csak azért, mert parancsolják. Ä
mindenkitől független, csak saját magától függő,
tanácsot senkitől él nemi fogadó Isten képére
és hasonlatosságára teremtett ember védi a füg
getlenségét, a teremtés koronája a maga királyi
méltóságát. A bilincs ellen tiltakozik, mikor nem
szereti az adót.
Az adó mindig feleslegesnek látszik. Minél
nagyobb közűiét veti ki, annál inkább érzi úgy
az ember, mintha egy pohár vizet öntene a ten
gerbe. Kicsoda érzi például az állami adója le
fizetésénél, hogy ő most államfenntartó tény
kedést fejt ki? Ezt az érzést nemcsak az okozza,
hogy az egyén teljesítménye elenyésző számbeli
csekélység a köz szükségletével szemben, ha
nem az is, hogy az egyén nem látja tisztán,
hová fordítódik az az összeg, ami az ő hozzá
járulása? Nem látja a saját adófizetésének gya
korlati értelmét. Amikor tehát az ember nem
szereti az adót, a gondolkodó, céltudatos s a
hiábavalóságoknak látszó dolgokat sohasem ked
velő jellemvonása is belejátszik ebibe az ellen
szenvbe.
A magyar ellenszenvet az adóval szemben
ezek mellett az általános lélektani okok mellett
még egy külön történelmi'ök is magyarázza. A
szabadságharcot kö vető abszolutizmus ideje alatt
a passzív rezisztenciában vált vérévé a magyar
nak az adó iránti ellenszenv.
Ennek az adóellenszenvnek azonban nincs
semmi létjogosultsága az egyházi adóval szem
ben.
Az egyházi adó nem kényszer, hanem az
adófizető egyháztagok önkéntes elhatározásának
eredménye. Nem valami kívülálló, idegen té
nyező szabja azt 'meg, hogy mennyit kell a hí
veknek egy gyülekezetben egyházi adóban be
szolgáltatni, valamint azokat az elveket sem,
amely szerint ezt az összeget az egyes hívekre
kivetik, hanem az egyházközség közgyűlése,
amelynek minden adófizető egyháztag tagja,
még pedig szavazati joggal bíró tagja. Itt tehát
nincs joga a szabadságát féltő embernek a kény
szer jogcímén ellenszenvvel viseltetni.
Az egyházi adónál elesik az az ellenszenves
gondolat is, hogy felesleges, Már az egyházköz
ség kisebb keretei miatt is világosabban látja az
adózó fél, hogy adóját mire használják fel, de
meg az adók felhasználását, a gyülekezet va
gyonkezelését illetőleg is az egyházközség köz
gyűlése az a fórum, amelyen minden eldől s
ahol igy magának az adózónak áll hatalmában
ellenőrizni adója minden fillérjének hovaforditását.
A passzív rezisztenciának pedig még a gon
dolata sem fordul elő az egyházi adófizetéssel
kapcsolatban. Nem tudok elképzelni oly evan
gélikus embert, aki — bármennyire haragudjék
is az egyházi adójára — azért nem akar fizetni,
mert »tönkre1« akarja tenni az egyházát s akadá
lyokat akar készakarva a boldogulása elé gör
díteni.
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Tehát ne nézz úgy az egyházi adóra, mint
a többi adóidra. Nézz úgy az egyházi adóra,
mint a felnőtt gyermek arra a támogatásra, amit
édesanyjának szeretettel nyújt. Hiszen az egy
ház lelki édesanyánk nekünk. Anyaszentegyháznak nevezzük. És ebben az esetben is áll az, hogy
sohasem tudja iegy gyermek addig tartani az
édesanyját, amíg az édesanyja tartotta őt.
Meddig gondoskodott Rólad az egyház?
És Te meddig gondoskodói róla?
Turóczy Zoltán.

H Í R E K .
— Dr. Pesthy Pál egyházmegyei fel
ügyelői beiktatása. A tol na-ba ra nya-somogyi
egyházmegye f. évi rendes közgyűlése keretében
Gyönkön, julius 2 -án, délelőtt 10 órakor iktatja
be megválasztott felügyelőit, dr. Pesthy Pál ny.
igazságügyminisztert és Koritsánszky Ottót, a
magyarországi gyógyszerész-egyesület igazgató
ját a felügyelői illetve másodfelügyelői tiszt
ségbe.
— Személyi hírek. Dr. Melich János egye
temi tanárt, a szarvasi főgimnázium felügyelő
jét a lengyel tud. akadémia kültagjának válasz
totta. — Dr. Szlávik Mátyás nyug. eperjesi theol.
akad. dékánt a kultuszminisztérium az e tanévi
tanképesíitő vizsgálatokra a miskolci (volt eper
jesi) evang. tanitóképzőhöz miniszteri biztosul
küldte ki.
— A győri Evangélikus Diákszövetség
f. évi junius hó 15-én tartotta évzáró gyűlését,
melyen az ez évi pályatételeket bírálták és a
jutalmazottaknak a pályatételeket osztották ki.
A speyeíri birodalmi gyűlés és a kis káté négyszázados jubileuma alkalmából ide vonatkozott
a két első pályatétel: 1. A speyeri protestáció
hatása az egyéni, az egyházi és nemzeti életre.
2. A kis káté és a biblia. Volt még két tétel:
3. Mire talmit engem a 12 éves Jézus? 4. Rajízpályázat: Keresztyén jelvények. Összesen 35 pá
lyázat érkezett be. A Diákszövetség a győri gyü
lekezet és több buzgó adakozó jóvoltából, kik
nek ezúton is köszönetét mond a Diákszövetség
vezetősége, 120 pengő pénzjutalmat és kb.
25 pengő ára könyvjutalmat osztott ki a pályá
zók között.
— A budapesti ev. főgimnázium 25 éves
fennállása alkalmából junius 15-én bála- és em
lékünnepet rendezett, amelyen dr. Németh Ödön
egyetemi tanár, isk. felügyelő megnyitó beszé
det, Mikola Sándor igazgató emlékbeszédet, D.
Raffay Sándor püspök záróbeszédet mondott.
Az ünnepélyen leleplezték Kéler Napoleon, Petz
Samu és dr. Zsigmondy Jenő arcképeit.
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— A K iskáté jubileumi kiadása. A Kiskáté
jubileumi kiadását előkészítő bizottság Geduly
Henrik püspök elnöklete alatt junius 17-én ülést
tartott. A magyar fordítás szövege végleges
megállapítást nyert. Sajtó alá rendezésével
Adorján Ferenc gimn. igazgató bízatott meg.
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— Spanyolország. A spanyolországi pro
testantizmusnak legégetőbb problémája, hogy
mimódon tud képzett spanyol lelkészeket szolga
latba állítani. A múltban úgy oldották meg a
kérdést, hogy külföldön képeztettek ki lelkésze
ket éis mindegyik protestáns egyház a magla ere
jétől telhetőleg iparkodott lelkészeit ellátni a
szükséges képzettséggel. A hiányok sok éven
keresztül érezhetők voltak, miig végre kitűnt,
hogy megfelelő kiképzést csak úgy tudnak nyúj
tani, ha közösen állítanak fel theológiai főiskolát.
A lutheránus, anglikán, prezbiteriánus és kongregacionális egyházak egyesült ereje hozta
létre a madridi theológiai főiskolát, amely immár
két esztendeje áll fenn. A tanárok1fizetéséhez és
a fenntartáshoz szükséges összegekre megvan a
fedezet, de .évente még körülbelül 14.000 pengő
re volna .szükség a könyvtár bevásárlásaira és
ösztöndíjakra. Ezt az összeget a spanyol protes
táns egyházak nem tudják előteremteni és a
külföldi protestánsok támogatását kérik. A mad
ridi theológiai főiskola egyike a protestánsí
cgyüttmunkálkodás legszebb' alkotásainak Euró
pában.
— A B rit és Külföldi B ibliatársulat 125
éve (1804—1929). 125 óv alatt a Bibliatársulat
több mint 397,000.000 kötetet adott ki a Bibliá
ból. Az évi kiadványok emelkedése tüneményes
volt — különösen az utóbbi években. Öt évvel
alapítása után a Társulat óránként átlag kilenc
kötetet adott ki. Ötven évvel alapítása1után órán
ként átlag 156 kötetet. Száz éves korában a Tár
sulat óránként 650 kötetet adott ki. Százhuszon
ötödik évében (1928) óránként 1301 kötetet adott
ki. S a világ még most sincs ellátva elegendő
Bibliával.
— Lutheránus V ilágaím anach. A Lutherá
nus Világikonvent megbízásából D. Fleisch, D.
Jörgensen és D. Wentz szerkesztésében legkö
zelebb megjelenik a Lutheránus Világaímanach
angol, német és dán nyelven. A német szöveg
Dörffling és Francke (Lipcse) kiadásában »Die
Lutherischen Kirchen der Welt in unseren Ta
gen« címen jelenik meg; előjegyzési ára junius
30-ig 8 márka, kötve 10 márka; junius 30. után
10, illetve 12 márka. Ilyen összefoglaló munka
még eddig nem jelent meg, amely ismertetné
a világ mindén lutheránus egyházát, alkotmá
nyát, liturgiáját, bel- és külmissziói munkáját,
történelmét, statisztikáját, az államhoz való vi
szonyát stb. 'A mű megjelenésié egy új lépést je
lent a lutheránus egység megteremtése felé.
— N yíregyháza. A nyíregyházi leánygimná
ziumban junius 6—8. voltak az érettségi vizsgá
latok. Kormánybiztos dr. Hittrich Ödön főigaz
gató, elnök Moravszky Ferenc volt. A 25 érett
ségiző közül 8 jeles, 13 jó, 3 elégséges ered
ménnyel vizsgázott, egy pedig két hónap múlva
javító érettségire Utasittatott. A tanintézet ta
nulóinak száma 1928/29. tanévben 267.
Nyomatott a

— Csehszlovákia. Balló Ede, a budapesti
képzőművészeti főiskola tanára, szülővárosában,
Liptószentmi kioson teljesen a saját költséglén
menhelyet építtet elagottak számára. — Prágá
ban megalakult a Magyar .Akadémikusok LutherKöre a szlovenszkói Magyar Evangélikus. Szö
vetség keretében:, hogy a brünni és pozsonyi
ugyanilyen körökkel együtt hitvallásos, egyházi
alapon gyűjtsék egybe a különböző főiskolák
hallgatóit; a szervezés munkáját ifj. János,sy La
jos komáromi segódleilkész végezte. — Az Evan
gélikus Lap szerint a szlovenszkói lelkészek gaz
dásági helyzete a gabona áresése következtében
válság előtt áll.
— A budapesti egyház népmozgalmi adatai
az 1928. évben: Ke r és zt e l és volt a Deáktéren: 177 fiú, 173 leány, összesen 350, a fasor
ban: 93 fiú, 84 leány, összesen 177, a X. ker.ben: 19 fiú, 25 leány, összesen 44. Végösszeg:
289 fiú, 282 leány, összesen 571. — Ko' ntir
ma l t u n k a Deák-téren: ,80 fiút, 120 leányt,
összesen 200,,a fasorban: 60 fiút, 61 leányt, öszszesen 121, a X. ker.-ben: 25 fiút, 22 leányt,
összesen 47. Végösszeg: 165 fiú, 203 leány, öszszesen 368. — E s k e t t ü n k a Deák-téren: 152
párt, ebből tiszta 24, vegyes 128, reverzális. 45,
á fasorban: 108 plárt, ebiből tiszta 32, vegyes 76,
reverzális 38, a X. ker.-beni: 24 plárt, ebből
tiszta 2, vegyes 22, reverzális. 7. Végösszeg:
284 pár, ebből tiszta 58, vegyes 226, reverzális
90. — T e m e t é s voTt a Deák-térről: 238, a
fasorból: 169, a X. kér .-bői: 43, összesen! 450.
— Be t é r és v o l t a Deák-téren1: 42, a fasorban:
30, a X. ker.-ben: 4, még pedig rom. kath. 37,
izr. vallásról 30, egyéb 9, összesein 76. — K i
t é r é s vol t a Deák-téreím: 26, a fasorban: 14,
a X. ker.-ben: 3, még pedig 29 róm. kath. egyh.,
8 visszatért izr. vallásra, egyéb 6, összesen 43.
— Ú r v a c s o r á t v e t t e k a Deák-téren: 5605,
a fasorban: 4008, a X. ker.-ben: 1460, összesen
11.073 személy.
— A ném etországi tanulm ányút minden
felé visszhangot váltott ki. A tanulmányúiban
elsősorban fiatalemberek (diákok és nemdiákok
egyformán), továbbá leányok és ifjúsági vezetők
vehetnek részt. A tanulmányút indul Budapest
ről augusztus 2-án reggel és 9 napiig tart. Rész
vételi díiji 130 pengő., leányoknak 150 pengő'. Út
irány: Budapest, Becs, Salzburg, München, Stutt
gart, Nürnberg, Regensburg, Passau, Budapest.
Jelentkezni lehet Soli Deo Gloria Egyesületek
Szövetségiénél Budapest, IX. Kálvin-tér 7. és a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szővétségénél
Budapest, IX., Üllői-út 29.
— »Emmaus felé« az evang. theológusok
lapjának júniusi száma Schulek Tibor, Reittmam
Farkas lés Zászkáliczky Pál cikkeit hozza. A nívós
ifjúsági lapot ajánljuk pártfogásba. Megrendel
hető: Sopron,, leivang. theológia.
—..
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N É M E T H K A R O L T ««peres.

M indazáltal.
»Jóllehet az egész éjszaka fárad
tunk, meg sem fogtunk semmit:
mindazáltal a te parancsolatodra
levetem a hálót.“
Luk. 5, 6.

Jézus iránti szeretctünknek, hitünk ereiének,
jellemünk szívósságának próbája és mutatója az,
hogy »mindazáltal« mire vállalkozunk Urunk pa
rancsára és biztatására. Mindazáltal: mindannak
ellenére, ami mögöttünk és körülöttünk van;
mindannak ellenére, ami a jövőbeli kilátásokat
elhomályosítja; mindannak ellenére, ami a lel
kűnkből ki akarja szívni az életbátorságot, a
kockázatok vállalását, az erők megfeszítését Sok
jó akarat és jó munka zátonyra jutott, hajótö
rést szenvedett «liniatt, IrJgy ez a »mindazáltal«
nem jelentkezett akkor, amikor szükség lett
volna rá. Majdnem minden munkában és vállal
kozásban van egy fordulópont, van egy krízis,
amelyen keresztül kell menni, vagy korábbon
vett lendületnek az erejével, vagy új inspiráció
nak megerősítő hatása alatt. És ha még ez a
kritikus helyzet nem áll is be, akkor is minden
munkának és vállalkozásnak megvan a ritmusa,
a ritmusban megvannak a nekilendülés és az
elernyedés szakai; s az elernyedést le kell győzni
vagy pedig a vállalkozás megbukik. Az Isten
országa munkásának *— akár vezér, akár köz
katona — számolnia kell előre a kiki és testi
erőknek ezzel az apályávaf és dagályával; a hét
bő esztendőre következő hét szűk esztendővel;
a munkában való kimondhatatlan élvezet mellett
az ernyedtségnek és csüggetegségnek óráival.
Simon Péter nagy halfogása nem minden
’ lethargiába süllyedt embernek esetére illik rá.
Simon Péter ugyanis elfáradt, kimerült és el
csüggedt azért, mert ő maga dolgozott és fá
radozott egész éjszaka. Ellenben vannak olyan
munkásai Istenországának, akik belefáradnak
már abba, hogy a mások fáradozását nézik, ök
maguk még nem mozdították a kisujjukat sem,
csak nézik, hogy mások húzzák a hálót és nem
fognak semmit. És a látvány annyira hipnotizálja
őket, hogy elvesztik a kedvüket. Ezek azok, akik
kényelmes kere vetükről, vagy megsavanyodott
lelkűkből bele-bele kiáltják a világba és az egy
házba: minek? nem érdemes! és amikor valami

M eiielaoik ketaakint aerszar. v a sá ra i« .
Előfizetési ár: Eiász évre 6 P. 41 III, félévre 3 P.
20 UH, oeevedévre 1 P. N IHU Er szám Ifi nil
H irialási árak BM tatvazás szerint.

nem sikerül, rangjuknak megfelelően a nagy
próféták, vagy a kispróféták önteltségével je
lentik ki: előre megmondtam! Ha nagyon el
szaporodnak az ilyen emberek, akik nem dolgoz
nak, akik valóságos élvezettel fixirozzák a holt
pontra jutott vállalkozásokat, akik a munkatér
minden pontjáról spongya módra szívják ma
gukba a hióbhircket és nagy figyelemmel válo
gatják ki azokat a jelenségeket, amelyek az ó
tétlenségüket látszanak igazolni: olyanok lesz
nek a gyülekezetnek, az egyháznak és társada
lomnak életében, mint a vízben a hínár: meg
kötnek minden megmozdulást, elnyomnak min
den előremenetelt. Velők szemben a helyes el
járás az, amit az Ur parancsára Gedeon követett
a midianitákkal vívott csata előtt: aki fél és
retteg, térjen vissza és menjen el a üilcád hegy
ségről, mert a harctéren csLk fcacooa soár.ü em
bereknek van helye. Bírák 7, 1—7.
Akinek alkalma van gyűléseken és értekez
leteken résztvenni, az megtapasztalhatja, hogy
milyen tehertételként szerepelnek minden mun
kánál és vállalkozásnál azok, akik notórius sem
mittevők és közismert kuvikoló halálmadarak;
akik tetszelegnek a »Józan mérlegelőknek« és a
»helyzetet tisztán látóknak szerepében s előre
ki tudják számítani mindazon erők játékát, ame
lyek lehetetlenné és kilátástalanná teszik. Ezek
kel az emberekkel számolni és alkalomadtán le
számolni is szükséges. Esetleg egy szerűen, nyíl
tan és erélyesen ha/a kell őket küldeni. Mennyi
vel szebb volt a szereplése annak a Dávidnak,
aki az izraeliták megfélemlített táborába élel
met vitt katonáskodó testvéreinek és az ezredes
nek; aki mikor a táborba ért és hallott a zsidók
csiiggedéséröl, maga is beállt katonának és le
győzte a filisztcust parittyával, kaviccsal és a
seregek Urának nevével! Dávidnak az életében is
megtalálható a »mindazáltal«! Az izraeliták egész
serege, a királlyal együtt inegfélcmlett; ezek a
tapasztalt katonák elvesztették a bátorságukat és
a fejüket: mindazáltal Dávid felbátorodik és ked
vet kap a harcra; a filiszteus óriás jön feléje
na^y szájjal, karddal, dárdával, paizzsal: mindazáltal Dávid »siet és fut a viadalra«. Dávid inár
gyermekkorában az az ember volt, aki az orosz
lánnal és a medvével viaskodva gyűjtött magá
nak lelki erőt, hogy egyedül legyen bátor egy
csüggedt seregben. Ilyen ifjakból lesznek a kirá
lyok és hősök, akik az Urban bíznak, erejök meg-
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ujiul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyük, futnak
és nem lankadnak meg1, járnak és nem fárad
nak el!
Simon Péter genezárettavi halász; szavainak
van azonban egy másik fontos tanulsága is,
amely abban rejlik, mikor azt mondja: »a te
parancsolatodra«. Nem vaktában, hebehurgyán,
elszeleskedve erőltetni a sikert; nem hajszolja,
nem kényszeríti ki ötletszerűen a nagy halfogást.
Ma divatos kifejezéssel élve: nem, doppingolja
mágiát, hogy a lethargiából kikeveredjék. Jézus
parancsára cselekszik, Jézus irányítását követi:
kievez a mélyre. Az olvasó figyelmét többnyire
az ragadja meg, hogy Péternek a mélyre kellett
evezni es a mélységibe kellett leboesátani a hlálót.
S elkerüli á figyelmet az a figyelemre méltó vo
nás, hogy Péternek odébbi kellett evezni. Arra
a helyre kellett menni, amelyet Jézus jelölt ki.
Péter n|em ott fogta a sok halat, ahol ő kereste,
hanem ott, ahová Jézus küldte. A Jézus iránti
• engedd mess égben, Jézus útmutatását követve
tapasztalta meg Jézus segítő hatalmát. Ez az
élmény szimbolikus jelentőségűvé lett az apostol
későbbi munkálkodásában is. Két kétségbevonhatlan nyoma van ennek az evang|éliomokba,n.
Az egyik: Jézus megbizza Pétert, hogy atyjafiait erősítse; ámde mi előzi meg ezt a megbízást? »lén imádkoztam érted, hogy el ne fo
gyatkozzék a te hitedé (Luk. 22, 32). Vagyis az
apostol munkája mögött ott van mfrít erő a
Jézus könyörgése. A másik: a feltámadott Krisz
tus megbizza Pétert az ő juharnak legeltetésével;
ámde mi előzi meg ezt a megbízást? »Simon,
Jónásnak fia, szeretsz-é engem,?« (Ján. 21, 17).
Vagyis a jó munkának előfeltétele a Jézus iránti
gzeretet.
Életmumkánkat a Jézusban nyugvó léleknek
bátorságával keli végeznünk, elernyedéseinket a
tőle kapott lendülettel kell legyőznünk s legyen
állandó biztatónk a Közbenjárónak érettünk való
könyörgése, útmutatónk1 az ő szeretette1 és. az
iránta való engedelmesség.
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37, 3 alapján magyar nyelvein hirdette megrázó
erővel az igét. A holtak gyülekezete felett a gyü
lekezet lelkészeinek egy részét magába záró
Gálffy-kriptáról az élők gyülekezetéhez intézett
hatalmas igék, amelyek az enyészet helyén is az
élet diadalát hirdették, keretezve az ifjúsági egy
let harsioniakaráítól kísért egyházi énekektől és
a templomi énekkar szárnyaló éneikétől, örökre
emlékezetesek maradnak a szivük mélyéig meg
hatott hívek előtt. És valami, szóval le nem ir
ható, csendes fájdalommal átszőtt és mégis fel
emelő hangulat borult a temetőre; amikor azután
a püspök a lenyugvó nap fényié mellett kisóretével együtt végigjárta a temető útjait és megmegállva a gyülekezet nagyjainak sírjánál csen
des áhítattal áldozott emléküknek. — 10-én, hét
főn reggel 8 órákor a herceg Eggenbcrg-féle
házbán sereglett össze a gyülekezet. Itt a törté
nelmi nevezetességű kőszószékről beszélt a püs
pök Dán. 6 , 10 alapján a hitvalló és hitükért
szenvedő ősök unokáihoz, felidézve előttük an
nak a gyülekezetnek a képiét, amely az elnyo
matás idején templomából kiűzve itt erősítette
lelkét az igével a hite mellett híven való meg
maradásra. A lelkesedés tüze égett az arcokon,,
könnyben úsztak a szemek, amikor a püspök ha
talmas szavai éilentállhatatlanul magukkal ra
gadták a lelkieket és törhetetlen bizakodással
szállt lég felé a gályarabök éneke, diadalmas erő
vel zengték a hívek: »Az ige kőszálként megáll.
Megszégyenül, ki bántja.« istentisztelet után a
népiskola egyes osztályait szemlélte meg a
püspök, majd a tanítói és ifjúsági könyvtárt, a
szertárt és az igazgatói irodát tekintette meg,
délután piedig Ziermamn, Hanzmann és Budakor
lelkészeik hitoktatását ellenőrizte. Este 6 órakor
résztveít az ifjúságii istentiszteleten, amelyet
Lauff Géza hitoktató tartott, ki Ef. 5, 15—16
alapján szólt az ifjúsághoz. Este 8 órakor az
ifjúsági egyesületet látogatta mieg a püspök,
amely gazdag műsor keretében mutatta be mun
kásságát. — 11-én, kedden reggel 8 órakor gyermckistelntisztelot volt, amelyen Budakor Oszkár
lelkész Ján,. 8 , 12 alapján német nyelven hirdette
az igét, majd a püspök I. MózK1, 26—27 alap
ján magyar nyelven intézett magasszárnyalásiu
beszédet a másfélezer főnyi gyermeksiereghez.
A délelőtt folyamán azután az elemi népiskola
Kapu Béla püspök junius hó 9-én Sopronban osztályainak folytatólagos megszemlélése! követ
kezdte meg a soproni felső egyházmegyében kezett, majd az egyházközségi pénztár, a gyüle
végzendő egyházlátogatását. Az előző napon kezet tulajidomában lévő házak és pincegazdasá
történt fogadtatásáról, valamint Junius hó 9-én gának megtekintése. Délután Várallyay János,
diélelöttjéneik eseményeiről az Ev. Lapja 24. szá Lauft Géza hitoktatók1és Reichert Gyula ny. lel
ma már közölt tudósítást. Az egyházlátogatás kész hitoktatói munkáját ellenőrizte a püspök,
további lefolyásáról a következőkben számo majd résztvett az ifjúsági istentiszteleten, ame
lunk be,
lyen Várallyay János hitoktató prédikált Luk.
9-én, vasárnap, délután 3 óráikor a tanitó- 14, 16—24 alapján. Este az ifjúsági egyesület
képezde zászlaját avatta fel a püspök, majd * helyiségében a nőegyletet, a gyámintézeti nőrésztvcít ezen intézet tornaünnepélyén. Este 6 *'v egyletet és a leányegyesületet látogatta^ meg a
órakor a gyülekezet temetőjében volt istentisz- 1 I püspök, amely egyesületek szeretetvendégsiéggel
telet. Itt Hanzmann Károly lelkész II. Tim. 1, 10i I kedveskedtek neki. — 12-én, szerdán délelőtt a
alapján szólott a hívekhez, a püspök pedig Ez.| I városi Polgiárotthonbán elhelyezett híveket ke-

Püspöki egyházlátogatás
a soproni egyházmegyében.
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reste fel a főpásztor és az ev. kápolnában Zsolt. zett arcokat. A telep ev. tisztviselői, őrszemély
139, 1—5 alapján mélyen m eglátó vigasztaló zete és hozzátartozóik előtt Jel. 3, 8 alapján hir
szózatot intézett hozzájuk. Utána az Erzsébet- dette a főpásztor az igét, buzdítva őket, hogy
kórházba látogatott el, ahol a fentjáró betegek elszigeteltségükben is tartsanak ki híven ev.
hez Ján. 5, 5—9 alapján szólott magyar nyelven anyaszentegyházuk mellett. Délben az es peresség
és német imádságot mondott. Miután még né diszebédet adott a püspök tiszteletére Sopron
hány ágyban fekvő súlyos beteget vigasztalt meg ban, amelynek végeztével Brennbergbányára
betegágyuknál, a törvényszéki fogház ev. lakóit szállt ki a főpásztor. A bányászzene- és énekkar
kereste fel és Lk. 15, 18 alapján tartott törödel- köszöntése, valamint a bányaigazgató bensősé
ines biinbánatra indító igehirdetést. Végül a ges üdvözlő szavai után a püspök itt is istentisz
gyülekezet árvaházát tekintette meg, ahol meg teletet tartott az állami népiskola egyik tanter
szemlélte az ott elhelyezett népiskolai osztályo mében, és Lk. 15, 24 alapján németül, Kol. 3,
kat, a diakonisszaállomást és meleg szavakban 2—3 alapján pedig magyar nyelven intézett be
szólt az árvákhoz. Délután a népiskola minta- szédet a hívekhez. Sopronba való Visszatértében
kertjébe látogatott el, majd megbeszélést tartott útközben a Manninger-félc erdei iskolát szem
a gyülekezet elnökségével és az egyes bizottsá lélte meg, ahol résztvett az ev. Növendékek hit
gok elnökeivel; ez alkalommal különösen a nép tanvizsgáján, majd meghallgatta a szavalatokat,
iskolában tapasztaltak felett fejezte ki legna énekeket és végignézte tornamutatványaikat,
gyobb elismerését. Este 7 órakor záróistentisz amelyeket a gyermekek az ó tiszteletére ren
telet volt a templomban, ahol a hivek nag>r se dezték.
rege előtt Ef. 1, 22—23 alapján hirdette a püspök
15én, szombaton, délelőtt, Balf község ev.
magyar nyelven elragadó erővel Isten igéjét. gyülekezetébe látogatott el a föpásztor. A köz
A soproni egy házlátogatást' azután díszvacsora ség határánál népviseletbe öltözött lovashandéfejezte be, amelyen a püspök inagasszárnyalásu rium várta, majd szintén népviseletben a gyüle
felköszöntót mondott a felekezeti békére.
kezet hajadonjainak színes csapata, amelynek
sorfalai között harangzúgás mellett vonult be
13án csütörtökön reggel a népiskola 100
tagú gyermekkara bucsuzásul egyházi énekeket aAitán a községbe. A templom előtt a gyülekezet
énekelt a püspök lakása előtt, aki azután a gyer énekkara, majd Steiner György gyülekezeti fel
meksereg sorfala között, a harangok zúgása mel ügyelő üdvözölte szívből jövő szavakkal. A temp
lett hagyta el a gyülekezetét, hogy folytassa egy lomba való bevonulás után kezdetét vette az
házlátogató körútját. Harka község volt a követ istentisztelet. Schcrmann Sándor gyülekezeti lel
kező állomás. A község határánál a leventék kész Ján. 15, 1 2 alapján tartott beszéde után
lovasbandériuma fogadta a fópásztort, aki ezek a püspök szintén német nyelven szólt a hívekhez.
től kisérve vonult be diadalkapun a majdnem Istentisztelet után közgyűlés volt, amelyen nagy
színtiszta ev. községbe. A papiak előtt a gyüle örömmel vette tudomásul a püspök, hogy a gyü
kezeti énekkar köszöntötte, majd a gyülekezet lekezetben megvan a szándék arra vonatkozólag,
felügyelője, Renner Oszkár máv. főfelügyelő fo hogy idővel, mihelyt a nyomasztó gazdasági
gadta meleg üdvözlő szavakkal. A templom elé helyzet megengedi, tornyot emeljenek az ősök
érve Danielisz Róbert, a gyülekezet lelkésze üd áldozatkészségét hirdető templom mellett. A
vözölte a püspököt, aki ezután kíséretével bevo közgyűlés után az elemi iskola megszemlélése
nult a templomba, ahol kezdetét vette az isten következett, majd közebéd zárta be a balfi egy
tisztelet. A gyülekezet lelkésze Ef. 2, 8 —9 alap házlátogatást.
ján hirdette az igét, majd a püspök Jer. Sir. 3,
Délután Ágfalvára indult a főpásztor. A
58 alapján tartott német nyelven mélységes ha község szélén a jegyző, a templom előtt pedig
tást kiváltó egyházi beszédet. Istentisztelet után a gyülekezeti énekkar üdvözlő éneke után a gyü
közgyűlés volt a templomban. Az elemi iskolai lekezet felügyelője, Hackstock Károly köszön
oktatást ebben a gyülekezetben nem szemlélhette tötte bensőséges szavakkal a szeretett főpász
meg a püspök, minthogy a tanítás kanyarójár tort. Pompás képet nyújtottak -itt is a népvise^vány miatt szühetelt. A gyülekezet által rendezett létbe öltözött hajadonok, a kivonult hadastyán
ünnepi közebéden a gyülekezet felügyelője me egyesület és a tűzoltóság. Miután a templom ka
leg szavakkal köszöntötte a püspököt és lelke pujában még egy virágcsokrot nyújtott át egy
sen tett hitvallást a német lakosságnak a magyar leányka a püspöknek, a templomba vonult a fő
hazához való ragaszkodása mellett. Az ebéd vé pásztor, ahol buzgó imában kérte Isten áldását
geztével a püspök kíséretével visszatért Sop a gyülekezetben végzendő munkájára. Istentisz
ronba.
telet után a népiskolát látogatta meg és az ott
14én, pénteken délelőtt a kőhidai állami
tapasztaltak felett, mint az egyházmegye többi
fegyházat látogatta meg a püspök. Itt két isten gyülekezeteiben is, teljes elismerését fejezte ki.
tiszteletet is tartott. A rabok előtt Lk. 23,42—43 Este a hegyoldalban fekvő szép temetőbe vo
alapján beszélt és megindító dolog volt látni, nult ki a püspök és az egész gyülekezet. Itt Zierhogyan lopakodtak elő szavainak hatása alatt a mann Lajos soproni lelkész Ezs. 40, 6—8 alapján
könnyek a feszült figyelemmel reászegezett sze hirdette az örök élet igéit.
mekből és szántották végig a bűntől megbélyeg
16- án, vasárnap, reggel ünnepi istenüs^ia-
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letre hívták a harangok a gyülekezetét. Itt a
gyülekezet lelkésze, Seholtz Ödön esperes, Máté
25, 1—13 alapján mondott egyházi beszédet, a
püspök pedig Zsolt. 27, 4 alapján beszélt a hí
vekhez lenyűgöző erővel. Istentisztelet után köz
gyűlésen számolt be a püspök tapasztalatairól.
íKözebéd után, amelyen a gyülekezet kurátora
kedves szavakkal köszöntötte fel a püspököt,
Ágfalva leánygyülekezetébe, Sopronbánfalvára
indult a főpásztor. Itt is bensőséges fogadtatás
ban részesítette a gyülekezet. A fogadtatás után
az állami népiskola udvarába vonult a gyüleke
zet, ahol a püspök Mt. 16, 5 alapján a lelkiisme
reteket megmozgató beszédet intézett a hívek
hez. Istentisztelet után az előbb a gyülekezet
birtokában volt iskola imatermében közgyűlés
volt. Ennek végeztével Schotte Ödön, az egyház
megye esperese hálatelt szívvel mondott köszö
netét a főpásztornak mind azért az áldásért,
amelyet egyházlátogató kőrútján az egész egy
házmegyében terjesztett. A püspök válaszul újó
lag elismerését fejezte ki az egyházmegye lelké
szeinek, világi vezetőférfiainak és a tanítóság
nak a tapasztaltak felett és köszönetét mondott
a soproni járás főszolgabirájának, Czillinger
N.-nek is azért az előzékenységért, amellyel egy
házlátogató kőrútján mindenkor kisérte. Végül
buzgó hálaimát mondott Isten jóságos kegyelmé
ért, hogy immár befejezhette egyházkerületének
összes anya- és leánygyülekezeteinek, valamint
szórványainak első püspöki meglátogatás át. Ez
után az egyházmegye összes lelkészeinek, vala
mint felügyelőinek kíséretében Sopronba tért
vissza a püspök, ahonnan 17-én utazott vissza
székhelyére, Győrbe. Útjában elkísérte híveinek
szívből fakadó áldáskivánása, akiknek lelkében
odaadó szeretetet és az egyház szebb jövőjéért
való munkálkodás szent elhatározását hagyta
vissza.
B. O.

Lelbach Oszkár pályadija
Prot. Tőrt. Lexikon megírására.
I.

Lelbach O levele dr. br. Kaas Alberthez
a Luther-Szövetség elnökéhez.
Hazánk válságos helyzetében a közvélemény
fokozott érdeklődéssel fordul nemzetünk dicső
múltja felé, mert a történelemben keres eligazo
dást, annak válságában útmutatást és a nagy
példákban okot és jogot a jobb jövőbe vetett
hithez. Föllendült a történetkutatás, de ezzel
egyidejűleg új irányok keletkeznek, amelyek a
világháború után megváltozott gondolkodás és
a Jelen felfogás szemüvegével vizsgálódva, a
múltban a mái modern irányokat, annak igazait
a mai kor gondolatainak, irányainak és céljai
nak akarják szolgálatába kényszeríteni.
Ezt a mozgalmat történelmi átértékelésnek
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nevezik. Hogy a történetírás nem állhat meg
a történeti események száraz és egyszerű felso
rakoztatásában, nyilvánvaló azért, mert az egyes
korok nemcsak magukat Ítélik meg sajiát gon
dolataik szerint, hanem a multat is más és más
képem fogják fel és bírálják el. Azonban ez a
mozgalom semmikép sem mehet odáig, hogy a
multat egyszerűen elvonatkoztassa és kiszakítsa
saját korától és annak uralkodó gondolatvilágá
tól. Az átértékelés nem lehet értékcsomkitás, de
nem lehet el értéktele nités sem, mert akkor meg
szűnik történeti rásnak lenni.
Engem egyénileg felette bánt, hogy éppen
mostanában, amikor az integer Magyarország
érdekében csak a történelem által igazolt ob
jektív igazságok felvonultatásával lehet kilátá
sunk a sikerre, ezt a nemzetközileg egyedül ha
tásos történeti objektivitást látom veszélyeztetve
abban a szenvedélyes törekvésben, melyet Ma
gyarország kereszténysége indított Magyaror
szág keresztyénsége ellen és amely nagyon is
kárhoztatos tendencia ellen nincs senki, aki megvédjen. Ezen történelem-át Írást én veszedelme
sebbnek tartom, mint ellenségeink sajtókampányját ellenünk és ez ellen szeretnék1 tenni a
magam módja szerint, olyként, hogy meg nem
cáfolható adatokat vonultatok fel azon állítás
ellen: hogy a magyarországi protestantizmus a
magyar kultúra érdiekében1 semmit, vagy csak
igénytelenül keveset tett. Én úgy tudóm, hogy
a magya r protestantizmus elé vülhetetlen ül nagy
dolgokat művelt, mint egész, de nagyjai által
egyenként is és pedig a kultúra minden terén
és annak minden eszközével.
Ezen örök tények és az ezeket a történelem
be kitörölhetetlen betűkkel beirt eleink érdemeit
szeretném megnyitva és feltárva a magyar köz
véleménynek rendelkezésére bocsátani oly alakbán, mely megengedi, hogy kevés keresés után
biárki ráüthesse á lapokat azokra a nevekre, akik
a magyar kultúra történetét csinálták az evangéliom világosságával és Isten igéjének erejével,
lettek légyen azok akár tudósok, akár politiku
sok1, akár orvosok, mérnökök, katonák, keres
kedők, vagy egyéb hivatásUak. Szeretnék kulturhistórikusok részére, de minden magyar részére
oly forrásmunkát megalkottatni, amelyből könynyűszerrel mindenki megtudhatja a magyar pro
testantizmus nagyjainak nemcsak életrajzi ada
tait, hanem munkájuk megcáfolhatatlan ténybeli
és írásbeli dokumentumait is;. Afféle lexikonszerű
összeállításra gondolok, amely találó és rövid
képet ad minden nagyunkról, de Ugyanakkor
rámutat azokra a forrásokra is, melyekből a be
hatóbb érdeklődés bővebb adatokat is kereshet.
Ilyen »Protestáns Történelmi Adattár« el
készítésének céljaira az Országos Lutherszövetsegnek 2000 pengőt bbcsátok rendelkezésre áz
zál, hogy leizen összeggel jutalmaztassa a fenti
gondolatomat leginkább' megoldó pályamunkát,
melyet, ha az Országos Lutherszövétség Jaltai
lennek miegbirálásával megbízott társasága érdé-
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mesnek talál, hajlandó vagyok olyként támo
gatni, hogy kiadasa lehetségessé váljék.
A pályamű, melyre saját nevükkel megje
löltén, pályázhatnak evangélikus és reformatus
irók, 20 ívnyi terjedelmű kgyen. Kikötésem
csak az, hogy egyenlő becsű pályamunkák kö
zött az evangélikus szerzőnek adandó ki a pályadij. Miután azt is tudom, hogy a gondolat meg
valósítása nagy könyvtári kutatásokkal jár, Mél
tóságodra bizom, hogy miként gondolja meg
válogatni azokat az írókat akiket a munka megbirálásával a Lutherszövetségnek e célre Méltó
ságod által kiküldött bírálóbizottsága megbíz.
Ugyancsak Méltóságodat kérem meg arra, hogy
ezen bizottság elnökségét, nem mint a Lutherszövétség elnöke, hanem egyetemi tanár minő
ségében mindenképen vállalni szíveskedjék, és
hogy a bizottság tagjai között dr. Domanovszky
Sándor egyetemi ny. r. tanár, Nagy Miklós dr.
országgyűlési könyvtári főigazgató és dr. MáIyusz Elemér egyetemi magántanár urakat dezignálni, illetve ókét a bírálói munkára meg
nyerni kegyeskedjék. És legyen szabad óliajként
azt is kifejeznem, hog>’ a pályázat eredménye a
jövő évben tartandó ágostai birodalmi gyűlés
emlékünnepén hirdettessék Jci, illetve tétessék
közzé annak az írónak a neve, aki művét legké
sőbb 1930. december 31-ig nyomdára megérett
állapotban a Lutherszövetségnek átadja.
Amennyiben az első pályázat meddő ma
radna, megint Méltóságodra ixizom az újabb
terminus kitűzését, mely azonban egy évnél hoszszabb ne legyen!
Fogadja nagyrabecsülésem őszinte kifejezé
sét, mellyel vagyok
Baján, 1929. május hó 16-án.
m
őszinte tisztelője:
Lelbach O szkár s. k.
II.

A b írá ló -b iz o tts á g

á lta l m e g je lö lt

pályá

205.

tézmények stb.) Kívánatos, hogy a lexikon nyolcadrétü húsz ívnyi terjedelem adva lévén, az
egyes cikkek nagysága aránylagosan állapittassék meg. Az egyes cikkek végén a felhasznált
irodalmi források felsorolása elengedhetetlen.
Minthogy a műnek a művelt olvasóközönség
igényét kell kiclégitenie, a világos stílussal meg
irt cikkeknek a legújabb kutatások eredményeit
kell közvetiteniök.
A Szövetség a munka elkészülését pályázat
tal egybekötött megbízással óhajtja előmozdí
tani. Megbízást az egész munka megírására azok
nvernek, akik a következő cikkeket, amelyek ter
jedelme egyenként nem lehet nagyobb egy ha
sábnál, a legjobban tudják kidolgozni:
1. Artikuláris helyek,
2. Carolina resolutio,
3. Thun-patens,
5. Thurzó Gyöigy,
6. A két Teleki József gróf,
7. Tessedik Sámuel,
9. Nagvenvedi kollégium,
10. Késmárki líceum,
11. Protestáns bibliafordítások.
A pályaművek, a szerzők nevének feltünte
tésével, 1929. december 31-ig küldendők be az
Országos Lutherszövetség igazgatója dinére
(Budapest, IV., Deák-tér 4. I. em.). A megbízatás
ügyében a bírálóbizottság határozata 1930. ja
nuár 31-én fog kihirdettetni.
A Szövetség kívánatosnak tartja, hogy egy
egy pályamű elkészítésére többen közösen vál
lalkozzanak.
Budapest, 1929. junius hó 22-én.
Dr. Kaas Albert báró, elnök, s. k., Nagy
Miklós dr. s. k., Dr. Domanovszky Sándor s. k.,
Dr. Mályusz Elemér s. k., vitéz dr. Kendeh
Gusztáv s. k., az O. L. Sz igazgatója.
(A kijelölt 11 cikk közül a 4. és 8. cikk rime
a szerkesztőségnek küldött példányról hiányzik.
Szjerk.)

zati feltételek.
A Lutherszövétség nemzeti és protestáns
egyházi szempontból egyaránt olv fontosnak
tartja Lelbach Oszkárnak a Szövetség elnökéhez
intézett fenti levelében kifejezésre juttatott szán
dékát, hogy a maga részéről is minden erejé
vel lehetővé igyekezvén tenni egy Protestáns
Történelmi Lexikon elkészítését, felhívja az ér
dekelt tudósokat és szakférfiakat a pályázatban
való részvételre.
A Szövetség úgy véli, hogy a műnek a leg
teljesebb tárgyilagossággal kell ismertetnie, a
levél intenciói szerint, a magyar protestantiz
mus nagyjait, akik kulturális és közéleti téren
a nemzeti eszmények megvalósítása érdekében
hathatósan közreműködtek. Az egyes személye
ken kívül azonban ismertetnie kellene Iexikonszeriileg azt a szerepet is, amelyet a magyar
protestantizmus egyetemlegesen játszott nemze
tünk életében. (Pl. iskolák, szellemi irányok, in

J e g y z e te k .
»Krisztushivő zsidóság« című cikkünkből ki
folyólag Dr. Fischer Árpád, budapesti orvos,
aki levelében szintén krisztushivő zsidónak vallja
magát és azt Írja, hogy megjelent cikkünk nem
teljes, volt szives megküldeni »Kiáltvány a zsi
dósághoz« cimü, 1927-ben megjelent könyvét.
Nem tudom ugyan elbírálni, hogy ez a munka,
araelvet nagy érdeklődéssel olvastam el, meny
nyiben tekinthető a szóban levő mozgalom auto
ritativ ismertetésének, de abból mindenesetre ki
tűnik ugyanaz, amit Johnson Giesle lelkész is
mondott értekezésében, hogy a mozgalom, leg
alább is egyelőre, nem a keresztyénség felé
orientálódik. Ellenkezőleg, a keresztyén egyház
éles kritikájával párosul. Dr. Fischer Árpád
könyve alapján röviden úgy lehet összefoglalni
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a mozgalom lényegét, hogy az Ö- és az UJ-testamentom (az egyik a gyökér, törzs, ág ési levél,
a másik a virág és a gyümölcs) egyaránt Istien
kiválasztott népének szent irata, mindkettő zsi
dóknak a műve, a názáreti Jézus pedig valóban
a Krisztus, a Messiás. A zsidóságnak eltévelye
dése volt az, hogy a názáreti Jézust kétezer
évein át kitagadták, kiátkozták Izráel népiének
közösségiéből, pedig ő a törvénynek1és próféciá
nak betöltője' és megvalósulása. A mozgalom
szorosabban összefügg a cionizmussal, mint a
keresztyén,seggel, mert szerinte a cionizmus csak
a Jézus Krisztusiba vetett hiten keresztül juthat
célhoz és teheti Siont a világ; világosságává. Te
kinthetjük tehát zsidó nemzeti mozgalomnak is
azzal a sajátos jeliem vonással, hogy ez a nacio
nalizmus a Jézus Krisztusban megvalósult s az
ő személyiéhez fűzött, ezután megvalósulandó
próféciák révén univerzalizmussá, minden népet
felölelővé válik. Ebben a mozgalomban a zsidó
ság Jézust a zsidóknak követeli vissza azoktól
a népektől, amelyek a zsidókat Jézus nevében
évszázadiokon át megvetették, üldözték és el
nyomták. Közvetve közeledést jelent a keresztyénséghez is, mert Bibliánk közös és közös
lennie az a hitünk, hogy a názáreti Jézus a Krisz
tus, akiben Istennek felséges Ígéretei beteljesül
tek s aki a világ üdvözítője, nemcsak a zsidóké,
hanem a görögöké is. Ez a mozgalom a zsidók
között folytatott keresztyén missziónak munkád
ját inkább megneheziti, mint megkönnyiti; me
gint hozzáteszem: egyelőre. Az én meggyőző
désem az, hogy a Jézus messiási tisztébe1 és
méltóságába vetett hit Végeredményben nem a
zsidósághoz, hanem a keres,ztyénséghez vezet.
»A régiek elmúltak.« A Krisztus népe a lelki
Izráel.
*
Különös jelenség, hogy jóllehet főleg a
kommun‘bukása óta elsősorban Budapestien te
kintélyes arányokat öltött a zsidók áttérései, tud
tommal eddig egyházi irodalmunkban erre vo
natkozólag száraz statisztikai «adatokon kívül
semmi sem jelent m'eg. Johnson Giisle, aki zsidómisszionárius, a norvég lutheránus egyház szol
gálatában áll. ö az egyetlen, aki — német nyel
vein — ismerteti ezt a munkaágat. Közbevetőleg
megemlítem, hogy Johnson lelkész űr igen ere
deti, mély gondolatokban, értékes eszmékben
gazdag röpiratokat is ád ki nlémet nyelven; ket
tőt olvastam magyar fordításban is, de nivótlan
fordításban. Mi lehet az oka annak, hogy a zsi
dók áttérési mozgalmáról olyanl mélységesen
hallgatnak azok, akik az áttérő zsidókat meg
keresztelik? Sok egyháztagnak, talán nem is
egészein jogosulatlan, érdeklődését elégítené ki
az, aki venné magának a fáradságot arra, hogy
ismertesse, miféle munka áll azok mögött a szá
mok mögött, amelyek a zsidóságból áttérőket
és a zsidóságba visszatérőket adják1 tudtuk
¥
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A római pápa megbízottaival folytatott hoszszadalmas tárgyalások után a porosz kormány
junius 21-én aláírta a Vatikánnal létesített kon
kordátumot. A konkordátum hivatalos neve ^ál
lamszerződés«. Szabályozza a római katholikus
egyház helyzetét az államban. Két úji püspöksé
get és két úji érsekséget állítanak fel. A szerző
dés határozmányai értelmében ezentúl a pápa
választja ki a püspökjelölteket esi a római kat
holikus egyház államsegélye az eddiginek két
szereslére emeltetik. A hitoktatásra vonatkozó
lag semmi sincs a konkordátumban. A konkor
dátum még a porosz Lamdtagnak, illetve a nlé
met birodalmi gyűlésnek jóváhagyására1 szorul1.
Egyelőre nagyon kétséges, hogy a parlamentek
jóváhagyják-e a szerződést, azonban arra való
tekintettel, hogy a kontroverziális kérdések nem
szerepelnek benne, a pártok állítólag hajlandók
a ratifikálást megszavazni, azzal a feltétellel,
hogy a porosz protestáns egyház érdekeit a
kormány megvédelmezi. Az Allgemeine Evang.Lutherische Kirchenzeitung igy ir: »Miután a
konkordátum szövegle közzététeíett, a' harc első
sorbán akörül a kérdés körül forog, hogy egy
idejűleg köttessenek párhuzamos szerződésiek a
porosz evangélikus egyházakkal is. A porosz
egyetemes zsinat (Gieneralsynode) junius 22-én
összeül, hogy a konkordátum aláírása által tá
madt új helyzethez állást foglaljon. Most nyo
matékosan meg kell értetni a porosz kormánnyal,
hojgy az evangélikus egyházak, hogy az evangé
likus lakosság1nem quantité negligeable! A par
lamenti helyzet szempontjából sok függ attól,
hölgy a porosz államtanács az evangélikus egy
házakkal való paritás megsértése miatt kifogást
emel-e a konkordátum ellen. Mert akkor ai po
rosz Laüdtagban a ratifikáláshoz kétharmaad
többjéig kivántatik meg.« »Das Evangelische
Deutschland«-ban egy protestáns: vezérférfíu,
Dibeiius, a következőket írja: »Az bizonyos,
hogy a szerződés Németországban a katholikus
egyház rugalmasságát növeli és helyzetét meg
erősíti. Máskülönblen a kúria nem irta volna alá.
Mindenki, aki a keresztyénség körén kívül all
és attól idegen, megalkotja magának az Ítéletet
a katholikus befolyásnak pusztán politikai okok
ból történő e megerősitéséről. Mindenki, aki vi
lágos tudattal áll a protestantizmus oldalán, be
látja', hogy a katholikus befolyásinak ez a meg
erősítése csak abban az esetben viselhető el, ha
egyidejűleg a protestáns egyháznak is megfe
lelő lehetőségek biztosittatrfak a terjeszkedésre.«
A »Protestantenverein« a konkordátum aláírása
előtt eigy nyilatkozattal lépett a nyilvánosság elé,
amelynek lényege abban foglalható össze, hogy
a kúriával csupán! államszerződés köttessék;
hogy az állam védelmezze meg a felségjogait
különösen ä püspöki kinevezések körül, hogy a1
hitoktatás és az iskolák ne szerepieliienek, az
egyetemek taWsZabádsága megóvassék; ^ hogy
egyidejűleg az evangélikus egyházakkal is léte
süljön szerződés. Az Allgem. Evang.-Luth. Kir-

»
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chenzeitung szerintem joggal kifogásolja, hogy
a Protestantenverein az egyetemek tanszabad
ságát hangoztatva a theológiai tanszékek^ betöl
tésénél az evangélikus egyház ingerenciáját kí
vánja lehetetlenné tenné.

HÍREK.
— Lapunk következő száma
múlva, július 14-én, jelenik meg.

két

hét

— A m ásodik évnegyed végén kérjük a
lejárt előfizetések m egújítását és a h átralé
kok befizetését.
— Tem plom avatás. Raffay Sándor dr.
evangélikus püspök junius 16-án a pestmegyei
Alsógöd község evangélikus templomát avatta
fel. Floch-Reichersberg Alfréd nagybirtokos és
felesége, De Bain Mária báróné bocsátották az
új templom telkét az egyházközség rendelkezé
sére. Raffay Sándor dr. püspök még aznap este
Szarvasra utazott, ahol egész héten át az evan
gélikus gimnázium érettségi vizsgáit vezette.
— Egyházmegyei közgyűlés. A veszprémi
egyházmegye Takács Elek esperes és Mihály
Sándor egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt
július hó 10-én, Pápán tartja rendes közgyűlé
sét. Előtte való napon a különböző bizottságok
üléseznek, s az egyházmegyei tanítóegyesület is
akkor tartja közgyűlését.
— Tem plom avatás Kaposváron. Junius
23-án avatta fel Kapi Béla püspök a kaposvári
gyülekezet templomát. A püspök Ziermann Lajos
kormányt ótanácsos, az Evangélikus Egyetemes
Gyámintézet egyházi elnöke é:> Sándy Gyula mű
egyetemi tanár társaságában szombaton este 'ér
kezett és a pályaudvaron Vétek György polgármester, Stephaich Pál alispán, ittzés Zsigmond
főorvos, evangélikus egyházmegyei felügyelő,
Mesterházy Sándor evangélikus esperes, Matolcsy Sándor református egyházközségi főgond
nok, a templomnál pedig Takács Béla helyi lel
kész es Gömöry Frigyes gondnok köszöntötték
nagyszámú közönség jelenlétében. Vasárnap reg
gel előbb a püspök elbucsuztatta a régi ima
helyei, majd ünnepélyes menetben vonultak az
evangélikus hívek a Honvéd-parkban álló pom
pás új. templomhoz, amelyet magyar-román stí
lusban Sándy Gyula professzor tervezett. A
püspök a templom kulcsát Kring Jenő buda
pesti táblabirónak, egyházközségi felügyelőnek
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adta át, aki azután megnyitotta a templomajtót.
A zsúfolásig megtelt templomban vitéz Keresztes-Fischer Ferenc főispán vezetésével jelen vol
tak az összes hatóságok képviselői, köztük vitéz
Markóczy Antal altábornagy, vitéz Németh Sán
dor tábornok, Folkusházy Lajos ezredes, állomáspnrancsnok, Tallján Andor ny. alispán és
sokan mások. Mesterházy Sándor esperes imája
és bibliaolvasása után Kapi püspök mondott be
szédet. Az énekkar Soltész Emil vezetésével sze
repelt, majd Kapi Béla püspök megáldotta a
gyülekezetét. Ezután Takács Béla lelkész esketést végzett, az egyházközségi díszközgyűlésen
dr. Kring Jenő tábhbiró, felügyelő elnökölt, a
tcmplomépités történetét ismertették,
majd
Fleischhackcr Gyula műszaki tanácsos, másodfeiügycló beszélt.
— A soproni népiskolának, Graf Samu
igazgató által szerkesztett értesítője szerint, az
1928 29. tanévben 1319 tanulója volt, akiket 21
tagból álló tantestület tanított. A tanítói kar
10 rendes, 1 rendkívüli és 5 módszeres érte
kezletet tartott. Volt két szülői értekezlet is.
Ainmingcr Kálmán tanító 100 tagú gyermekkart
állított össze, amely több alkalommal sikeresen
szerepelt. Az 1925-ben alakított kis cserkészcsa
patból cserkészapródcsoport lett, amelynek 25
tagja volt. A vöröskeresztcsoport 74 tagból állt.
Gyámintézeti gyűjtés 76.87 P. Segélyben része
sítették a tanulókat az Ev. Nóegylet, Sopron
város tanácsa, a soproni gyámintézet, a nép
konyhában egyesek adományaiból 65 tanuló ka
pott ingyenebédet.
— A D eák-téri Luther-Szövctség június
30-án d. e. 12 órakor tartja közgyűlését a Leány
kollégium dísztermében. Betöltésre kerülnek az
összes tisztviselői tisztségek és a választmányi
tagságok.
—■ A Vasárnapi Iskolai Szövetség ez évi
nyári konferenciáját ismét Tahiban, julius 17-30.
napjaiban rendezi. Gazdag programm, hitméIyitő, gyakorlati és elméleti előadások várják
a résztvevőket. A tiszta erdei levegőben, rokonlelkekkel való baráti találkozás testi és lelki
üdülést jelent. Jó ellátásról gondoskodás törté
nik. Rendezési dij 2 pengő. Ellátási dij napon
kint 2 pengő. Jelentkezési határidő julius 5. De
akik vasúti kedvezményt óhajtanak, sziveskedjetnek ezt julius 1-éig bejelenteni. Részletes fel
világosítást készségesen ad a Vasárnapi Iskolai
Szövetség titkára: Budapest, I., Somlói út 70.
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— Keresztyén eszperantó gyűlés Buda
pesten. Az eszperantó világiszövetség’ hatalmas
kongresszusát Budapesten tartja augusztus első
napjaiban s eiz alkalomból a Budapesti (Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület a külföldi vezetőséggel
egyetértve külföldi KIÉ eszperantisták tisztele
tére augusztus 4-én családi estélyt fog rendezni.
A fasori református egyház át is engedte már
tanácstermét e célra. Bizonyára budapesti evan
gélikusok és reformátusok közül sok érdeklődő
fog erre a nagyon szépnek ígérkező estélyre
felvonulni, hogy a világ legkülönbözőbb részei
ből fővárosunkba sereglő testvéreket rnelegszivvel üdvözölje. A programmot, mely eszpe
rantó és magyar nyelven fog végbemenni, la
punk következő számaiban közöljük.
— Julius 5-én lejár a balatoWszárszói leány
táborba való jelentkezés határideje. Épen ezért
olvasóink figyelmét utoljára felhívjuk e kiváló
nak készülő alkalomra, melyen leányok 14 év
től kezdődőleg felfelé vehetnek részt és tölthet
nek el 5 gyönyörű napot a Balaton partján.
Mindössze1 13 pengő részéételi díjért. A jelent
kezők száma már eddig is mutatja, hogy a tá
bor éktrehivása kiváló gondolat volt. Aki 10
résztvevőt toboroz, maga ingyen mehet, vagy
ahonnan tizen mennek, magukkal vihetnek egy
lin k leányt ingyen. A résztvevők úgy a MÁV,
mint Déli vasúton féljeggyel utaznak. Budapest
ről Balatonszárszóig és vissza a kedvezményes
utazás 4.50 pengőbe kerül. Jelentkezni lehet a
Soli Deo Gloria Szövetségben, Budapest, Kálvin-tér 7. II. 15.
— Csehszlovákia. Egyed Aladár sajiógömöri
ev. lelkészt egy beszéde miatt, amelyben a béke
kötés igazságtalan voltát hangoztatta, a csehek
6 hónapi fogházra Ítélték mint lázitót.
— A Lutheránus Világkon vent, amely !Kopienhágában junius 26—julius 4 tanácskozik, fel
kérte íKjapi Béla püspököt, hogy junius 30-án
a Szentháromság-templomban a délelőtti főisten
tiszteleten prédikáljon.
— Leánykonferencia. A Kér. Leányegye
sületek Nemzeti Szövetsége júliusi 26—28-ig
ózdou evangélikus leánykonferenciát rendez. Ez
lesz az első alkalom Magyarországon, amikor
evangélikus leányegyesületek találkozhatnak kö
zös törekvésleiket, közös nehézségeiket megbe
szélni lés egymás hitén épülni. A programmot
komoly építő előadások és tanulságos, kellemes
kirándulások teszik változatossá. Jelentkezni le
het az Ózdi lelkészi hivatalban.
Nyomatott i
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— Külmissziő. Kimutatás a magyarországi
ág. hitv. evang. misszióegyesület pénztárába
1920. március 1—május 31-ig befolyt összegek
ről. T a g d i j a k : Pilisi Márton Mezőberény 3
P, Broschko G. A. budapesti lelkész 5 P, Turóczy
Zoltán győri lelkész 5 P, Teutsch Amália 3 P.
— O f f e r t ó r i u m o k és a d o m á n y o k : Sop
roni ifjúsági egyesület 24.50 P, Ösagárdi egyház
2.50 P. A dunántúli kerületi pénztárba befolyt
528.45 P, Csanládalberti 2 P, Balassagyarmati
9 P, Léb'ény 6.15 P, Németzsidány 3 P, Turóczy
Zoltán győri lelkész 5 P, Stoll Ernő tanitó Nyír
egyháza (Szegényház-téri iskola) 1 P, Chalupká
Katalin Győr 2 P, Dr. Knefíei József és nejie
Túra 10 P, Szend perselye 2.36 P. Budapest,
1929. junius hó 12. Broschko G. Adolf s, k.,
missziói pénztáros.
(

— A Luther Naptár 1930-ik évfolyamára
hirdetett i r o d a l m i p á l y á z a t eredménye a
következő volt: I. Az elbeszélés pályázaton 70
pengő jutalmat nyert Keztyüsné Balogh Margit
(Az a fájdalmas arc.). — Dicséretet nyertek:
Irányi Kamillné (Diadalmas hit), — Móra vésik
Gyuláné (Gályarab prédikátor), — Farkas Zoltán
(Praeludium). — II. A költeménypályázaton a
teljes jutalmat nem adhatta ki a bíráló bizott
ság. Dicséretet nyertek: Miklós Vitéz (Fenyőfák
legendája, Járni tanul a kis fiam), — Boldis
István (Adventkor, Krisztus vagy Barrabás), —
D. Szigethy Lajos (Álmok álmodó ja), — Jakus
Imre (Keres). — III. A mesepályázaton 60 pen
gős jutalmat nyert Beliczáné Okolicsányi Éva
(A tündér ajándéka), — dicséretet nyert vitéz
Magassy Sándorné, Kapj Vilma (Kis pásztor), —
Beliczáné Okolicsányi Éva (Vérrel írott szerző
dés). — IV. A rajzpályázaton sem jutalmat, siem
dicséretet nem adhatott a bizottsága
— Kántori állás. A Budapest-Kelenföldi
evang. legyházközség megfelelő tudással rendel
kező kántort keres, ki az istentiszteleteken való
teendőkön kívül énekkart is vezetne. Rendes el
foglaltság vasárnap délelőtt 11—12 és délután
5—6 . Adventtól áldozócsütörtökig csütörtökön
délután 5—6 . Műsoros, vallásos estélyeken zeneszámokban kísérőül is segíteni kell. Igény és
pontos dm megjelöléssel pályázatokat kérünk:
Budapest, I., Lenke út 56. evang. lelkészi hi
vatal.
F elelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Győri Hírlap nyomdai müintézet gyorsaajtóján Gy4r, G iu cio r Gergely-u. 15. arám. (V erető Ligátí latrán.)

Telefon 239.
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3tV. évfolyam .

S z ir ti, . t é l i s klalöklvatal:
U B t I Y (Mason a .)
IJadfa : I LDTHER-SZOf ETSÉC.
Pislatakarékféaztári c sik k sz á a la : 1290.

H u lla tta : OR. RIFFIT SUDOR püspök

ti*rk<Hté*ért
N É M E T H K Á R O L Y « sp erts.

Oefétizmus.
„Kicsoda vagyok én, kogy el
menjek a Fáraóhoz és kihozzam
Izráel fiait Egy ltomból?4
2. Mózes 3, 11.
„Azért hoztatok ki minket ebbe
a pusztába, hogy mind e sokaságot
éhséggel öljétek meg."
2. Mózes 16, 3.
„Az a föld, amelyen általmentUuk,
hogy megkémlelj ük azt, olyan föld,
mely megemészti az 6 lakóit; az
egész nép is, amelyet láttunk azon,
szálas emberekből All.“
4. Mózes 13. 33.

A defétizrnus, amellyel a politikusok beszé
deiben találkozunk, a magyar nyelvben új szó.
Uj abban a nyelvben i», ahonnan átvettük, a
franciában. Párisban született meg, a világhá
ború esztendeiben. A szó új, de ősrégi az a
lelkiállapot, amelynek megjelölésére szolgál. A
defétista nem áruló, nem hűtlen, nem gyava. A
defétista az az ember, aki várja annak az ügy
nek elbukását, amelyért küzd. Úgy állítja fel
a horoszkópot, úgy csoportosítja a jelenségeket,
olyan értelmezéseket ád az eseményeknek, hogy'
a kudarc elkerülhetetlensége szükségszerűvé vá
lik. Hajlandó segédkezet nyújtani, de tudja,
hogy minden hiábavaló. Fölényesen tekint le az
optimistákra, akik még bizakodnak, ö már látja
a bekövetkezendőket, előre hallja a vereség hír
hozóinak lábadobogását, neki ugyan nem lehet
semmit bebeszélni.
A defétizrnus bénító erejét ismeri persze
nemcsak az a vezér, aki a sajat táborában küzd
ellene, hanem ismeri az ellenség is, aki a defétizmust az ellentáborban terjeszteni szeretné. A
világháborúban a hadviselés taktikájához tarto
zott a defétizrnus ápolása az ellenségben főleg
a sajtó útján. Ugyanez a taktika folyik mis te
reken ma is. A felekezetek harcában, és a hitet
lenségnek a keresztyénség elleni harcában is.
Hazánkban az ultramontán sajtónak egyik célja
éppen az, h o p a protestánsokban a dtfétizmust
táplálja. A római pápa, a nuncius, a hercegprí
más, a római katholicizmus térhódítása egyszer
Angliában, másszor Németországban, maid Ame
rikában; a lapok képes mellékletein állandóan
szerepeltetése és bemutatása a római katholikus
egyház gazdagságának, hatalmának, pompájá
nak; regényforditásokban a protestáns lelkészek

27. szám .

M itialenik hetenként e g v su r . vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 6 P. 4 0 IIIU félévre 3 f .
20 fim negyedévre t P. 60 fill., Ear szia 16 fill
Hirdetési árak ■ e p e iv e z é s szerint.

nek »plébánosaként való szerepeltetése, ha azok
jó emberek, ellenben »lelkcszu-ként való meg
jelölése, ha jellemükhöz szó fér; a konfirmáció
nak bérmálással, az istentiszteletnek misével való
fordítása, ahol az kívánatosnak mutatkozik;
római katholikus országokról lévén szó, a római
egyház szerepének kidomboritása, protestáns
országokról lévén szó, a protestáns egyház sze
repének elhallgatása: mindezek a taktikai fogá
sok, kisebb-nagyobb turpisságok, bűvészmutat
ványok, a defetizmust akarják a mi sorainkba
becsempészni és az önérzetet akarják a saját tá
borban duzzasztani.
Világos, hogy a többségben levőknek, a
hatalmon levőknek, a gazdagoknak ezen a té
ren óriási előnyük van és számtalan eszköz áll
rendelkezésükre. A süni esöcsöpp a követ is ki
vájja. A reklám a töm egeket is szuggl-ráija. Las
sanként kiabkul az atmoszféra, amelyben a defétizmus bacillusai tenyésznek. A bizalom elernved, a bátorság clpetyhül, a kedv cs lelkesedés
kialszik, a kezek-lábak lógnak. Zúgolódás, elé
gedetlenség tám ad; igazat adnak azoknak, akik
mindent kifogásolnak, mindenben hibát találnak;
az egység megbomlik; kitűzik a fehér zászlót.
M ennyiben harapódzott el a magyarországi
Protestant izmus soraiban a defétizrnus? Mit te 
szünk a defétizrnus kiirtására? Látjuk-c a vesze
delmeket, amelyek a defélizmus nyomában jár
nak? Milyen eszközökkel iparkodunk lelket ön
teni a inár-már csüggedökbe? Támogatjuk-e
azokat, akik a defétizrnus clíen küzdenek, vagy
magukia hagyjuk őket?
GONDOLATOK.
Kétféle egység van. Az egyik a kőbánya
egysége, a másik az épületé. A kőbánya egy
sége akkor marad meg, ha semmihez sem nyú
lunk; az épület egysége sok felforgatással jár.
Az épület egységének kedvéért a köveket ki kell
szaggatni helyükből, ide-oda kell őket dobálni,
hurcolni, rakosni; egyenként faragni, formálni,
kalapácsolni, ütni-verni kell őket, s végül a ter
vek szerint gondosan összeilleszteni. Az egyház
széttagoltságán való jajveszéklés sok esetben
csak afelett való sajnálkozást jelent, hogy nem
maradtunk meg abban a kősziklában, amelyből
kivágattunk. Luther reformátori munkája eleinte
siralmas eredm ényeket m utatott. A nyugati egy-
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házat darabokra tördelte. Ámde kitűnt, hogy
ezekben a töredékekben új1 életnek ígérete és
ereje van.

9 lelkészek alkalmazásiról.
I. A lelkészválasztási eljárás reformjának
szükségessége
(Bevezetés. Á ltalános m egokolás.)

Hogy lelkészválasztási eljárásunk általában
véve sürgős reformra szorul, azt aligha szüksé
gles bővebbéin megokolni. Hiszen ezt jóformáin
mindenki érzi, tudjia, mert úgyszólván mindem
lelkészválasztás alkalmával újra meg! újra saj
nálattal tapasztalhatja. Természetes dolog tehát,
hogy ez a kérdés, a többek között, már éveik
óta állandóan foglalkoztatja egyházi közvélemé
nyünket
Eleinte a reform hangoztatása abban a kö
vetelésben merült ki, hogy a lelkéiszválasztás., az
eddigi négyféle egyházkor ülieti szabályzattal
szembeni, akár törvényhozási úton, akár egy
egyetemes szabályrendelet megalkotásával, de
mindenesetre egyetemleges szabályozást nyer
jem. Ez azonban csak minimális követelménynek
tekinthető. Hiszen, aki a négy egyházkerület!
szabályrendeletet egymással összehasonlítja, az
rájön arra, hogy ezek a lényeges alapelvek te
kintetében alig térnek el egymástól s az eltéré
sek leginkább' csak lényegtelen, mondhatnám adminisztrácionális természetű dolgokban mutat
koznak, úgy hogy ezeknek az eltéréseknek az
összeegyeztetése révén, nem is volna olyan sú
lyos feladat az Egyetemes Lelkészválasztási Sza
bályrendeletnek megalkotása. Ha tehát pusztán
erről volna szó, akkor ezzel aránylag elég könyniyien és gyorsan lehetne végezni. Ez azonban
tulajdoniképpen inkább csak egy — mondjuk —
szépséghibának az eltüntetését jelentené, nem
pedig igazi nagy bajoknak a lehető megszünte
tését, olyan bajokét, amelyeknek gyökere mé
lyebben fekszik, miértis ezeknek az elérésiéért is
mélyebbre kell hatolnunk.
A íelkészválasztási reform kérdésével, tudva
levőleg, a legutóbbi református zsinat is foglal
kozott. Hogy milyen részletes eredménnyel, az
még nem ismeretes előttem. A tárgyalások során
— amint erről a napilapok útján is értesülhettünk
— az ügy előadója, Ravasz László, a következő
figyelemreméltó megjegyzést tette: »A lelkészválasztásoknál jelentkező Visszásságok nemcsak
egy törvény vagy szabályrendelet hibáira vezet
hetők vissza, hanem egész egyházi életünk és
közfelfogásunk hibáira bukkanunk bennök.«
Igaz és őszinte szavak, amelyeket egész
nyugodtan alkalmazhatunk magunkra is. Vannak
dolgok, amelyeket törvényekkel, paragrafusokkal
szabályozni egyáltalán nem lehet. Ilyen p. o.
az egyházi fegyelem kérdése is, amelyet az ele
ven gyülekezeti és egyházi élet magától hoz
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létre s ahol ez nincs, ott a törvény és^szabályzat
nem segít, sőt esetleg csak ront. És-vannak hi
bák, amelyeket, az életből, csak a jobb, egész
ségesebb élet tud kiküszöbölni, a törvény nem.
Mert a törvény nem teremt életet; hivatása leg
inkább az, hogy az életfejlődés lehetőségei szá
mára a lehető legjobb külső keretekét biztosítsa.
Hibíás tehát az a törvény, vagy a törvénynek az
a része, amely az egészséges életet, ahelyett,
hogy előmozdítaná, akadályozza. Az ilyen hibá
kat tehát ki kell küszöbölni.
Ami már most eddigi egész leíkászválasztásunkat és az ezt szabályozó négyféle lelkészvá
lasztási szabályzatainkat illeti, ezeknek közös és
gyökeres hibája alighanem abban rejlik (s ezt
hovatovább1mind jobban és mind többem kezd
jük látni), hogy a lelkészek alkalmazásánál, bi
zonyos »tradíciók« értelmében, a gyülekezetek
szabadságát féltő aggodalommal és egyoldalúan
védi, magának a gyülekezetnek és az egyházi
közérdeknek a rovására. A »szabad lelkészválasztás«, különösen nálunk, szinte dogmatikus erejű
és tekintélyű »tantétellé« merevedett, amelyhez
gyülekezeteink, hiveink sok esetben talán szivósabbam ragaszkodnak, mint egyházunknak
akármieíy sarkalatos, alapvető tanításához, akár
a »sola fide et gratia« elvéhez. A »szabad lel
készválasztás«, nálunk, mint diasporális egyház
ban, talán a római kaíh. egyházban divó kine
vezési rendszerrel való ellentétben, mint a »re
formáció 'egyik legnagyobb vívmánya«, szinte
az u. n. »választó tanok« tekintélyére emelkedett
s a köiztudatban úgy él, mint a protestantizmus
nak egy lényegalkotó, tehát elengedhetetlen vo
nása, amely ha hiányzik (pedig hány helyen
hiányzik, legalább abban a formában, ahogyan
az nálunk szerepel!), a »tiszta és hamisítatlan
evangéiiom« teljes érvényesülésié szenved csor
bát. Ezért a gyülekezetek lelkészválasztási sza
badsága a »moli me1 tangere« kétes értékű ki
váltságiát élvezi. Olyan »nebántsvirág« féle,
amelyhez büntetlenül hozzányúlnia senkinek' nem
lehet, akár egy — darázsfészekhez. Pedig, a tör
ténet tanúsága szerint, ez a »szabadság« az u.
n. papmarasztástól napjainkig már milyen sok
korlátozást szenvedett azáltal, hogy a felsőbb'
egyházi hatóság a lelkészválasztási eljárás mó
dozatait a lehető legrészletesebben szabályozta.
Ez a szabályozás persze legfőképpen külső, for
mális, adminisztrácionális dolgokra terjedt ki s
a dologinak a lényegét, többé kevésbé érintetle
nül hagyta. Emellett azután az élet, itt is, ott is,
a paragrafusoknál egészségesebb praxist ala
kított ki. Még; az »utolsó szuperintendens«-nek
nevezett bold. IKarsay Sándor dunántúli püspök
idejéni — mint mondják — szinte állandóvá kez
dett lenni az a szokás, hogy ha egy gyülekezet
ben a lelkész! állás megüresedett, •a kurátoro
kat, 3—4 'embert, a »főtisztelendő úrhoz«^ me
nesztették azzal a kéréssel, hogy adjon tanácsot,
ki volna a nékik való ember s akit azután a fő
pásztor ajánlott, azt annak rendje-módja szerint
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»megválasztották«. Ez, ha igy volt, amit bizonyí
tani nem áll módomban, mindenesetre szinte
ideális állapotnak mondható, amely ha állandósul
és általánossá válik, a legtermészetesebb mó
don válhatott volna, mint szokásjog, a törvényalkotás forrásává. Ha ilyen esetek egyébként
csak sporadikusan történték is, mindenesetre an
nak bizonyságai, hogy ahol egészséges gyüleke
zeti élet van, ott a hi vek szinte maguktól eljut
nak annak a belátására, hogy a lelkés/i állás
betöltésénél nem lehet szinte első és utolsó,
döntő fórum maga a gyülekezet, hanem más
tényezőknek is kell irányitó befolyást biztosítani.
Mert helyesen mondta Ravasz László a fentebb
jelzett alkalommal azt is, hogy: »ne azt kérdez
zük, kinek a joga a lelkészválasztás, hanem,
hogy kinek a kötelessége megkeresni az alkal
mas embert.« Már pedig ennek az utóbbinak a
megítélésére gyülekezeteink a maguk egészében,
empirikus összetételükben a legritkább esetek
ben mondhatók alkalmasoknak, annál kevésbé,
mert éppen a lelkész választásnál jut igen sok
szor szinte döntő szerep olyan elemeknek, akik
nemcsak a felelősség, hanem a helves judicium
teljes hijjával élnek a számukra szinte korlátlanul
biztosított szabadságukkal«, a lelkészi hivatás
méltóságának, az egyház tekintélyének s a gyü
lekezet legvitálisabb érdekeinek rovására.
Arról van tehát szó. t\ogyan lehessen a
gyülekezeteknek Egyházi Alko‘mányunklvan biz
tosított lelkész választás jogát a felettes egvhá/i
hatóságnak, ill. egy külön e célra szervezendő
közegnek, irányitó, ellenőrző, sót adott esetek
ben rendelkező befolyásával összeegyeztetni?
Erre vonatkozólag óhajt az alább követ
kező javaslat eszméltetó gondolatokat, szem
pontokat, Irányításoknt nyújtani, amelyeknek fi
gyelembe vétele mellett talán az eddiginél egész
ségesebb s áldásosabb lel készva'I aszta-ri praxis
alakulhatna ki.
(Folytatjuk.)
S tráner Vilmos.

Középiskolai tanulmányi verseny.
Irta: Csftváry Deist.
A középiskolai tanulmányi versenyen czidérr'is a budapesti evangélikus gimnázium vitte
ei az usö dijat. 1923 óta tartott eme versenyek
pontszerű összege a következő: első a pesti
evang. gimnázium 70 ponttal. Tehát a 7 év óta
folyó középiskolai versenyeken a legjobb ered
ményt ev. gimnázium mutatta. A napilapok közül
csupán az »Az Est« irt erről hosszabban, a többi
napilapok csak megemlítették. A kath. sajtó
hallgat, a ref. sajtó hallgat, az ev. sajtó szintén
hallgat a dologról. Mindenki ad acta tette az
eredményt. Hogy a kath. és ref. sajtó hallgat a
dologról, azt értem . . . ! A hiúságukat bántja.
De képzeljük el, ha egy kath. gimnázium
vezetne; milyen éljenriadalom töltené be a nagvmindenséget! A kath. sajtó, sőt a napilapok is
tele tüdővel fújnák: »ime, a mi kulturfölényünk.«
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Ha meg egy ref. gimnázium vezetne, akkor szin
tén többet imának róla a lapok, mint rólunk.
Hegedűs Lóránt gondoskodna arról, hogy min
den bifcliamagyarazatában és ünnepi be.-zédcben
benne legyen győzelmi csatakiáltásuk.
. És mi jó evangélikusok hallgatunk. Szinte
hallom a megjegyzéseket: ne dicsekedjünk, ha
nem csendesen dolgozzunk. Ez nagyon szép elv,
de ha mi csak szerénykedünk, egyszer csak azt
vesszük észre, hogy nyakunkon a tatár, hogy
inás aratja k* munkánk gyürmilcsét.
Igenis kiáltsuk világgá büszkén, felemelt fej
jel, hogy a középiskolai tanulmányi versenyben
is mi, evangélikusok vezetünk, mert nálunk van
a kg nagyobb kulturfölény. és ha lenéznek és
ha lepisszegnek, akkor is mi vezetünk! Kiáltsuk
oda a kultuszminiszter fülébe: kegyelmes uram!
mi nem akarunk sokat, csak azt, hogy ismerjék
el a mi létjogosultságunkat, hogy használunk
annyit ennek a nyomorult csonka hazának, mint
akár a katholikus, akár a ref. testvérek, hogy
végre szüntesse be a kath. urak örökké ellenünk
uszító, a Haderők és B ingák vérlá/itó beszédeit,
hogy ne akarja agyonsmyargntni az ev. intéze
teket és segélve/ze a mi iskoláinkat is úgy, mint
a katholikus iskolákat!! Hogy a mi iskoláinkat
is segélyezi?! Igen, de hogyan?! Arnig mi evan
gélikusok nagy nehezen, nagy utánjárással és
örült pro*ekció igénybevételével kapunk néhány
pengőt rozzant isko’áink építésére, addig a kath.
iskolákra úgy potvog a sok ezerpengős, mint
a nyári zápor. Példával is szolgálhatok.
Ott van az aszódi Petőfi cv. gimnázium. Év
tizedek óta könyörög a kultuszminiszternek épí
tési segélyért, mert épülete régi, rozzant, szűk,
sötét és egészségtelen. Négyszáz tanulóját alig
bírja elhelyezni. Felszerelése gvenge, tornaterme
nincs. És ahelyett, hogv ezt az ősi alma matert
felépítette volna a miniszter úr, inkább Gödöl
lőn épített egv premontrei gimnáziumot mo
dem berendezéssel, inteni árussal, fénnyel és
pompával. Újabban pedig Hatvanban akar egy
állami gimnáziumot létesíteni, hogy ezzel teljesen
tönkre tegye az aszódi cv. gimnáziumot. U. i.
Hatvanból körülbelül UK) diák jár be Aszódra.
Ik- hibásak a mi uraink is. Pozitive tudom,
hogy több ev. főúr gyermeke jár a gödöllői
premontrei iskolába, mert az e’egánsabb, drá
gább és jóhirét világgá kürtölték. Pedig egy
úriember beszélte, hogy unokaöccse, aki a gö
döllői gimnáziumból átment Gyöngyösre, ott el
bukott. Gödöllőn jótanuló volt.
Épitsék fel az aszódi gimnáziumo! is fénye
sen berendezett intemátussal, tudom, hogy ak
kor ott is olyan nevelést és kiszolgálást kap az
a főúri gyermek, mint Gödöllőn.
Több megértést kérünk a kultuszminiszter
től és főurainktól ev. iskoláinkkal szemben.
Több öntudatosságot és büszkeséget minden
evangélikustól. Legyünk büszkék ev. gimná
ziumainkra, amelyek a múltban is és most is
vezetnek a kultúra terén!
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A rcképek.
i.
Schweitzer Albert, a zenész, theolőgus és
orvos.

Századiunk elején a strassburgi főiskolához
egy elzászi fiatalember került theológiai tanár
nak. Ügy mellékesen az a híre volt, hogy kitűnő
Bach-ismerő lés Bach-zenész. És csakugyan, ha
marosan megjelent tollából egy Bach-tanulmány,
amely ma némtet, francia és angol nyelven kap
ható s a zenei világban nagy feltűnést keltett.
Még nagyobb' feltűnést keltett azonban, mikor
Schweitzer Albert hátat fordított fényes sikerű
tudományos karrierjének, érett férfi-korában az
orvosi szakra ment át, a filozófiai és a theológiai
doktorátusok mellé megszerezte az orvosi dok
torátust is s azután kiment Lamblarenebe, hogy
ott, »viz és őserdő között«, mjnit egyik könyvé
nek cinre (Zwischen Wasser Und Urwald)
mondja, kórházat csináljon, amelyben azóta erő
sen dolgozik azon, hogy a négereket és a középafrikai fehérembereket megszabadítsa az álom
kor és a bélpoklosság démonjától. Hogy ott
napról napra milyen nehéz és mégis szép, áldá
sos munkát végez, azt az ő keresetlen!, humoros
és megnyerő módján ő maga beszéli el »Lambarenei Közlemények« (Mitteilungen aus Lambare ne) cimü könyvében, amely éppen úgy, mint
a »Viz és őserdő Között«, Beck C. H. müncheni
könyvkiadó cégnél jelent meg.
Hogy a strassburgi előadó termet niem ka
landvágyból cserélte fel az őserdei kórházzal,
hanem hogy ez a lépés záróköve volt a Schwei
tzer legbensőbb lényében kezdettől fogva meg
alapozott fejlődésnek, amellyel életmunkáját tel
jes következetességgel megkoronázta, azt feltárja
»Gyermekkorom és Ifjúságom« (Aus; meiner
Kindheit und Jugendzeit) cimü firiOmlelkü
könyve. Schweitzer a günsbachi szerény, zene
kedvelő papiakból hozta magával az eleven fe
lelősségérzetet a legszerényebb és legigénytele
nebb emberek irányában is; onnan hozta magá
val a környezetéhez a rányitva gazdagabb' teljes
ségű életboldogságért való hálaérzetet, a puszta
esztetizálásnál több' s azért nem önző egybeforiottságot a természettel s ebből kifolyólag a
mély tiszteletet az elet szentsége iránt. Aki hal
lotta őt Bachot játszani, az tudja, hogy művé^
szete is, távol attól, hogy öncél volna, vagy a
művésznek egyéni dicsőségére irányulna, min
den élet ősforrásának ugyanabból a tiszteletéből
fakad, amely arra indította, hogy az európai
kulturvirágban elfoglalt állasának előnyéit FefaTdozza, s a maga részéről segítse Teróni Európa
Kuffúradósságát Afrika természeti népei veT
szemben.
Schweitzer Albértben igy egyesül a végte
len, örök Lényben való gyöngéd1, misztikus otthoniasság a megtisztult, elszánt harcos akarat
tal; úgy hogy áldozatkészen engedelmeskedik
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a belső szózatnak, amely hívja; a belső és külső
embernek olyan egyenes, becsületes egyszerű
ségével teszi ezt, amelyet Schweitzer tünemé
nyes genialitása még csak nyer felüditő hatásá
ban. »Egy valaki, — terád gondolok, Schöppeier
Fritz, mindig szebben tudott írni, mint én, majd
nem szebben, mint az iskolamester«; igy szólítja
meg egykori günsbachi tanulótársát ifjiukOri em
lékezéseiben jóleső természetességgel három fa
kultás doktora, akinek könyveit több mint fél
tucat nyelven olvassák a világon.
Schweitzer Albert műalkotásai ban Jóval több,
mint puszta esztéta; áldozatkész szeretetmunkájának miszticizmusában torony magasságban áll
a teozófok felett. Legnemesebb képviselője az
isteni szeretet nagymesterének iskolájában ki
művelt léleknek1, nélkülözhetetlen építőkő a lát
hatatlan szellemi emberiség felépítéséhez.
Dr. Kapff R.
II.
Booth Bramwell, az Üdvhadsereg tábornoka.

Hetvenhárom éves korában:, június 16-án
halt meg, alig négy hónappal azután, hogy rnegjfosztották tábornoki tisztjétől. Fia volt az Üdvhadsereg megalapítójának, Booth Vilmos tábor
noknak. Booth Bramwell szervező lángelme volt,
akit munkájában és sikereiben nem tudott gá
tolni súlyos testi fogyatkozása: süketsége. Egyik
munkatársa írja róla az alábbiakat:
»Jól tudta, hogy a lobbanékonyság destruál,
ha nincs befogva a gyakorlati józan ész és az
erkölcsi tanítás igájába. Gyermekkorában le
szúrta az esernyőjét az útszélre, rátette a sapká
ját s elkezdett hozzá beszélni amíg csődület nem
támadt körülötte. Férfikora teljében koporsóban
hordoztatta magát végig a városok főutcáin, s
a koporsóból prédikált és hirdette a megtérést.
De egyszer sikerült neki a sokaságot maga köré
csoportosítani, a prédikációja egyszerű volt: a
tiszta életről, jiószivüségről, szolgálatkészségről,
hétköznapi becsületességről és őszinteségről,
igazmondásról beszélt. Körülbelül harminc esz
tendeje, hogy az Üdvhadsereg intenzív ifjúsági
munkát kezdett, s ifjúsági konferenciákat tar
tott. Ezeken a konferenciákon 1200—1500 fiatal
ember vett részt egész Angliából s Pünkösd
szombatján este 6 órától Pünkösd-hétfő este 9
óráig tartott. Vasárnap és hétfőn három-három
hosszú ülés volt. Ebbe a pár napi konferenciába
Booth! Bramwell annyi vallásos és erkölcsi neve
lést tudott sajtolni, hogy hatásuk megtalálható
az Üdvhadsereg jelenleg javakorbeli vezetőinek
jellemében — káprázatosán ügyesek, különle
ges kötelességekben alaposan képzettek, építé
szek, orvosok, lapszerkesztők, jogászok, s ezen
felül majdnem kivétel nélkül mellékfoglalkozás
ként ékesszóló evangélisták.«
Booth Bramwell államférfiíu és nemzetközi
pénzügyi kapacitás volt. Előre tanulmányozta
azoknak az országoknak a törvényeit, amelyekbe
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az Üdvhadsereg »bevonult«, s azoknak a népek
nek a lélektanát, amelyeket evangeüzálni akart.
Voltak gyengéi is, de kiváló tulajdonságai mel
lett elenyésztek. Autokrata volt, parancsoló fel
lépésű és kurtán elbánt az embereivel; nepotiz
mussal vádolták meg azért, mert gyermekeit fia
talon magas állásokba nevezte ki a Hadsereg
ben. De önfeláldozása nem ismert határokat.
Igen szerette a könyveket. Gyermekkorában fe
hér egerekkel és bélyegekkel kereskedett, az
ebédről is lemondott, a pénzen másodkézből
könyveket vásárolt; de mikor kiolvasta a köny
vet, drágábban adta el, mint ahogyan vette.
Egyszer megkérdezték tőle, hogy milyennek
kepzeii el az ideális vakációt; igy felelt: »egy kis
ház az erdőn, titkár, Írógép, naponta átlag ötven
levélnél nem több, hírlap, telegrammkódex, sakk
tábla és sakkönyv, nyugodt lelkiismeret és egy
szerű táplálkozás.« Kivándorlási ügyekben szaktekintély volt, az alkoholtilalom hive, hitt a legromlottabb emberek megválthatóságában. Igen
szerette a gyermekeket. Bámulatos emberisül crete volt. A humor iránti érzéke könnyen elvisel
hetővé tette számára még a süketségét is: »En
nek is van egy előnye, nem vagyok kénytelen
végighallgatni azt a sok zagyvaságot, amit né
mely ember összebeszél.« Utóda, Higgins tábor
nok, azt mondta róla: »nagy' ember volt, akinek
neve atyjáéval összefonódott az Üdvhadsereg
történetében.«
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nyesen feldíszített templomban Pesthy Pál ny.
igazságügyminisztert és Koritsáns/.ky
Ottó
gyógyszerész-szövetségi igazgatót egy házmegy ei
felügyelői hivatalukba. Az új egy házfel ügyel okét
Horváth Sándor ny. főesperes és Grosch József
egyházmegyei ügyész vezetésével küldöttség
hivta meg az ünnepélyre, melynek kezdetén Gya
log István kétyi lelkész úrvacsorát osztott, majd
Schöll Lajos fóesperes üdvözölte először az új
felügyelőket az egyházmegye nevében, mint a
megy-e szülötteit. Pesthy Pál válaszában köszö
netét mondott a bizalomért és megígérte, hogy
az egyházat és vele a hazát hiven fogja szolgálni.
Kijelentette, hogy az iskolából kikerültek tovább
nevelését tartja legfontosabbnak. Felhívja a ta
nítókat, hogy az ifjúságot iparkodjanak az egy
háznak és a hazának megtartani, viszont Ígéri,
hogy a tanítók jogos kívánságait mindenben tá
mogatni fogja. Ezután fogadalmat tesz arra,
hegy a más felekezetiekkel békés önérzetes
együttműködésre fog törekedni. Koritsánszky
Ottó megköszönve megválasztását kijelenti, hogy
az egyház belső életének megjavítására fog tö
rekedni. A hívőket a közönyösségből felrázza,
áldozatkészséget vár a világiaktól. Törekedni
fog az egyházi sajtó fejlesztésére is. Ezután az
iskolák, egyházközségek, lelkészegyletek, a taní
tóság, valamint az új felügyelők szülőföldje ne
vében számos küldöttség üdvözölte az új cgyházmegyei felügyelőket, akiket végül Tolna vár
megye nevében Jankó Ágoston főispán üdvözölt
a megyei tisztikar élem.

— Tem plom alapkőletétel. A dombóvári
evangélikus gyülekezet június lö-án tartotta meg
— Személyi hírek. A kormányzó dr. Sztra- fényes ünnepség keretében épülő templomának
nyavszky Sándor államtitkárt, a nagybörzsönyi alapkőletételét. Az ünnepségen résztvett a gyü
és az orosházi egyházközségek felügyelőjét a lekezet apraja-nagyja, a helybeli református egy
II. oszt. magyar érdemkereszttel tüntette ki. — ház, a szomszédos evang. gyülekezetek vezetői
A kormányzó a legutóbbi vitézavatáson dr. Pé^alajnint az összes hivatalok és Cjpretery-Petrik Aladár konnányfötanácsost, Cffyetc-’' i ? ulc,cl''
alapkuavato beszedet Scholl
m « egyházi
<-irvh.Í7i aljegyzőt
alieo-vrAt vitézzé
vitArrí avatta. — 4A L™
mes
kor .£Lajos fóesperes tartotta. Lélekemelő volt a kományzó Láng Gusztáv budapesti prezbitert, az jzös protestáns vcgycskar alkalmi éneke. Áldja
angyalföldi LutheT-Szövétség és az aagyalföldi jmeg az Ur c kis gyülekezetét szent és nemes
templomépitó bizottság munkás, buzgó tagját [munkájában.
kormányfőtanácsossá nevezte ki.
— ötven éves érettségi találkozó. Az
— Halálozás* Weisz Kornél, a dunántúli! [eperjesi collqgiumban 187Q. evben érettségizett
egyházkerület 30 éven át volt pénztárosa, nyu lörqgl diákok június hó 23-án a budapesti deaktéri
galomba vonulásának 2-ik évében, 62 éves korá-l [evang. templomban hálaadó istentiszteletre gyü
ban, július 1-én hosszú, súlyos szenvedés utáni lekeztek egybe, még pedig dr. Papp József udelhunyt. Temetése július 4-én volt Sopronban. [vari tanácsos, a budapesti ügyvédi kamara eljnöke, Mayer Endre eperjesi collegiumi nyug.
— V arga Gyula, a kemenesaljai cgyház-J [thcol. dékán-tanár, Fekete László tábornok, dr.
megye esperese, aki 1895. nov. 27. óta, tehát
34 éven át viselte az esperesi tisztséget, a július jGerő Samu szegedi orvos, távolmaradását kiFrank Géza nvug. jószágigazgató Szé
3-án tartott esperességi gyűlésen testi erőtlcn-| [mentette
kesfehérvárról
és dr. Ferenczy Elek szlovenszkói
ségére hivatkozva tisztségéről lemondott. A
Iföldb.rtokos; a jubiláló társaság mélységes tisz
közgyűlés a lemondást elfogadta s utódiának telettel és hálával ünnepelte a collegiumi gymna
megválasztása iránt az intézkedéseket megtette.)
sium egyedül életben levő tanárát, Ludmann
— Egyházmegyei felügyelőiktatás Gyön
[Ottó kir. tanácsos, volt collegiumi igazgatót. A
kön. A Tolna-, Baranya-, Somogyi evangélikus (templomi áhítatot az egyik tanülótárs Nemes
egyházmegye július 2-án iktatta be Gyönkön fé-| |Károly hegyaljai fóesperes végezte I. Móz. 47 r.
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7—9 versei alapján;. A templomi áhítaton és
jubilaris összejövetelen resztvettek al jubilánsok
családjai, ezek között dr. Deák János theol.
egyet, tanár, Kulcsár Károly nyug. ezredes,
Kulcsár Lajos mávf felügyelő, dr. Nemes Géza
gyárigazgató.
— A második Lutheránus Világkonventen
a magyar delegátusok nagyon szimpatikus fo
gadtatásban részesültek. Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelőt a gyűlés tartamára alelnöknek, a kijelölő bizottságba tagnak választot
ták. Kapi Béla püspököt D. Söderblom Náthán
svéd érsek személyesen felkereste.
— A zalai egyházmegye június 29-én tar
totta közgyűlését Alsódörgicsén, Nagy Lajos es
peres és dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete alatt. A felügyelő megnyitó be
szédében hangoztatta, hogy a múlt évii közgyűlés
megnyitása alkalmával az egyházi alkotmánynak
veszélyben forgására vonatkozó aggályai nem
oszlottak szét, sőt inkább növekedtek, mert nem
csak kívülről, hanem a falakon belül is kezdik
az egyházi alkotmány bástyáit döngetni és a
korhadó gierendák kicserélése helyett inkább ma
gát az egyházi alkotmányban megtestesülő szi
lárd alapot akarják kiásni. A lelkészválasztási
szabály rendelettervezetet a közgyűlés nem fo
gadta el; a kérdés rendezésére a zsinatot tartja
illetékesnek. A Ne temere és a Mortalium ani
mos cimü pápai dekrétumokat a felekezetek el
leni izgatásokra alkalmasoknak tartván, azok
nak Magyarországon való elismerése ellen til
takozik.
— Felügyelőválasztás. A soproni ev. egy
házközség bensőséges ünnepi kónventülés kere
tében iktatta f. é. június hó 30-án hivatalukba
világi új vezéreit, dr. Töpfer Kálmánt, a város
volt polgármesterét, most felsőházi képviselő
jét, Roth Gyulát, az erdő- és bányamérnöki fő
iskola professzorát és Zergényi Artúrt, a Nem
zeti Bank soproni fiókjának főnökét. Közülük
dr. Töpfer K. mint főfelügyelő a konventi el
nök, a másik két felügyelő közül Roth Gy. a
kulturális, Zergényi A. a gazdasági ügyek élére
kerül. Megválasztotta az egyházközség tisztelet
beli felügyelőjévé dr. Stráner Gyula egészségügyi1főtanácsost, aki nehéz viszonyok közt erős
kézzel vezette ismételten mint helyettes elnök1
az ügyeket. A megválasztottak mindannyian ősi
soproni családok1 sarjai, s eddigi ténykedéseik
alapján jogosan fűznek egyházvezéri működé
sükhöz nagy reményeket.
— A győri egyházmegye június 29-én tar
totta közgyűlésiét Németh Károly esperes és Csemez István glazd. főtanácsos, egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete alatt. A közgyűlés táviratban
üdvözölte a Kopenhágábán ülésező II. lutherá
nus világkonventet. Fontosabb! határozatok: a
családi istentiszteletek tartásáról Turóczy Zoltán
tól az ősz folyamán röpirat jelenik meg az Egy
házmegyei Belmissziói Szövetség kiadásában; ä
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lelkészek iés tanítók az egyházmegye más gyü
lekezeteiben rendszeresen előadásokat tartanak;
az ismétlő iskolások advent I. vasárnapján taní
tóikkal együtt Úrvacsorához járulnák, előző nap
deprekáció; 1930. tavaszán az egyházmegye gyü
lekezeteinek bevonásával KIE-konferencia lesz;
ugyancsak 1930. első felében megtartja a har
madik egyházmegyei presbiteri konferenciát. A
választások során: a lejárt mandátumok újból
megího'sszabbittattak; az egyházmegyei népiskolai
bizottság kiegészíttetett, jegyzőjévé Magyar Ist
ván igazgató-tanítót választotta a közgyűlés.
Horváth Béla egyházmegyei gyáminíézieti e. el
nök gyengélkedésére hivatkozással tisztségéről
lemondott,, Mihály István v. elnök mandátuma le
járt; a szavazást a gyámintézeti közgyűlés elren
delte. A lelkészválasztási szabályrendelet-terve
zethez nem tudott hozzászólni a közgyűlés, mert
későn érkezett; kívánatosnak tartja, hogy e fon
tos szabályrendelet az egyházi sajtóban kozzététessék, hogy az egyházi közvélemény azt meg
ismerje és állást foglalhasson. Az iskolalátogatási
szabályrendeletben azt kívánja, hogy az iskola
vizsgáló bizottság lelkész, tanító és világi tagja
egyenlő joggal és kötelezettséggel bírjanak, a
hatáskörök elhatárolását sérelmesnek tartja. A
tisztviselők házasságát szabályozó tervezetem
többféle változtatást kíván1. Az egyházmegye
gyülekezeteiben az önkéntes adományok összege
24.957 pengő 88 fillér, egy-egy lélekre esik 30
fillér. A közgyűlés előtt gyámintézeti istentiszte
let volt, amelyen1Ihász László kisbaboti lelkész
egyházmegyei jegyző hirdette az igét. Jegyző
könyvileg örökítette meg a közgyűlés a Kiskáté
és a speyeri protestáció 400 éves jubileumát.
— A Bethlen Gábor-Szövetség vitéz Raics
Károly nyug. altábornagy, társelnök elnöklete
alatt tartott közgyűlésén Gömbös AUdór be
számolt a Bethlen Gábör-Ház alapról. A Szövet
ség társelnökké választotta Bezzegh-Huszágh
Miklós rendőrfőkapitányt Dókus Ernőt, Balogh
Jenőt, Csécsy Nagy Imréit és Demény Mózest.
A tud. és írod. szakosztály elnöke dr. Kolos váry
Bálint, titkár dr. Beiierl József lett.
— A kultuszminiszter a tanítói javada
lom értékegységeiről. A tanítóegyesületek or
szágos szövetségének Budapesten tartott köz
gyűlése után a szövetség küldöttségileg tisztel
gett gróf Kiebelsberg Kuné kultuszminiszter
előtt. A minisztert Rákosi István kir. tanácsos,
a szövetség elnöke üdvözölte abból az alkalom
ból, hogy hét éve áll a kultuszminisztérium élén;
rámutatott arra, hogy a búzával fizetett tanító
kat hátrányok érik a büza árának esése miatt,
mert a fizetés kiegészítő államsegély alapiul vett
helyi javadalom túl magasan van értékelve1. A
miniszter válaszában többek közt ezeket mondta:
»Aki nyitott szemmel nézi a helyzetet, ^az be
kell, hogy lássa, hogy ahol egy milliónál több
analfabéta van, ott a népoktatás nincs olyan álla
potban, amivel meg lelhetnénk elégedve. Sem1
a tanítás eredményességfe, sem a tantermek
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száma, s>em a tanítói lakások állapota nem en
gedi meg azt a fényűző könnyelműséget, hogy
a fejlődést állítsuk meg. £n tehát nem áilhatok
meg kulturprogrammom megvalósításában és
ezért a Icgkimélellenebb támadásokkal szemben
is éppen úgy tovább kell dolgoznom, mint ahogy
eddig tettem. Belátom azt a súlyos helyzetet,
amelybe a terményfizetést élvező tanítók a búza
értékcsökkenése következtében jutottak. A sú
lyos helyzetet feltárom a pénzügy-miniszter előtt
és rajta leszek, hogy ez az égető probléma minél
előbb megoldassék az érdekelt tanítóság ja
vára.«
— Gyula. A gyulai anyaegyház, mely Békésmegye székhelyén, a trianoni román határ men
tén fekszik, fokozatosan erősödik. A tavasz fo
lyamán megalakult az Ev. Nóegylet, Leányegy
let, Luther Szövetség. Április 21-én díszes tem p
lomi ünnepségen ülte meg az ev. társadalom
a speyeri protestáció emlékét. Ugyanakkor volt
a tisztújító közgyűlés is, melyen nagyobbára a
régi tisztikar és egyháztanács választatott meg.
Nagyobt változás csak a gondnoki tisztségnél
állt elő, mivel gondnok lett az egyház buzgó
tagja: Stébert András husnagykercskedö, mig
a 20 éve gondnokságot viselő Sülé József tisz
teletbeli gondnoki címet kapott Az egyház a
város köztemetőjéből tenutót szerzett magának
is tempiomépitési ad ó sá g á t magánkölcsön szer
zésével tette elviselhetővé. Az egyház jelenleg
Luther-képek árusításával foglalkozik, hogy az
írusitásbó! némi hasznot szereztessen a hiányzó
elkészi lakás épitésének javára. Luther-képekct
liszes keretben rendkívül olcsó áron (30x40
:m. nagyságban, 2, 3, 4 pengős ár mellett) szi
kesen küld lelkészi hhataloknak és magánosok
iak is megrendelésre a gyulai lelkészi hivatal.
Városház u. 9. sz.)
— A Bethánia-Egylet i/bégi nyaralójában,
nely gyönyörű vidéken ideális pihenésre alkal
mas, július második felére és augusztusra még
mindig van néhány hely. A napi pensió, négyéri étkezéssel értve, 4 pengő 50 fillér. Közerbbi felvilágosítást ad a Bethánia-Egylet titkári
ivatala: Budapest, VIII., Gyulai Pál u. 9.
— Felvétel az Ev* Theológusok O tth o 
nba. Akik magokat a soproni Evang. Theolóusok Otthonába óhajtják felvétetni, legyenek
tivesek a Theol. Otthon-Bizottsághoz címzett
érvényüket az intézet igazgatóságánál (Temp>m u. 3. I.) július 31-ig benyújtani. A kérvény
ez melléklendő: a) az érettségi bizonyítvány
lásolata; b) orvosi b zonyitvány; c) önéletrajz;
) erkölcsi bizonyítvány az illetékes lelkésztől;
i a szülők vagyoni állapotáról szóló bizonyitíny; f) az apának vagy helyettesének kötelező
ása arról, hogy a tartásdij pontos fizetéséért
izességet vállal. Azok, akik az előző évben
ír tagjai voltak az Otthonnak, csak az e) és f)
atti mellékleteket tartoznak kérvényükhöz csa
lni és tanulmányi előmenetelüket igazolni.

Megemlítjük, hogy a lakás és alumneumi teljes
ellátás évi dija 510 P; szorgalmas és szegény
sorsú hallgatók azonban jótéteményeket is kap
hatnak. Egyébként minden érdeklődőnek szíve
sen nyújt bővebb felvilágosítást is az Evang.
Theológusok Otthonának igazgatósága.
— Sarkad- Bihar megye Sarkad nagyköz
ségében mintegy 200 ev. lelek él, akik június hó
9-en fiókegyházzá tömörültek. A legelső ev. is
tentiszteletet az állami fiúpolgáriiskola tornater
mében Tátrai Károly gyulai lelkész tartotta.
Istentisztelet után a közgyűlés megválasztotta az
egyház vezetőségét. Felügyelő lett Petrovics
János adóügyi tanácsos, gondnok Pákh Károly
polgáriiskolai tanár, pénztáros Aradszky András
uradalmi ellenőr, jegyző Maros János adótiszt
s mellettük 10 tagú egvhá/tanács működik. A
fiókegyház a gyulai anyaegvház gondozása alatt
áll. A fiókegyház megszervezése körül legtöbbet
fáradozott a dobsinai származású hű evaangélikus Pákh Károly polgáriiskolai tanár.
— A Lelkipásztor július-augusztusi szá
mába Turóczy Zoltán; Készillés igehirdetésre;
Molitorisz János: A falu címen irtak cikket. Törteli Lajos, Bakay Péter, vitéz Balogh Ernő,
Irányi Kamill, Kardos Gyula, Lábossá Lajos,
Fábián Imre, Próhle Sándor, Duszik Lajos pré
dikációin kívül Magócs Károly halotti beszedet,
Tass László imáját és Schöck Gyula és v. é. fo
hászait találjuk a folyóiratban.
— D iákotthon a fővárosban. A fővárosban
olcsó és jó elhelyezkedést kereső egyetemi és
főiskolai hallgatóknak figyelmébe ajánljuk a
xDiákok Háza-< Egyetemi és Főiskolai Diákott
hont (a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség tulajdonában), melyben a jövő tan
évre több hely megüresedett és új lakók, korlá
tolt szambán, felvételt nyerhetnek. A részletes
tájékoztatást nyújtó prospektusért a következő
címre forduljanak az érdeklődök: Dr. Victor Já
nos, a Diákok háza igazgatója, Budapest, VII.,
Hársfa utca 59 B. A felvételi kérvények beadási
határideje: július 20.
— Evangélikus egyetem i hallgatók szer
vezkedése. Július 28-ati Budapesten az összes
magyarországi (egyetemek evang. hallgatóinak
képvisel te tésé ve] tanácskozások lesznek, ame
lyeknek célja az Egyetenü Hallgatók Orsz.
Luthe r-Szöve tségének mcgs ze r vezése.
— S zív es kérelem . Még 1912-ben Eperjesen lefordí
tottam és a nagymultú Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
külön lenyom ataként Dr. Révész Kálmán ref. püspök ba
rátom gondos revideálásában 500 példányban kiadtam
Tschakert Pál egykori halle-w ittenbergi egyetem i tbeol.
professzorom „Rövid tud. theol. Kalauzát". Egy rövid év
alatt — igen kedvező kritika által fogadva — elk ap k od 
ták hazai evang. és ref. tbeológus ifjaink. És méltán.
Mert az egyes tudom ányszakoknál és ágaknál a külföldi
és hazai theol. irodalmat is gondosan felsorolva, theológus diákjaink részére igazi Vademecumnak, zsebkönyvnek
bizonyult. A zóta máig is folyton javítottam és bővitettem
a szövegen s az irodalmon, úgy, hogy ma sajtókészen van
a mű, m ely más alakjában nélkülözhetetlen tájékoztató
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és bevezető segédkönyv theológusaink, de értékes kalauz
lelkészeink, felügyelőink, tanáraink, tanítóink s általában
minden művelt magyar protestáns keresztyén emben szá
mára a tudományos theológia rendszerében. Kiadásra
szántam, de kiadót minden elismerő nyilatkozat dacára
Budapesten máig sem találtam. Csekély nyugdíjamból
pedig nem telik. Azzal a szíves kérelemmel fordulok
tehát püspöki és felügyelői karunkhoz (és itt Prónay,
Kéler, Mesterházy, Osztroluczgy, Pesthy, Lelbach és
Lichtenstein felügyelő urakra gondolok), nem volna-e
szíves egyikük, vagy másikuk, esetleg közösen, a művet
1 ezer példányban kinyomatni, s tán, mint Kéler Zoltán
felügyelő úr annak idején b. e, Csiky Lajos barátom
„Lelkipásztorkodástan" c. pályaművével tette, azt a csonka
hazai és megszállott vidéki evang. és rcf, theol, fakultá
sok és akadémiák ifjúság között jutalomkönyvnek elosz
tani. Feltételül kérek 25 példányt és 300 pengő írói díjat.
A korrektúrát, mivel sok benne a hazai és külföldi írói
név, magam végezném. A 6—7 nyomt. ívnyi mű még a
következő tanév elejéig megjelenhetnék. Nyomtatása 600
pengőnél többe aligha kerülne. Kár volna, ha e nagy
szorgalommal és utánjárással szerkesztett s égetően szük
séges irodalmi mű halálom esetén elkallódnék. Hálásan
jegyzem meg végül, hogy ilyen kérdésekben igaz megértő
Radvánszky felügyelő úr a mű megjelenhetését máris 100v
pengőval támogatta. Négy éves theológaia és filozófiaij
munkássága e zárókövét magas püspöki és felügyelői ka-j
runk szíves figyelmébe és hathatós támogatásába a leg-1
melegebben ajánlja Budapesten, X,, Juranics-utca 13. sz,,
1929, július 4-én. Dr, Szlávik Mátyás, nyug. eperjesi
theol. akad. dékántanár.

Pályázati felhívás. Az orosházai ág. ev.
egyházközség két kántortanítói állásra pá
lyázatot hirdet. — Fizetése lakás, vagy tö r
vényes lakbér, stóla megváltva, 23 q búza,
a m indenkori tanító fizetés 50<Vo-a és a
megfelelő államsegély. Kötelesség: az egy
ház által kijelölt osztály vezetése és a so
ros kántori teendők végzése. A pályázati
kérvényhez csatolandók: A tanítói és kán
tori oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyít
vány, illetőségi és honossági bizonyítvány,
a kommun és oláh megszállás alatti maga
tartásról szóló bizonyítvány és működési
bizonyítvány. A jelöltek orgonálásból és
éneklésből próbát tenni tartoznak. A meg
választott tanító a helyi szabályrendelet ér
telmében magasabb javadalm azásra előlép
het. Az egyházközség fenntartja m agának a
jogot, hogy a tanítót áthelyezheti, m unka
körét szabályozhatja. Az állás a választás
jogerőre emelkedése után azonnal elfogla
landó. A kellően felszerelt kérvények julius
22. déli 12 óráig alulírott Kovács Andor
esperes, igazgató-lelkész címére küldendők.
Orosháza, 1929. julius 9. Kovács Andor,
igazgató-lelkész, esperes.
Meghivő. A Magyar Keresztyén Leányegyesilletek Nemzeti Szövetsége 1929. július 27-28-án
Ózdoni evangélikus leánykonferenciát rendez. Ez
az első alkalom, amikor evangélikus leányaink
gyűlésre jönnek össze; jöjjünk minél többen,
hogy megalapozhassuk a Szövetség evangélikus
ágát, amelyből egyesületeinkre és egész egyhá
Nyomatott „

1929.

zunkra áldás fog; származni. — A konferencia
Programmja: 26-án délután: érkezés. 27-én reg
gel 9 órakor bibliakör: Hol van az Isten országa?
délelőtt 10—12-ig előadások: Isten országa földi
épjtői. 1 . Az egyház. 2 . Az imádkozó ember.
Délután kirándulás Farkaslyuk bányatelepre.
Este előadás: Lutheri vallásosság. 28-án reggel
fél 9 órakor: Vasárnapi iskolai mintatanitás. 10
órakor: Istentisztelet. 11 órakor: Ifj;. LutherSzövétség ülése. Bieszámolók. Délután 3 órakor:
Előadások. 1. Hogyan terjeszti Isten az ö or
szágát. 2. Mit vár az ev. egyház leányaitól. Meg
beszélések. Este a vasgyár és a salaköntés meg
tekintése. 29-én és 30-án kívánatra nagyobb ki
rándulások Aggtelekre és a Bükkbe. — Részvé
teli és ellátási dij a konferencia egész tartamára
összesen 5 P. Jelentkezni lehet legkésőbb július
18-ig az ózdi ev. lelkészi hivatalban, (ózd, Bor
sod megye.) Résztvevő egyesületek bízzanak
ímeg egy-egy tagot, hogy az munkájukról rövid
beszámolót adjon. Szeretettel hiv mindnyájatokat
a helyi rendezőség nevében: M a r e s e k
I já n o s n é .
1—2
Pályázati hirdetmény.
A bőnyrétalapi (Győr miegye) ág. hl evang.
egyházközs ég osztatlan elemi iskolai kántortanitói
állásra pályázatot hirdet. A tanítói javadalom a
törvény szerint megállapított. Az állás betöltésé
nél a nyugdíjas tanerők előnyben részesülnek,
de csak a kezdő, tényleges rendes tanítói alkal
mazásban nem álló tanítókkal szemben. Pályá
zati határidő e' hirdetmény megjelenésétől szá
mított három hét. Az állás f. évi szeptember 1-én
elfoglalandó. A pályázatok a bőnyrétalapi ág.
h. ev. lelkészi hivatal címére küldendők.
Uradalmi intézőhöz vidékre (Párád mellett)
egész évre nevelőnek kerestetik fiatal tanár,
vagy tanárjelölt egy negyedik elemista és egy
első éves gimnazista mellé. Fizetés megegyezés
szerint. Levélbeli ajánlatok Matolay Miklós glazd.
tanácsos címére küldendők, Főt, Pest m.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A hátralékos íelőfizetők' értesítését megkezd
tem, s amint időm engedi, folytatom. Kérem
e helyen !s a hátralékok befizetését és az elő
fizetés szives megújítását. — Köszönettel isme
rem eí a következő felő fizetések et: Eftscher
Károly Rúdabánya 0.80, Schmeász Ágoston "Bu
dapest 1.60, özv. Teltscher Ottó né Budapest
0.80, Ruttkay-Miklián Gyula Aszód 3.60, Dr.
Kulcsár Barna -Nyírbátor 0.80, Németh Márton
Győr 0.40, Sólyom János Budapest 0.40. —
Kérem szíveskedjenek ai címváltozásoknál a
régi cimet is mindig megírni.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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B örtönben.
»Éjfél tájban pedig Pál és
Silás imádkozván, énekkel dicsöiték az Istent «
Ap Csel. 16. 25

Második missziós útján, a kisázsiai Troásban, Pál apostolnak éjszakai látomása volt. Egy
macedón férfi Európába hívta át. Azt olvasom,
Pál azonnal m egértette, hogy az U r hívja. Az
első európai városban, Filippiben, alighogy m eg
kezdi az evangéliom hirdetését szóval és csoda
tétellel, erők és jelek által, néhány anyagi érde
keiben sértett em ber a bíróság elé állítja, tár
sával Silással együtt. Ruhájukat Ictép.k, mezí
telen testüket véresre verik, tömlöcbe és kalo
dába kerülnek. O tt borul rájuk az éjszaka; ott
találja őket az éjfél. Mások is vannak foglyok.
Köztük bizonyára olyanok, akik cselekedeteiknek
méltó büntetését veszik. Ezep az éjfélen vala
mennyi ébren van. Az apostol és Silás imádkoz
nak, énekeinek, a többiek hallgatnak és fényes
hajnal támad szivükben. Börtönök falai között
nem lehet ritka sem a könyörgés, 9em a károm 
kodás. De ez a két em ber o tt a börtönben di
csőítette az Istent. Ilyent a foglyok még nem
tapasztaltak. Börtönben, fájdalomtól sajgó test
tel, éhesen, kimerültén Istent dicsőíteni: ez egé
szen különleges dolog. Ehhez olyan belső világ
kell, atnely egészen sajátságos módon fogadja
és dolgozza fel a kívülről jövő benyomásokat
s egészen sajátságos módon reagál rájuk. A
római-görög világ ismerte és becsülte a stoicizmust, azt a higgadt közönyt, azt a kiegyensú
lyozott közömbösséget, amefy »aequa mente«,
egykedvűséggel viselt örömöt és bánatot. Az
ilyen stoicizmus nem ritka a gonosztevők kö
zött sem. Pál és Silas azonban nem stoikusok.
ö k nem közömbösen tűrik a rajtuk elkövetett
igazságtalanságot, a sebeket és fájdalmakat, a
gyalázatot és a gonosztévők társaságát, hanem
örvendeznek. S nemcsak örvendeznek, hanem

Megjelenik ketonként egyszer, vasárnap.
Előfizetési At : Egész évre 6 P. 40 1111, félévre 3 P.
20 fill, eenedévre I P. 50 fill. Egy szám 16 fill
H irielésl árak m egegyezés szerint.

örömüket ki is mutatják. K itör belőlük jiz öröm ;
értekeinek.
Mi ennek a magaviseletnek a titka és a
nyitja? Az élő Ur, a Jézus Krisztus. Pál meg
értette, hogy az U r hívta át Macedóniába. Az
U r parancsára beszélgetett az asszonyokkal a
folyóvíz mellett. Az U r nevében kergette ki a
jövendő mondás lelkét a szolgálóleánvkából. Az
Ű rért szenvedtek sok ütést. M indenütt velők volt
és van az Ur. Ennek a tudata állandó öröm öt
szerez nekik s ezt senki el nem veheti tőlük.
Bizonvságtevók maradnak mindenütt, m egje
lentve az Urnák jó illatát. A börtönt is betölti
a hit nárdus olajának illata. Az apostol nem
egykedvűségben él. Az ő lelke az enthuziazmusba merüil .4. Kifestetett hegedű húr. s a vonó
mindig himnuszokat szólaltat meg rajta.
A sugárzás törvényei szerint az anyagok ki
sugárzó képessege arányban áll azoknak fels/ivó
képességével. A legjobb sugárbefogadók a leg
jobb sugárieadók. Amit az életből magunkba
szivünk, azt sugározzuk ki. Az apostol aid
mondja, hogy nem ó él, hanem él benne a
Krisztus. Minden pórusa teleszitta magát Krisz
tussal. Egyszer úgy fejezi ki, hogy ö van a
Krisztusban; máskor, hogy a Krisztus van ő
benne. Szenvedései Krisztusnak szenvedéseit
egészítik ki; dicsősége Krisztus dicsőségének
€gy része.
O tt a börtönben nem Pál és Silás imádko
zott és énekelt. Önmagukban, magukra hagyatva
ők is úgy viselkedtek volna, mint a többi fog
lyok. Krisztus énekelt és imádkozott bennök és
általuk. Krisztus szeretete kenyszeritette őket.
A Szentlélek beléjük sugározta a Krisztust,
megteltek Vele, s nem tehetnek mást, mint öt
sugározzák ki a világba, akár Lidia házában,
akár a börtönben. A keresztyén hit mindig ezen
az úton terjed. A keresztyének megtelnek Krisz
tus leikével, s azután kisugározzák a világba, a
környezetbe, akárhol élnek, akárhova jutnak. így
az igazi keresztyén em ber mindig és mindenhol
missziós utón van.

218.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Í92§.

I magyarországi ág. hilv. evangélikus egy
ház szabályrendelete

Általános határozatok.
1. §.* Minden az E. A. 25., ill. 27. §-ai
értelmében szervezett a n y a - e g y h á z k ö z s é g
és m i s s z i ó i k ö r iegy vagy több rendes lel
készi állást tart fenn.
Tervezet. — Az 1928. évi egyet, közgyű lés m egbízásából.
Ahol iegy és ugyanazon anyaegyházközség
(Praieambulum.)
ben egynél több rendes lelkészi állás van, ott a
A magyarországi ág1, hitv. evangélikus egy lelkészi hivatal f e l e l ő s v e z e t ő j e s ezzel
egyszersmind az egyházközségi közgyűlés, kép
ház a lelkészi (igehirdetői) hivatali magától az viselőtestület és presbyterium egyházi elnöke:
anyaszentcgyház örökkévaló Pejétől, a Jézus a) az egyházközségben töltött szolgálatra nézve
Krisztustól rendelt hivatalnak tekinti, melynek legidősebb rendes lelkész, vagy b) a szolgálati
'teendőit a jogilag szervezett gyülekezetek, a évek sorrendjében, 3—3 évenként felváltva, az
felsőbb! icgyházi hatóságok közremüködésévef, ‘•összes rendes lelkészek.
Az egyházközség a megjelölt módozatok
választás (meghívás) útján bízzák olyan egyé
közül
a körülményekhez képest szabadon vál
nekre, akik erre belső és külső elhivatás alap
las zth at. Meg nem egyezés esetén az e Szabály
ján alkalmasak.
zat 25. és köv. §-aibán megjelölt bizottság dönt.
Ezen általános elvből kifolyólagi a magyar2 . §. Rendes lelkész alkalmazásának csak
országi evang. egyház szigorúan őrködik afelett, rendes lelkészi állás rnegüresedésekor (E. A.
hogy az egyes lelkészt állások betöltése, a gyü 4. §) vagy szervezésekor (E. A. 30. §) van helye.
lekezetek szabadságának lehető megóvása mel
3. §. A rendes lelkészi állást az e Szabályzat
lett, minden esetben az egyház és, a lelkészt hi 25. és köv. §maiban felsorolt esetek kivételével,
vatás méltóságának, tekintélyének megfelelően ill. az- ezen esetekben jelzett megszorítással, a
fenntartó testület (egyházközség) közgyűlése vá
s ezek sérelme nélkül történjék.
Evégből 1928. évi november 16-án tartott lasztás útján tölti he/ (E. A. 44. és 64. §.)
A lelkészi állás meg ü re s e d é sé rő l
közgyűlésének 7. sz. Jegyzőkönyvi határozata ér
telmében a lelkészek alkalmazására vonatkozó szóló részt az egyházkerületi .Szabályrendeletek
lag a következő Szabályrendeletet állapítja meg: összeegyeztetései útján lehetne megállapítani,
megfelelő módositásokkal, ill. kiegészitésekkel.
Ilyemek volnának:
M e g o k o l á s . Ez a »Praeambulum« az egyháznak
a lelkészi hivatás általános m egítélésére és értékelé
5.
§. Megüresedettnek tekintendő a rendes
sére vonatkozó ünnepélyes, hitvallásszerü deklaráció
lelkészi állás abban az esetben is, ha a lelkész
ját foglalja magában s nyilvánvalóan az evang. le l állomáshelyéről, bejelentés nélkül! önkényesen tá
készi hivatás eredetére nézve alkotott k é t f é l e felfo 
vozik, vagy a gyülekezet részéről neki adott sza
gásnak synthesise. Ezek a felfogások: 1. a lelkészi
badság időt önkényesen és megokolás nélkül
hivatás közvetetlen Krisztus rendelésén alapszik; 2. a
meghosszabbítja S gyülekezetébe két heti idő
lelkészi hivatás (igehirdetés, szentségek kiszolgálta
közben történő kétszeri hivatalos felszólítás el
tása stb.) elvileg a gyülekezetei illeti s ez átruházza
lenére vissza nem tér. Ilyen esetben a megüresea maga jogait egyes egyénekre. (Átruházási elm élet —
dést, az egyházközség és esperes részletes jelem
»Übertragungstheorie.«) Az utóbbi felfogás volt ná tése és ezek szigorú felülvizsgálása alapján;
lunk eddig az egyedül jogosultnak és eyangéliom szecsak az egyházkerületi elnökség mondhatja ki.
rünek látszó. Viszont ezzel szemben az első felfogás
A döntésnek a bejelentéstől számított két héten
nak biblikus alapját (Máté 28., 19., 20., Ján. 20., 21. belül okvetlenül meg kell történnie és erről,
és köv., Máté 18., 18., I. Kor. 4., 1. és köv.) komo
az esperes utján az érdekelt gyülekezet érte
lyan senkisem vonhatja kétségbe, valamint azt sem,
sítendő.

a lelüészeft alkalmazásáról.

hogy ez inkább alkalmas a lelkészi hivatás tekintélyé
nek, súlyának em elésére, annak hordozóinál pedig a
felelősségtudat fokozására. Mivel az »átruházási elm é
let« a maga egyoldalúságában szintén nem jogosult
s a másik felfogás teljes m ellőzése sem okolható meg;
mivel továbbá a két felfogás között nincs elvi ellen
tét, a kétféle theoriának a praeambulumban m egkísé
relt synthesise útján véltem a lelkészi hivatás erede
tének s lényegének helyes, elvi megállapításához)
eljuthatni. Hogy ilyen declarációra az egyház részéről
szükség van, az kétségbevonhatatlan.
Gyakorlati értékét abban látnám, hogy az a le l
készválasztási eljárás kezdetén és esetleg további
folyamán is felolvastatnék.

M e g o k o l á s a z 5. § - h o z : A m egüresedés ezen
módjának beillesztését egy újabban előfordult concrét
eset javalta, amikor a gyülekezet a köréből távozott
lelkész állását jó ideig azért nem tölthette be, mert
a Lelkészválasztási Szabályrendelet nem adott módot
arra, hogy a lelkészi állást tényleg szabályszerűen
megüresedettnek tekintse.

*) Az egyes §§-ok számozása, mivel közbeközbe újabbaknak kell m ég beilleszkedniök, term észe
tesen ideiglenes s csak a rájuk történő hivatkozás
céljából vált szükségessé.
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A megüresedett lelkészt állás teendőinek el
látásáról.
6. §. A megüresedés megállapítása után az
esperes a lelkészt teendők ideiglenes ellátásáról
haladéktalanul intézkedik. (E. A. 67.) Ebből a
célból mindenek előtt és minden esetben: 1. az
egyházmegye kötelékébe tartozó legközelebb
szomszédos lelkészek egyikét szólítja fel az el
árvult gyülekezet lelki gondozására s minden
egyéb a lelkészt hivatal hatáskörébe tartozó
ügyeinek intézésére (adminisztrálására). 2. Az
adminisztrálást vállaló lelkész nevét s működé
sének helyét a püspöknek azonnal bejelenti s
néki a leik. hivatal pecsétjét s a többi a lelkész
kezelése alatt álló ingatlanokat átadja.
7. §. Elfogadható, súlyos ok (betegség, saját
gyülekezetében való elfoglaltság, vagy a meg
üresedett lelkészi állásra való pályázni szándé
kozás) nélkül az adminisztrálás elvállalását viszszautasitani nem szabad.
8. §. Ha a gyülekezet adminisztrálását, a
7. §-ban felsorolt okok egyikéből vagy másiká
ból, a szomszédos lelkészek közül egy sem vál
lalhatná, az esperes erről a püspöknek azonnal
jelentést tesz.
9. §. Ha a püspök valamely szomszéd lel
kész részéről felhozott okokat nem tartja elég
súlyosaknak s igy elfogadhatóknak, úgy e z t
rendeli ki adminisztrátornak, ellenkező esetben
a kerületében működő legalább egy évi gyakor
lattal bíró s egy gyülekezet önálló vezetésére
alkalmas segédlelkészek sorából küld ki egyet
a lelkészi teendők ellátására.
10. §. Az ilymódon kirendelt segédlelkész
javadalmazása, amelyről a gyülekezet tartozik
gondoskodni, az általa odáig élvezettnél keve
sebb semmi esetre sem lehet.
11. §. A szomszédos lelkészek sorából vál
lalkozó adminisztrátor nem tartozik az üresedés
folyamán előforduló ö s s z e s lelkészi teendő
ket mindig személyesen ellátni, csak arról tarto
zik felelősség mellett gondoskodni, hogy azok
— akadályoztatása esetén is — mindig pontosan
elvégeztessenek, miért is minden előforduló eset
nél a gyülekezet, ill. az érdekeltek az adminisz
trátorhoz tartoznak fordulni, aki — ha maga
nem tehetné — más lelkészt kér fel a szolgálat
elvégzésére.
12. §. A rendes lelkész — adminisztrátor,
ill. az általa felkért helyettese — minden elvég
zett lelkészi szolgálatért (functióért), a fuvar
(vasúti) költségen, esetleg szükséges ellátáson
és szálláson kívül, az ellátott gyülekezetben szo
kásos, hiványilag megállapított palástdijat igé
nyelheti, amely ha más igényjogosult van, (E.
Á. 73. §) akiket az érdekeltek tartoznak kielé
gíteni, esetről esetre a gyülekezeti pénztárt ter
heli.
13. §. Adminisztrátornak, akár a rendes,
akár a segéd lelkészek sorából, csak azt lehet ki
rendelni, aki a kirendelő esperesnél ill. püspök
nél írásban kijelenti, hogy a megüresedett lel
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készi állásra nem pályázik. Ha ezt mégis meg
tenné és pályáznék a jelöltek sorából, vagy mint
egyetlen jelolt is, törlendő s igy a választásnál
sem jöhet tekintetbe. Az, hogy valamely amúgyis ismert szomszédos lelkész az üresedés idején,
az adminisztrátor megbízásából végsó szükség
esetén az elárvult gyülekezetben valamely lejkészi szolgálatot végez, nem tekinthető kizárási
oknak, ha magatartása egyébként nem ellenke
zik e Szabájyzat §-aiban megszabott rendelke
zéseknek.
14. §. Ha az elárvult gyülekezetben az üre
sedés idején s már azt megelőzőleg s e g é d 
l e l k é s z működik, ez — arravalósága esetén
és a kirendelt adminisztrátor-lelkésznek, mint hi
vatali főnökének irányítása és ellenőrzése mel
lett a gyülekezetheti folytathatja működését. Ha
ellenben a megüresedett állásra pályázni óhajt,
a püspök őt azonnal máshová helyezi el. Ebben
az esetben a gyülekezetben azelőtt folytatott se
géd lelkészi működés, sem a pályázás, sem a je
lölés szempontjából nem kizáró ok, ha a jelölt
a megválaszthatóság egyéb, e Szabályzat §-aiban
körülirt fettételeknek megfelel.
15. §. Ahol egy gyülekezetben több lelkész
működik, ott adminisztrátor kiküldésének szük
sége nem forog fenn. A lelkészek a megürese
dett állás teendőit, esetleg a presbyterium köz
bejöttével. mindenesetre azonban hozzájárulásá
val, maguk között felosztják. Szükség esetén
maga a gyülekezet gondoskodik, a lelkészek kí
vánságának meghallgatásával megfelelő munka
erő (segédlelkész) alkalmazásán')!, e Szabályzat
10. §-ában megállapított föltételek mellett.
16. §. Ha az elárvult gyülekezetben egy
vagy több erre képes és alkalmas tanító mű
ködik, úgy ez, ill. ezek felváltva, a felelős ad
minisztrátor utasítása szerint és ellenőrzése mel
lett, időnként szintén elláthatják, énekkel, kije
lölt prédikáció olvasással és imával nemcsak a
hétköznapi, hanem vasárnapi istentiszteleteket is.
Egyéb istentiszteleti cselekvőn veket csak olyan
tanító végezhet, aki már előzőleg mint levitatanító működött, vagy az erre vonatkozó képe
sítést megszerezte. Az adminisztrátor ellenőrző
joga és kötelessége ebben az esetben is fennáll.
Az a tanitó, akit a lelkészi (igehirdetói)
teendőkben való segédkezésre ill. helyettesítésre
meghivő levele kötelez, ezért külön díjazást nem
igényelhet; ellenkező esetben neki a gyülekezet
részéről méltányos díjazás jár, amelynek nagy
ságát az esperes a gyülekezettel együtt állapítja
meg.
17. §. A lelkészi állás végleges betöltése
után a felelős adminisztrátor a gyülekezet ré
széről méltányos tiszteletdijra tarthat igényt az
előző §-han megállapított módon.
Meyokolds a 6—17. §§-hoz: A megüresedett lel
készi állás teendőinek ellátására vonatkozó intézkedé
sek az eddigi Szabályzatokétól bizonyos eltéréseket
mutatnak, melyeknek lényege az, hogy az elárvult
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gyülekezetnek lehetőleg kezdettől fogva e g y , f e l e l ő s
vezetője legyen.
Teljesen új rendelkezés volna az, hogy sem mint
administrátor, sem segédlelkészi minőségben nem mű
ködhetik az, aki a m egüresedett lelkészi állásra pályá
zik, mert nyilvánvaló dolog az, hogy ez a körülmény,
az illetőnek akár előnyére, akár hátrányára, a nehe
zen ellenőrizhető visszaélések lehetőségét már eleve
magában rejti.

(Folytatjuk.)

Stráner Vilmos.

A kultuszminiszter újabb akciója
elemi iskoláink ellen.
Gróf Klebelsbierg Kunó' vallás- lés közokta
tásügyi miniszter iskolapolitikáját protestáns
szempontból már évek óta sokan kifogásolták.
Voltak, akiket elkápráztatott a miniszter prog
ramúi jának nagyvonalúsága és lendülete1. Igaz,
hogy megint mások éppen abban látták és lát
ják annak gyengéjét, hogy hazánk gazdasági
helyzetében a programm nemi talál szilárd ala
pot. A programm megvalósítás ának részletmun
kája, amint mind jobban előrehalad és kibonta
kozik előttünk, azt mutatja, hogy igazuk- volt
azoknak, akik a kormányzat klerikális keretein
belül a kultuszminiszteri akciót is az ellenrefor
máció hadműveletei közé sorolták be. A szegedi
egyetemi parallel tanszékek felállítása mutatja
legszemléltetőbben a felsőbb állami oktatás irá
nyát és a mind agresszívebbé váló ültramöntanizmüsnak előretörését, egyúttal az egyetemeink
tudományos munkájának a klerikális politika
szolgálatába bocsátását.
Középiskoláink a felállított sok állami iskola
konkurrenciája, a miniszter által megkurtitott ál
lamsegélyek és iskoláink alapjainak elértéktele
nedései miatt olyan nagy tehertételt jelentenek
a fenntartó egyházi testületekre, hogy már-már
elviselhetetlenekké válnak és kénytelenek leszünk
azokat beszüntetni.
Elemi iskoláink állták és állják a sarat. Pe
dig a miniszter itt is emelte a fenntartók terheit
és csökkentette a támogatást (nyugdijjárulék
egyfelől, taudijkárpótló államsegély másfelől);
az egészségügyi és közigazgatási hatóságok is
éppen a felekezeti iskolákkal szemben1 fokozott
eféllyel léptek fel követelésekkel és igényekkel,
úgy az épületek, minit a felszerelés tekintetébén.
De gyülekezeteink1 készek voltak meghozni az
áldozatokat népiskoláikért.
A miniszter sokszor hangoztatta, hogy a
felekezeti oktatásinak nem ellensége; sőt barátja.
Mégis, megtette az első lépést evangélikus, nép
iskoláink ellen akkor, amikor »csekély tanulói
létszám« miatt egy csomó nőiskolánktól el
vonta1 a tanitófizetést kiegészítő államsegélyt, s
ezzel vagy^ arra kényszeritette gyülekezeteinket,
hogy magániskolát csináljanak népiskoláikból és
viseljék továbbra is a terheket úgy, mint addig,

1929.

vagy pedig beszüntessék az iskolát és a gyer
mekeket idegen jellegű iskolába küldjék. A la
kosság felekezeti elhelyezkedése következtében
természetes, hogy ez a miniszteri intézkedés
aránylag legsúlyosabban evangélikus egyházunk
iskoláit sújtotta. Egyházunk közvéleményének
erélyesebb tiltakozása azzal fegyvereztetett le,
hogy 10—12 tanuló kedvéért tényleg nem lehet
iskolát fenntartani; a következmény azt mutatta,
hogy vannak apró es szegény gyülekezeteink,
amelyek állami segítség nélkül is készek az is
kolát fenntartani.
,
A miniszter most adta ki újabb leiratát,
amely szerint nemcsak hogy egyes csekély lét
számú iskolától vonja meg az államsegélyt, ha
nem immár »takarékossági szempontból« egyiegy faluban levő többféle jellegű iskolát össze
von és községivé, vagy államivá szervez át. Ezzel
a rendelkezéssel megint szépszámú evangélikus
iskolát vesztünk el. A miniszter ugyan bizto
sítja a gyülekezeteket arról, hogy a kéttalniitós
községi vagy állami iskolában az egyik tanító
evangélikus lesz, de az eddigi tapasztalatok már
bőven megtaniithattak bennünket arra, hogy mit
jelent klerikális hazánkban egy-egy állami iskola,
vagy amúgy is teljesen állami befolyás alatt álló
községi iskola: az ultramontanizmusUak és klerikalizmusniak veteményes kertjét.
Evangélikus hitvallásos iskolák községesitése, vagy államosítása tehát a falvakban azt
eredményezi, hogy még ott is, ahol az evangé
likusok többségben vannak, — mert az új intéz
kedés főleg ilyen községekre irányul — a kleri
kális községi vagy állami iskola átgyúrja a jövő
nemzedék lelkét, s ha nem tudja is klerikálissá
tenni, de idővel az ottani evangélikus gyülekeze
tét des organizálja. Mert falvakon a gyülekezeti
életnek két organizációs fókusa és két forrása
van: a templom és az iskola. Az iskolának el
vétele a gyülekezetnek nem csupán arculatát,
hanem karakterét és erőtényezőit is megváltoz
tatja, sorvasztja.
Diakónus.

Je g y z e te k .
Miközben a kultuszminiszter felekezeti nép
iskoláink alól itt is, ott is kirántja a gyékényt,
a Pesti Hírlap július 11-iki számában olvashat
juk, hogy ,új meg új nevelőintézetek emelked
nek Budapesten. Nevezett újság arról cikkezik,
hogy a Notre Dame de Sion apácarend azzal
ünnepli meg hUszonötéves magyarországi jubi
leumát, hogy modern!, palataszerű rendházat és
nevelőintézetet építtet a Sashegyen. Az apáca
rend internátust, elemi, polgári és továbbképző
iskolát tart fenn a középosztály leánykái számá
ra. A rend fejleszteni kívánta nevelőintézetét,
másfelől stílusosabb híejyre kívánkozott a Vil
lányi útról. »Kapóra jött a székesfővárosi aján
lata a jelenlegi rendház megvételére.« A cikk
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osztályos algimnázium; 1867-ben nyilvánossági
jogot nyer; 1888-ban volt az első érettségi vizs
gálat. Az iskola elnökfelügyelője dr. Bencs Kál
mán kormányfótanácsos, Nyíregyháza polgármestere, egyházfelügyelö. 1929. szeptember 1-ére
megnyílik a teálgimnázium Rothermere-intemátusa, amelynek részére a kultuszminiszter 30.000
pengő építkezési segélyt utalt ki a protestáns
államsegély terhére; az intern átusi ellátás dija
egész évre 800 pengő lesz, ennek fejében lakás,
élelmezés, fűtés, világítás, mosás, kiszolgálás és
orvosi kezelést kapnak a növendékek; a kér
vényt augusztus 1-ig kell benyújtani. Az értesítő
megjelenése óta már megalakult a Nyíregyházi
öregdiákok Szövetsége, amint arról hirt adtunk.
Az adományozók között szerepelnek egyes jóltevök dr. Bencs K., dr. Szopkó IX, Teltsch K.,
Maurer K., Rcinitz Gy., Fábián P., a nyíregy
házi takarékpénztár rt., a nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület, Cementárugyár, Termény- és
Aruraktár, a Szjénásy Papi ni emu rt., Nyíregy
háza város. A kiosztott segélyek, jutalmak, ösz
töndíjak, tandijkedvezmények összege 5.886 P.
Uj alapítványokra, tőkeemelésekre, kainatkiegészitésre befolvt 1.188.37 P. Egyesületek: Gyámintézet (40 P), Fillércgylet, Önképzőkör, Ter
mészettudományi kör. Ének- és zenekör, Cser
készet (63 tag), Sportkör, Sakk-kör, Gyűjtöegyesiilet. A tantestület 14, a hitoktatókkal együtt
20 tagból áll; a tanárok előadásokat tartottak
különböző egyesületekben és a nyíregyházi saj
tóban jelentek meg írásaik. A kormányzótanács
a diszterem számára incgfesttette dr. Meskó
László volt felügyelő olajképét, a tanári szobá
ban elhelyezte az iskola volt négy igazgatójának
(Martinyi József, Leffler Sámuel, Moravszky
Ferenc és dr. Vietórisz József) megnagyobbí
tott arcképét. Uj tanár dr. Gacsályi Sándor (ma
gyar-francia), h. tanár dr. Kiss László. A tanári
értekezleteknek egyik szélesebbkor!! figyelemre
méltó megállapítása, hogy sok tanuló kézírása
rendetlen és hanyag, aminek korrigálására be
vezették az I. és II. osztályokban a szépírást. A
díszteremben színpadot állítottak fel. A vallás
erkölcsi nevelés kifogástalan volt (Máczay Lajos
(Az Iskolai értesítők alapján.)
vallás tanár ádventtó! husvétig ifj. istentisztele
tartott, Úrvacsora május 5-én, Kiskáté és
1.
A n y í r e g y h á z i K o s s u t h L a jo steket
r e á l g i m n á z i um. (Teltsch Kornél igazgató.) Spcveri prof. ünnepelve, kötelező templomláto
Az értesítő megemlékezik Geduly Henrik püspök gatás); a fcgvelcm kívánni valókat hagy. A
40 éves lelkészi jubileumáról; a püspök hat éven hazafias nevelésre súlyt fektetett az intézet, haza
át vallástanára volt az intézetnek, jelenleg pedig fias ünnepélveket tartott. Tanulók száma év vé
annak egyházi főhatósága,* s mint hivatalára gén 413; evangélikus 92, református 140, izrae
nézve legidősebb püspök, közvetítője egyetemes lita 126.
egyházunk iskolaügyeinek a tanügyi kormány
2.
A n y íre g y h á z i
le á n y lic e u m .
nál. Méltatja Dr. Vietórisz József, 1928. őszén (Adorján Ferenc igazgató.) Az intézet 1917-ben
nyugalomba vonult igazgatónak, c. főigazgató nvilt meg; kezdeményezői voltak Gedulv Hen
nak, aki 37 évig volt az intézet tanára, ebből 8 rik püspök és Balla Jenő egyházfelügyelő, pol
évig annak igazgatója, az intézet, az egyház és gármester. Az iskola a város egy nagyobb béra társadalom terén kifejtett áldásos munkásságát, házában var. elhelyezve; az iskolafenntartó meg
irodalmi m űködését... Ismerteti az intézet tör vásárolt két házat, amelyeknek telkén épül majd
ténetét 1806-tól; első tanára Karlovszky József fel az intézet és internátus. Az igazgatótanács
volt; 1834—1861-ig szünetelt; 1865-ben négy- elnöke Szohor Pál felügyelő, városi főjegyző.

felsorolja az újabb »egyházi építkezéseket«: az
Angolkisasszonyok intézete és a Lelkigynkorlatos ház a Zugligetben, az Isteni Szeretet Leányai
Otthona a Széchenyi-hegycn. — Tehát: évszá
zados elemi iskoláink a*kultuszminiszter taka
rékossági hajlamai miatt megszüntetendők, el
lenben huszonöt év előtt beköltözött apáca rend
internátust, elemi iskolát, polgári iskolát és to
vábbképző tanfolvamot tart fenn és fejleszt.
*
örömmel olvastam a pécsi gyülekezet »Ér
tesítések« c. kétheti lapjában egy »S« aláirásu
cikket a pécsi egyház közgazdasági problémáiról,
amely olyan jól van megírva, hogy szélesebb
körben is méltó a figyelemre. Egyik része igy
hangzik: »Az egyház közgazdasági autonómia
alapjai ma keskenvedöben vannak, ennek oka
az, hogy’ az emberek nagyon- is önmaguknak él
nek, igy’ tehát az egyházi közügyek intézésére
idejük kevés, önzetlenségük gyenge, áldozatkészségük elégtelen. Az activitás és produktivi
tás erénye nélkül az egyházközség kormányzá
sára vállalkoznunk nem egyezik elődeink gon
dolkodásmódjával. A köztevékenység tereit
egyéni érvényesülés céljaira hasznosítani téves
kisajátítás, nem protestáns mentalitás. Autonó
miánk ma termelő talaja kétféle visszaélésnek:
egyfelől a stréberek csak hétköznapokra ter
jedő vetélkedésének s a másik oldalon a köz
érdek nevében a magánérdek mindent kisajátító
törekvésének. Ehhez járul a tömegeknek valami
érthetetlen közönyössége, mely fáradtan engedi
ki lábai alól az önsorsunk intézésére érett, sza
bad emberek talaját úgy, hogy a szabad rendel
kezésre álló autonómiánk alapján nem találjuk
meg kellő számban a vezető, munkás férfiakat
s nem találjuk meg azokon éppen ennék a to
rnegpsichosisnak hatása alatt azt a vállalkozói
merészséget, hogy' a messze jövőbe néző alko
tásokkal gyarapítsák egyházunkat.«

Iskoláink az 1928|29. tanévben.
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A tanártestület 14 tagiból, a hitoktatókkal együtt
19 tagból áll; a tanárok közül kettő helyettesi
minőségben. Ifjúsági egyesületek: önképzőkör,
Daloskor, Terrnészettudományi kör, Segítő Egye
sület, Vöröskereszt egyesület, Sportkör. Kéri a1
szülőket, hoigy a növendékek iskolánkivüli el
foglaltságát csökkentse; a szülői értekezlet a
tanulók túlterhelése miatt állást foglalt a cser
készet bevezetésiéi elleni. A valláserkölcsi nevelés
re az intézet nagy gondot forditott. Az iskolai
ünnepélyek a vallásos esi hazafias nevelés szol
gálatában állottak. Az elengedett tandíj összege
4925 P; az intézet jőltevői közt szerepelnek a
Nyíregyházi és a Nyirvidéki takarékpénztárak, a
Pénzügyigazgatóság, a Nyíregyházi Takarék
pénztár Egyesület, Szémlásy Béla!, Fábián Béla,
és az Ujságbolt; volt tanítványok 167 pengőt
adtak az érettségiző lányok alapijára. A tanárok
különböző egyesületekben tartottak előadásokat;
nagyobb irodalmi munkásságot fejtettek ki
Adorján Ferenc iig. és Fehér Gábor. Az értesítő
közli dr. Röder Ede: »A magyar nlép lelke nép
dalainkban« cimü tanulmányát. A tanulók számla
274, közülök evangélikus 36; előmenetel szerint
általános jeles 64; magaviseletből példás 224.
(Folytatjuk.)
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vözölte, számlára erőt és áldást kérve Istenitől.
Az egyházkerületi közgyűlésre megbízóié VéHer
kiküldte az egyházmegye Novák Rezső, Somogyi
Károly, Kakas Józsiéi lelkészeket, Bélák Endre,
Zauner Róbert, Sümegi László világiakat. A
tanítói karból nyugalomba vonultak : Nagy Pál
pápai, Nagy Sándor mihályházai, Sülé Sándor
kertai, Zacher Sándor homokbödögei tanítók,
kiknek a közgyűlés hálás köszönetét mondott
évtizedes eredményes munkálkodásukért. Vitéz
Draskóczy ny. altábornagy, az egyházmegye
vil. főjegyzője tisztségéről lemondott. Az egy
házmegye sajnálkozva vette tudomásul a lemon
dást, a megüresedett tisztséget egyelőre nem is
tölti be. Az esperesi jelentés hangsúlyozta, hogy
az idők a protestáns testvériség őszinteségét és
kölcsönösségiét sürgetik, szükség van a közös
megmozdulásra. Sajnálattal vette tudomásul 'az
egyházmegye, hogy aIelkészi nyugdijintézeti já
ruléknak a kongruába való beszámitásától a
szakminiszter elzárkózik. Nagy visszatetszést
okozott á kultuszminiszter fánk nézve sérelmes
iskolapolitikája, mely már erősen sérti autonó
miánkat. A miniszter a zaragafsai eTeimiiskoIatór
megvonta az államsegélyt, Ugyanezen sorsot he
lyezte kilátásba1 a somTószőíIősi, naglygyimőti,
tapoicafői, bakonyhánki, Riskamondi, nemeshanyi, fehérvarcsurgői, csőti és ászári elemi is
koláknak, mivel a tanulók létszáma alatta ma
rad a 30-nak. Ezek az iskolák őrálló tisztet telH Í R E K .
jíesiteniek, és a közgyűlés el van szánva, hogy
megmaradásukért a végsőkig kész küzdeni. Sú
— Kinevezés a theolőgiai fakultáson. A lyosbította
miniszter eljárása felett való mél
vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Karner tat! a'nkbdásta az
a többszörös tapasztalat, hogy
F. Károly egyetemi magántanárt az »újszövetségi a kath. hasonló népességű iskolák egészen más
irásmagyarázat és a rendszeres theológia segéd elbánásban részesülnek. Mihály Sándor felügyelő
tudományai« tanszékére nyilvános rendkívüli ta az egyházmegye1 nevében éles hangon, felhábo
nárrá nevezte ki.
rodva tiltakozott a kultuszminiszter önkényes és
— A veszprémi egyházmegye közgyűlése egyházunk múltját, iskoláink érdemeit semmibe
július 10-én volt Pápán, Takács Elek esperes és se vevő intézkedései ellen. Tárgyalta az egyház
Mihály Sándor gazd. tanácsos, egyházmegyei megye a IelRészválasztási szabályremdelet-jaVaisfelügyelő elnöklete mellett. Előző napi a külön latot, de érdemben nem tudott* hozzászólni, mert
böző bizottságok üléseztek, este pedig gyámin a javaslat későn érkezett az egyházmegyéhez.
tézeti és belmissziói vallásosest volt, melyen Feltétlenül szükséges, hogy egyházi felsőbb fó
gyámintézeti beszédet Mogyoróssy Gyula ba- rumaink időt adjanak a javaslat minél szélesebb
kcnyszentlászlói lelkész, belmissziói tárgyú elő körben való megtárgyalására, annáT inkább, mert
adást pedig Novák Rezsőné tartott, Fülöp Dezső a javaslatban oTyan nóvumok vannak, melyek
theologus szavalt. A közgyűlést Takács esperes fölött röviden elsiklani nem lehet s amelyek' nem
nyitotta meg tartalmas beszéddel, melyben meg is találkozhatnak általános helyesléssel. Az egy
emlékezett a speyeri protestáció és a Kiskáté házi tisztviselők házasságkötésére vonatkozó
megírásának négyszázéves fordulójáról. »Ne fe szabálytervezet sem nyerte meg1a közgyűlési tet
lejtsük el — mondotta többek között — hogy a szését. A tervezet erősen beleütközik a szemé
protestantizmust ma is csak az az erő tarthatja lyes szabadságba, az esperest és az egvházi fő
fenn, amely létrehozta. Élet csak életből fakad hatóságot olyan miegbízással akarja felruházni,
hat, az őrállókban kell hitéletnek lenni, hla azt mely Igen kényes helyzetet teremthet úgy az
akarjuk, hogy az egyház is éljen«. Pócza Ferenc, eigyháizi hatóságoknak, mint a nősülni akaró egy
az esperes választó szavazatokat felbontó bizott házi tisztviselőknek. Az egyházmegye az egéisz
ság képviseletében bejelentette, hogy 36 szava javaslatból csak azt akarja elfogadni, hogy az
zattal 10 ellenében, az egyházmegye "újra régi, egyházi tisztviselő csak eva'ng. nőt vehet felekipróbált vezérét: Takács Eleket ültette az es séigíül, illetve hogy a születendő ^ gyermekek
peres! székbe. Az újonnan meg!választott espe evangélikusok legyenek. Az iskolalátogatási sza
rest Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő üd bályrendelet-tervezetben kívánatosnáR tartja a

1929.

e v a n g é l ik u s o k

l a pja

223.

közgyűlés, hogy ha az iskola vizsgáló lelkész kü 7. »Jer és lásd meg!« 8. »Effata! Nyilatkozzál
lönösképen a vallásiam tárgyakkal a tanító pe meg!« Az előadásokat, illetőleg áhítatokat,
dig a közismereti tárgyakkal foglalkozik, akkor Pauer Irma diakonisszafönöknó, az egyesület
a harmadik, világi tagja az iskola vizsgálóbizott elnökén kívül tartották Dr. Farkas Mária, Sol
ságnak az iskola, tanitólakás stb. állapota fölött tész üyuláné, Trauschenfels Elza, Vargha üyumondjon véleményt. Egyébként pedig az iskola- láné, Bélák Sándor, Boross Mihály, Falussy Sán
vizsgáló bizottság tagjainak jogait és hatáskörét dor, Mohr Henrik, Dr. Molnár Gyula, Gáncs
elhatárolni, nem szerencsés gondolat. Duszik Aladár. Mint vendég jelen volt Laitinen Toivo
Lajosnak az egyházi dinek adományozásáról finn segédlelkész, aki igen mély benyomást tett
szóló javaslatával a közgyűlés egyetért. A a jelenlevőkre is Krisztus szseretététől áthatott
gyámintézeti gyűjtés végösszege kb. 9(X) jx*ngő bizonyságtételeivé!. Indítványára a konferencia
volt. Veszteségek is érték az egyházmegyét: ne üdvözölte a finn testvérek küszöbön levő kon
vezetesen Boczkó Gyula suri, Povázsay György ferenciáját. A résztvevők, kiknek száma az or
bakonvesemvei lelkészek, azután Fodor Mihály szág különböző helyeiről meghaladta a őOO-at,
tanító, Szabó Imre kertai felügyelő és Töpler elteltek örömmel, hogy mily bóvölködö ke
Kálmán, volt egyházmegyei számvevőszéki vil. gyelmi életet ad az Ur azoknak, akik Neki min
elnök halálával. Újonnan megválasztott lelké denben engednek.
szek Schöck Gyula Pápán és Bödecs Károly
— Képadomány az Ev- Theológusok O tt
Suron. Az egyházmegye jegyzőkönyvi elisme
rést szavazott Gecsének és különösen az 'újra honának. A tokaji evang. egyházközség a gyü
éledő Veszprémnek. A jövő évi közgyűlés he lekezet buzgó tagjával, Gyurkó Pál festőművész
úrral, megfestette nemrég renovált ima házának
lyéül Veszprém tűzetett ki.
képét
és a szépen sikerült festményt a Theol.
— A mosoni esperesség közgyűlését jül.
Otthonnak
adományozta. Ezúton is hálás köszö
10-én Orószvárótt tartotta. Szépen Tátogatott és
netét
mondunk
úgy a tokaji gyülekezetnek, mint
tartalmas gyűlés volt. Dr. Stelczer esp. felügyelő
a
festőművész
úrnak
az adományért s csak azt
nyitotta meg a gyűlést egy lelkeket hűségre, ki
kívánjuk,
hogy
nemes
cselekedetük buzdítsa a
tartásra hivó, meleg szózattal. Válságos időket
többi
egyházközségeket
is hasonló cselekedetre
élünk még mindig, — mondotta — támadtatva
s
akkor
nemsokára
eljön
az az idő, amikor a
és ostromoltatva a hithűség a fegyverünk. Az
Thtol.
Otthonban
látható
lesz összes templo
évszázados kultúra és a szellemi fegyverek. Pro
munk
képe
s
az
Otthon
bennlakói
már előre is
testáns országok és iskolák az első sorban me
megismerhetik
azokat
a
templomokat,
melyek
netelnek még mindig. S azért az apostol szavai
ban bízunk II. Kor. 4. 8—9 v. Wenk esperes az ben egykor majd Isten igéjét fogják hirdetni.
év eseményeiről számolt be, tájékoztatva a gyű
— Idők jele- Győr városában falragaszokon
lést ügy országos, mint helyi méretű események tudósítják a közönséget arról, hogy mikor van
ről. Az általános tisztújitásban a régi tisztvise nak a beiratkozások az elemi iskolákba. A fal
lők maradtak. Felügyelő: Dr. Stelczer főügyész, ragasz hivatalos, mert a városházán adták ki,
esperes Wenk, ales peres Zimmermann, pénz a polgármester megbízásából. Ezen a falraga
táros és jegyző Schrödl. Heves tiltakozást vál szon a beiratkozások sorrendjét így állapították
tott ki az egész gyűlésből az a hierarchikus tö  meg: A legelső a római katholikus tanítóképző
rekvés, hogy a püspököket ruházzák fel dmado gyakorló iskolája. Második helyen következik az
mányozó joggal. Ugyancsak abszurd pontok van állami tanítóképző gyakorló iskolája. Pedig
nak az egyházi tisztviselők házasságkötésére vo mindakettőben ugyanakkor vannak a beiratások.
natkozó és lehetetlenek a Ielkészvaiasztásra vo Tehát csak azért került amaz első helyre, mert
natkozó szabályrendele'tjavaslatban. Eífogadta a Győrött a városházán úgy vélekednek, hogy a
közgyűlés Schmickí Márton levéíi gondnoknak római katholikus egyház rangban a magyar ál
az indítványát, hogy a reformáció ünnepe ezután lam felett áll, amelyben mindenféle elemek össze
október 31-én ünnepeltessék, valamint Lepossa vannak keverve és egy ilyen vegyes társaság
D. felügyelő indítványát, hogy az énekeskönyv mindenesetre rangban hátrább következik. Az
korszerű énekekkel kiegészíttessék.
ügyészség kisebb dolgok miatt indit eljárást em
— A »Fébé« Evang. Diakonissza Nőegylet berek ellen: a magyar állam meg nem becsülése
június utolsó napjaiban két külön konferenciát miatt. Nagyon jó dolguk van nálunk azoknak,
rendezett Klotildligeten. Egyiket tagjai számára akik a felekezeti uralomból élnek, de vigyázza
a következő hitmélyitő előadásokkal: A keresz nak, mert ha megtörik ennek az államnak az ere
tyén ember a) gondolatvilága, b) érzelem világa, jét, amely olyan jól tartja őket, akkor egyszerre
c) akarata. A keresztyén ember lélekmentőszol nagyot buknak. Nézzenek körül. Hol lehet még
gálata a) közönyös, b) kereső, c) visszaesett lel- Európában megélni abból, hogy lekicsinyli valaki
keknél. — A másik konferencia evangelizáló a mások hitét és felekezetének törvényeit az ál
volt a következő előadásokkal: 1. Kezdő biblia lam törvényei fölé akarja emelni? Ne éljenek
olvasó nehézségei. 2. Kezdő imádkozó nehéz vissza a kor fáradtságával, mert csak kipihenik
ségei. 3. Az elveszett juh. 4. A keresett drakhma. a fáradtságot az emberek és akkor az ő bűneik
5. A hazatérő fiú. 6. A visszafogadott gyermek] ért felekezetűk fog szenvedni. H. J.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Z. L.-né Kiskőrös. Előfizetése f. év végéig ren
dezve van. — D. K. nyug. postafőfelügyelő, Buda
pest. Múlt évi 21., 25. és 26. számok küldése iránt új
ból intézkedtem. — Dr. D. J. Sopron. Jelzett címre
a lapot elküldtem. — Győri előfizetőinkhez, ü gy ér
tesültem, hogy Győrött egy fiatalember előfizetési
díjakat szedett fel lapunkra. A laptól erre senkinek
felhatalmazása nem volt és nincs. Az ületőt tessék
átadni a rendőrségnek. Előfordult eseteket tessék ná
lam bejelenteni. — Doktor, Budapest. Sz. L. ügye
olyan egyszerű é s világos, hogy miután Rade profeszszor cikkéről megemlékeztem, annak részletesebb tag
lalását teljesen feleslegesnek tartom. Az Egyházi Al
kotmány m egjelöli az eljárás módját. Az a sok cikk,
amely különböző bel- és külföldi lapban megjelent,
egy lépéssel sem viszi előbbre az ügyet. Rade pro
fesszor valószínűleg nem ismeri egyházi törvénykezé
sünk szabályait. — Köszönettel ismerem el következő
felülfizetéseket: Eisert Kornélia Budapest, 1.80; Schrei
ner József Budapest, 0.80; Markovits Mária Budapest,
0.80; Korossy László Békéscsaba, 3.60; M ágócsy-Dietz
Sándor Budapest, 0.80; Skrovina János Budapest, 0.80;
Schmeisz Ágoston Budapest, 1.60; Zsigmondy Dezső
Budapest, 3.60; Dr. Liszka Nándor Mezőberény, 360;
Dr. Tóth Gedeonné Újpest, 2.80; Jantsovits Nelli Kon
doros, 0.90. — S. J. Gy. Nem érdemes rá válaszolni. —
K. B . . . t. Névtelenül nem közölhetem, különben is
ajánlatos, hogy pontosan utána járj minden szónak,
ami a híradásban foglaltatik.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Hirdetés.
A kisbágyoni (Nógrád vm.) evang. leányegyház lemondás folytán megüresedett káritortanitói állásra pályázatot hirdet. Hiványszerű ja
vadalom nyolc egység és. a megfelelő államseglély. Szolgálati nyelv magyar. Szeptember
1-én elfoglalandó. Pályázatok augusztus '9-ig
Evang. Leíkéíszi Hivatal, Szirák1, Nógrád vm.
küldendők. — Iskolaszék.
1—2
Fizetéses megbízatás ev. férfiak és nők
részére. Jó megjelenésű, biztos fellépésű, buzgó
hiveink, akik egy éves kötelezettséggel j;áró egy
házi gyűjtőakcióban résztvenni óhajtanak, teljes
erkölcsi és némi anyagi garanciát nyújtani ké
pesek és vasúti kedvezménnyel is rendelkeznek,
kilétüket igazoló irataikkal csakis személyesen
jelentkezzenek július 18-án, csütörtökön délelőtt
8 —9 óra között Budapest, VIII. Üllői út 24 alatt,
az evang. egyet, egyház hivatalos helyiségében
Dr. Helle Ferenc missziói lelkésznél.
— Internátusszerü leány- és fiuotthon.
Női kétéves kereskedelmi iskolába, tanító nőképzőbe, gimnáziumba, polgáriba iratkozó leányo
kat és külön fiukat kitűnő ellátással, felügyelettel
elfogad az 1929-30. tanévre ev. tanári család.
Tennisz, sport, nyelvek. Dr. - Freitag, Szarvas.
Nyomatott a

1929.

Pályázat.
A nyíregyházi evang. egyház segédlelkészt
keres. Javadalma: havi 200 (kettőszáz) pengő,
lakás, fűtés, világítás és bizonyos stólajövedelem.
Tótul is tudók (előnyben részesülnek. Jelentke
zések alulirt lelkészhez küldendők.
Nyíregyháza!, 1929. július 8 .
Paulik János,
1—2
ev. lelkész.
A Dunántúli Egyházkerületi Lelkészegye^
sülét kiadásában megjelent Keresztyén Családi
Emlékkönyv 1 pengőért kapható az egyesület
pénztárosánál, Horváth Olivér evang. lelkész
nél, Nagykanizsa, Zala megye.
•— Előzetes értesítés. A győri egyházmegyei Belmissziói Szövetség kiadásában szep
tember elejére kikerül a sajtó alól egy imádságos
könyv lelerni iskolai tanulók számára. Az ima
könyvet a győri egyházmegye többi lelkésze és
tanítója irta. Árát még tudatjuk. Esetleges meg
rendeléseiket — amelyek1 után százalékos ked
vezményt adunk — sziveskedjienek a szövetség
pénztárosához, Kiss Samu ev. lelkészhez, Nagybarátfalu, Győr miegye, intézni. A Szövetség
elnökségle.
Hegyeshalom (Mason m.) ágost. hitv. ev.
egyházközsége egyik kántortanitói állására pá
lyázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás
és törVényszerinti fizetés. Németül tudó tanítók
pályázhatnak 15 napon belül. — Lelkészi hivatal.
Meghívó. A Magyar Keresztyén Leányegyier
sületek Nemzeti Szövetségié 1929. július 27-28-án
Ózdon evangélikus leánykonferenciát rendez. Ez
az első alkalom, amikor evangélikus, leányaink
gyűlésre jönnek össze; jöjjünk minél többen,
hogy megalapozhassuk a Szövetség evangélikus
ágát, amelyből egyesületeinkre és egész egyhá
zunkra áldás fog származni. — A konferencia
Programm ja: 2ó-án délután: érkezés. 27-én reg
gel 9 órakor bibliakör: Hol van az Isten országa?
délelőtt 10—12-ig előadások: Isten országa földi
építői. 1. Az egyház. 2. Az imádkozó ember
Délután kirándulás Farkaslyuk bányatelepre.
Este előadás: Lutheri vallásosság. 28-án reggel
fél 9 órakor: Vasárnapi iskolai mintatanitás. 10
órakor: Istentisztelet. 11 órakor: Ifji. LutherSzövétség ülése. Beszámolók. Délután 3 órakör:
Előadások. 1. Hogyan terjeszti Isten az Ö or
szágát. 2 . Mit vár az eiv. egyház leányaitól. Meg
beszélések. Este a vasgyár és a salaköntés meg
tekintése. 29-én és 30-án kívánatra nagyobb ki
rándulások Aggtelekre és a Bükkbe — Részvé
teli és ellátási dij a konferencia egész tartamára
összesen 5 P. Jelentkezni lehet legkésőbbi július
18-ig az ózdi ev. lelkészi hivatalban. (Ózd, Bor
sod megye.) Résztvevő egyesületek bízzanak
meg egy-egy tagot, hogy az munkájukról rövid
beszámolót adjon. Szeretettel hív mindnyájatokat
a helyi rendezőség nevében: M a r c s e k
J á n o s né.
2—2
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Emberhalászat.
Alapig«: Luk. 5, 1— 11.*)
Az Evang. V ilágkonvent ülésezése alkalm ával, 1929. jurítus 30-án Koptnhága egyik templomában elm ondotta

Kapi Béla püspök. ^

Szeretett imádkozó gyülekezet! Testvéreim
a Jézusban!
E templom szószékére, mint messze ország
ból jött, idegen nemzet fia lépek. És mégis e
szent helyen való megszólalásra nemcsak meg
tisztelő megbizatástok jogosít fel, hanem a ma
gyar evangélikus egyházam bizonyságtevő
múltja s Istenbe vetett ama reménységünk,
melynek erejével veletek együtt álmodjuk evan
gélikus anyaszentegyháznak ragyogó, tiszta á l
m ait A szent Istent imádkozva kérem: áldja
meg igehirdetésemet s minden gyarlóságom da
cára tegye szent igéjét közöttetek erővé és
életté.
A bibliai történet két különálló és mégis
egymásba kapcsolódó eseményt örökít meg. A
tengerparton emberáradat hömpölyög. Tágranyilt szemekből szent vágyakozás sugárzik Jézus
felé s emberlelkek mélyén az örökkévalóság égi
melódiája ébredez. Jönnek az emBerek közelről,
távolról, mint égbetekintő, bűnbánati ruhába öl
tözött nagy zarándokcsapat s kezükben lelkűket
hozzák az örök Király elé.
Ugyanakkor kissé távolabb a tengerparton,
munkaverej léktől lebarnul tan, fáradtan álldogál
a tanítványok kis csapata. Arcukon egy éjsza
kai munka hasztalanságának árnyéka borong,
lábaik előtt összetört reménységek halotti szem
fedeleként hevernek az üres hálók.
Az embertömeg és a tanítványok csapata
között pedig égő szemekkel, messzemutató ki
nyújtott kezekkel áll a Megváltó Krisztus, mint
az apostoli szolgálatnak az emberiség történe
tébe beléültetett élő fája s a zúgó tenger felé
mutatva minden idők számára elmondja nagy
parancsolatát: neked embereket kell fogniI
Ezt a szót minden idők Pátereinek meg kell
szívlelniük. De meg kell hallania minden nem
zetnek is, akár az óceánon innen, akár azon túl
éljen, mert minden egyház számára az ember*) A Szt. u. 5. vasárnapra szóló szentigét a dán
rendezöbizottság tette kötelezővé.

Maitalemk belenként egyszer. vasárnap.
Elölne!«il Ér: Egész évre 6 P. 40 (III., félévre 3 P.
20 níL Aciveiévre I P. 60 lilL tgv szia 16 Ilii
Hirdetési Irak megegvezes szériát.

halászatban jelölte meg Jézus az örökkévaló
célt. Meg kell hallania ezt a szót magának az
anyaszentegyháznak is. Úgy gondolom, hogy nem
vétkezem az igemagyarázás alaptörvénye ellen,
ha a Péterhez intézett krisztusi parancsot ma
gára az egyházra vonatkoztatom. Ebben a felfo
gásban szólok a nagy emberhalászatról, mely
nek munkamezője az egyház, munkaeszköze a
szent ige, győzedelme pedig a kegyelemmel meg
koronázott hivatáshűség.
1.
A nagy emberhalászat munkamezöfe az
egyház.
De az emberek gondolatvilágában sokszor
kiüresitett fogalomként húzódik meg az anyaszentegyház. Mikor az egyházra gondolnak, pa
ragrafusokkal, törvénnyel, szabályrendelettel
körülbástyázott szervezetet látnak maguk előtt,
mely tanácskozik, törvényt hez, szervezkedik,
belenyúl az emberek életébe: tanít, irányít, fe
gyelmez, rendelkezik. Ezek számára az egyház
csupán egyház jogi szervezet.
Mások az igazság hősét látják benne, ki babérkoszoruzott fejjel, az igazság keresztjét hor
dozva halad történelmi hivatása útján. Bálvány
ként piedesztálra helyezik dicső múltját és nem
az élők munkaverejtékével és bűnbánati könynyeivel, hanem a múlt idők dicsőségével akar
ják erősíteni az egyházat. Ezek számára az egy
ház egy kiszakított történelmi öntudatot jelent.
Ismét mások a reformáció kulturális érté
keinek foglalatját látják az egyházban. Világné
zeti és kulturális jelentősége mellett elsorvadni
engedik tulajdonképeni vallási lényegét.
Tegyünk újból bizonyságot arról, hogy egy
házunk Lényege és hivatása Jézusban van el
rejtve, ,,kinek mindeneket lábai elé vetett az
Isten, kit mindenek felett az anyaszentegyház
fejévé tett, mely az ő teste teljessége őnéki, ki
mindeneket betölt mindenekkel". Ef. 1. 22—23.
Az egyház a Megváltó Krisztus teste. Tehát nem
emberi organizáció, hanem örök isteni organiz
mus. Örök hivatása abban rejlik, hogy emberlelkeket fog. Ébresztgeti a lélek mélyén pislogó
istentudatot. Lángoló tüzzé szítja az örökkévaló
ság utáni vágyakozást. A bűntudat korbácsával
véresre szaggatja a lelkiismeretet, Megerősít Is
ten igéjével s a szentségekkel, hogy azután meg
adja a Krisztus váltságában számunkra biztosí
tott isteni kegyelmet.
Ez a hitbeli közösség természetszerűleg ki-
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egészül a szeretetközösség áldott értékeivel, a háló átölel, az kiszabadul a bűn hatalmából
mely a lélek erejével új teremtménnyé formálja s boldogan válik Krisztus tulajdonává.
a föld porából felemelt és a bűnből megváltott
Egyházunk önérzetesen az Ige egyházának
embert.
vallja magát. Ez azonban sok mindent jelent.
Ha a léleknek az anyaszentegyházban folyó Jelenti, hogy az egyház dogmái egyedül az Isten
munkájára gondolunk, csudálatos misztikum kijelentéséből születnek. Jelenti azt a theologiai
fogja meg lelkünket. Látjuk az új emberiség for megállapítást, hogy Isten megismerése, Jézus
málódását és annak fejét a Krisztust, Isteni erők életének és váltsághalálának megértése, a Szent
áramlását érezzük. Az örökkévaló Isten közvet lélek kiárasztása és munkája, hitünk értéke, a
lenül belép életünkbe s folytatja új világterem- test feltámadásának s az örök életnek hite egye
íését.. Megsejtjük embervoltunk titkát: azért kül dül Isten igéjétől s az igéhez való viszonyunktól
dettünk a földre, hogy Krisztus titokzatos - élő van függővé téve. Jelenti azt, hogy maga az
testének gyümölcsözésre rendelt része legyünk. anyaszentegyház az Igéért van és az Ige által
Parányi darabka élet vagy csupán, de Jézus éle méretik le. Az igazság erejével mondja Luther
tének egy darabkájává kell lenned. Erőtlen Márton: nem azért Isten igéje, mert az egyház
semmi vagy, de Benne erőssé válhatsz. A bűn hirdeti, hanem azért egyház, mert Isten igéjét
rabbilincse csörög lelkeden, mégis eljuthatsz a hirdeti. Jelenti továbbá azt, hogy vallásos éle
szabadság templomába. Kíncstelen koldusként tedben Isten igéje az alfa és ómega. Isten igéjé
járod utadat s kegyelemfillérért nyújtod reszke ben meglátod a kijelentett Istent, a deus revetős kezedet, vándorutad végén mégis királyi pa latust és megismered benne az akarat Istenét, ki
lota kapuja tárul fel előtted s a megváltottak szent igéjében közeledik feléd. Az igében érted
trónusát tartja fenn számodra Istened. Semmi meg annak az igazságnak mélységét, hogy miért
nek látszó kicsi mikrokozmos vagy a nagy világ tette az örök igét testté a jó Isten az ő egyszü
mindenségben, mégis önmagadban birod a nagy lött Fiában. Megérted hozzád szóló akaratát,
makrokozmos minden dicsőségét és hivatását, veled rendelkező parancsolatait s számodra el
készített üdvösségét. Aranyhíddá válik Isten
mert Isten bélyegét hordozod lelkedben.
írd hát mélyen lelkedbe, hogy az anyaszent igéje, melynek ívén belekapcsolódhatsz egy ér
egyház nemcsak törvényekből összeszerkesztett zékfeletti, szellemi világba, mely összeköti szá
emberi organizáció, ha mindjárt munkálkodásá módra a földet az égg^l, téged Istenedhez és
ban nem nélkülözheti is az emberi szervezetet, embertársaidhoz vezet s összeköti múlandó léte
hanem Isten által teremtett isteni organizmus. det az örökkévalósággal. Bölcs, drága igazságok
Nemcsak egy darab történelmi öntudat, hanem kiapadhatalan kincsesbányája Isten igéje, mely
isten közvetlen történelem formálásának elfogy- biztos kézzel eltünteti életed minden ellenmon
hatatlan hőskölteménye. Különböző nemzetek dását és megoldhatlan problémáját.
Ebből az igéből születik meg a hit és válik
életébe van ugyan beágyazva s épen azért a tör
ténelem formáló kezének nyoma meglátszik a lelked legdrágább kincsévé: személyes meg
rajta, mégis a történelemben történetfelettisé győződéssé. Ez az igazi hit, melyben benneremeg
get is jelent. Életén visszatükröződik a nemzet szíved meggyőződése s lelked boldog bizonyos
sorsa, mint napsugár, vagy sötét felhő a tó tiszta sága. Istenismereted Istenhitté válik és te bol
tükrén. Mert sajátossága és dicsősége az evan- dogan megnyugszol a mennyei Atya karjai kö
géliom anyaszentegyházainak, hogy sohasem ex- zött, melyet a Golgotha halmára felállított ke
territoriálisak, hanem mindenkor eleven organi resztfa jelképez számodra.
Tegyünk bizonyságot Isten igéjének egyedül kus részei a nemzet életének és mégis minden
eiválaszhatatlanságukban is nemzetfelettivé vál valóságáról. Mondjuk el emelt fővel, hogy Isten
nak, Mindezen igazság és érték felett első igazság akarata azért szólított életre, hogy kezünkben
és érték marad az, hogy Jézus megáll az élet ten magasra emeljük s az emberiség számára meg
gerén s a zúgó hullámokból feltornyosuló kated mentsük az emberiség legdrágább kincsét: Isten
ráján kitárja kezeit a világ összes népei felé és szent igéjét. Mondjuk el meggyőződésünk meg
messzezúgó hangon azt mondja az anyaszentegy- erősítésére, hogy bármikor homályosodott is el
háznak: neked emberlelkeket kell fognod! Min Isten igéje, mindig sötét árnyék borult a történe
den egyéb érték drága és nagy érték, de ez a lem útjára. Ha azonban a magasra emelt Bibliá
rendeltetés megjelölés, ez az alapérték. Mert ból széles sugárkévékben omlott a deus revela
azért van az anyaszentegyház, hogy emberlelke tus világossága és éltető melegsége, akkor millió
emberlélek mélyén felragyogott a teremtő Isten
ket fogjon.
És mi boldogan valljuk, hogy az anyaszent bélyege s az emberiség elhagyatott száraz ugar
egyház a Krisztus teste, teljessége néki, aki min iöld j ein új élet tenyészete virágzott..
deneket betölt mindenekkel. (Ef. 1. 23.)
Emeljük magasra a Bibliát!
Végül néhány gondolatsugárral arra a
2.
A nagy emberhalászat egyetlen munka 3,
eszköze: Isten szent igéje. Egy csodálatos háló, kérdésre akarok rávilágítani, hogyanagy ember
melyet atyai szerelmének aranyszálaiból s a halászatban mi biztosítja az egyház győzelmét.
Isten örökkévaló kegyelmén kívül négy fel
keresztfán meghalt Krisztus vérétől piros fona
lakból kötözget össze Isten szent keze, Akit ez tételre mutatok rá.
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Az egyház győzelmét a határozott hivatás
tudat biztosítja. Az egyháznak mindenkor teljes
világossággal látnia kell maga előtt Isten által
kijelölt rendeltetését. Ne cserélje el soha mú
landó, tetszetős értékekért örökkévaló hivatását,
hanem legyen egész munkája egy nagy bizony
ságtétel: cn emberlelkeket akarok Jézushoz
menteni!
Azután egészítse ki hivatástudatát egészsé
ges erőkoncentrálással. Az egyháznak különböző
munkamezői és munkaszervei, dolgozási lehető
ségei és erőforrásai vannak Szószék és katedra,
irodai munka és társadalmi tevékenység, anyagi
es szellemi képesség, szervezet és szervezettség,
kulturális és szociális tevékenység mind együtte
sen hajoljanak a lélekmentés szolgálatába, hogy
minden munkálkodásban ez legyen a mozgató
rugó: én emberlelkeket akarok Jézushoz vezetni!
Azután tartson az egyház állandóan önvizs
gálatot és bünbánatot. Nincsen fenségesebb bi
zonyságtétel az egyház isteni küldetéséről, mint
midőn önmagát Isten igéjének örök világossága
alá helyezi s a látható egyházat eszményi ideál
jához, a láthatatlan egyházhoz méri. Nincsen na
gyobb felemelkedés, mint a Jézus lábaihoz hul
lás. Nincsen Péter imádságánál igazabb imád
ság: eredj tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok!
és nincsen boldogítóbb meghallgatás, mint Jézus
hozzánk lehajolása. Az egyház külső és belső
fejlődésének, áldott hivatásbetöltésének nincsen
nagyobD biztosítéka, mint mikor munkáját állan
dóan Krisztus irányító és megszentelő akarata
alá helyezi és szüntelen azért könyörögnek ve
zérek és vezetettek, pásztorok és pásztoroltak,
íanítók és tanítványok, hogy legyen számukra
Jézus az örök élő Király, ki mindeneket betölt
mindenekkel és aki egyházunk számára is Isten
akarata szerint a megvalósult boldog ígéret, az
igen és ámen lesz.
Végül egy rövid megállapítás. A tanítvá
nyok elhagyják mindenüket és követik Jézust.
Ne felejtse el soha evangélikus egyházunk, hogy
Jézus szolgálatában minden anyagi áldozat gaz
dagodás és minden lemondás értékgyarapodás.
Szeretett Testvéreim! A bibliai történet sze
rint egykor hajó ringott a Genezáret taván. Hálót
vető halászemberek sürgölődtek fedélzetén, kormányrúdjánál pedig Jézus állott. És megtelt a
hajófedélzet gazdag halzsákmánnyal.
A világtörténelem zúgó tengerén, kereszttel
jelzett fehér vitorlával egyházunk hajója szeli
a hullámokat.
Hívlak titeket, különböző országok evangé
likus egyházai, jöjjetek, hozzátok a fedélzetre
legdrágább kincseiteket. Elhatározásban és egyakaratban erős acélkezeteket vessétek az árbócrúdra. Imádságotok viharától dagadjon büszkén
a vitorla. Kéz a kéz mellett, szív találkozva
testvér szívvel, legyetek egyek a cél, a köteles
ség és felelősség közösségében. Világ evangéli
kus egyházai, mindenki a maga helyén és minden
együtt egyért: az örök Királyért! És akkor a fe
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hér vitorlás hajó gazdag emberzsákmánnyal sik
lik az örökkévalóság kéklő partjai felé. Mert
Jézus áll a kormányrúdnál. Ámen.

Beiratkozások a hittudományi
karon.
A m. kir. Erzsébet tudományegyetem jog
os államtudományi, orvostudományi, valamint
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara
Pécs szab. kir. váiosában, — az egyetembe be
kapcsolt ág. lutv. evangélikus hittudományi kar
pedig Sopron szab. kir. városában végzi tanítói
működését.
Akik még nem voltak a m. kir. Erzsébet
tudományegyetem hallgatói, — vagy akik az
egyetem azon tudománykarán kívánják tanul
mányaikat folytatni, amelynek nem beiktatott
hallgatói, — vagy akik főiskolai tanulmányai
kat legkevesebb két félévre megszakították, —
ezen egyetemre az 1029-30. tanév I. felére a
megállapított létszám keretein belül csak külön
engedély alapján iratkozhatnak be. A felvételi
ill. beiratkozási engedély iránti folyamodvány
a kar tanártestületéhez címezve 1929. július 1-től
augusztus 31-ig nyújtandó be (postán is be
küldhető annak a tudománykarnak a dékáni hi
vatalába, amely karra folyamodó beiratkozni
kíván.
- A folyamodványhoz a kö\etk<teő okmányok
csatolandók:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Középiskolái érettségi bizonyítvány.
3. Erkölcsi bizonyítvány folyamodónak elő
életéről, különösen a nemzethűség szempontjá
ból. Ezt a bizonyítványt városokban a rendőr
kapitányság, kis- és nagyközségekben az elöl
járóság állítja ki.
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.
Azoknak, akik érettségi után, hacsak egy
félévre is, vagy főiskolai tanulmányaik közben
legalább két félévre tanulmányaikat megszakí
tották, ncm7€thüségüket és megbízhatóságukat
állandó lakhelyük politikai hatóságától leg
újabb kelettel kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal
kell igazolniok.
4. Közhatósági bizonyítvány a szülők fog
lalkozásáról, vagyoni helyzetéről.
5. Közhatósági bizonyítvány arról, hogy
folyamodó hadiárva.
6. A Károly-csapatkereszt elnyelésének iga
zolása, ha folyamodó atyja harctéri szolgálatot
teljesített.
Ezenkívül az evang. hittudományi karon
7. Orvosi bizonyítvány.
8. Az illetékes lelkész ajánlása.
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9. Rövid önéletrajz.
A beérkezett folyamodványokat mind a
nléígjy tudománykar legkésőbb 1929. szeptember
8 -ig bírálja el. A felvételi engedélyt nyert fo
lyamodók minid a négy tudománykaron a ré
szükre írásban kiadott engedély keltétől számitott 8 napon belül tartoznak beiktatásuk céljából
a kari dékánnál Jelentkezni és a beiratkozást az
egyetemi quaesturában elvégezni.
A beiratkozás rendes határideje azokra
nézve, akik már hallgatói voltak egyetemünk
nek, mind a négy tudománykaron 1929. szep
tember 1-től 12-ig bezárólag terjed.
Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt
a rendes határidőn belül nem jelentkezhetnek be
iratkozásra, akadályoztatásukat hiteles okmány
nyal igazolva 1929. szeptember 25-ig bezárólag
az illetékes kar dékánjához, — azon túl pedig
1929. szeptember 30-ig bezárólag az egyetem
Recto-rához intézett folyamodványban utólagos
beiratkozási engedélyt kérhetnek.
Az utólagos beiratkozásra engedélyezhető
végső határidő 1929. szeptember 30-án túl semmi
esetre sem terjedhet.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium a tandíjat félévenkint 102 pengőben állapí
totta rmegi, a vagyonitalanságot igazoló köztiszt
viselők gyermekei — amiennyiben tanulmányai
kat szabályszerűen végzik — a tandíjnak a felét
fizetik.
Megfelelő szorgalmat és előmenetelt tanú
sított szegénysorsú hallgatók részére az eddig
is fennállott tandíjmentes ségi kedvezmények to
vábbra is hatályban maradnak.

J e g y z e te k .
A budapesti evang. gimnázium 1928/29. évi
értés bőjében Mikola Sándor igazgató a 25 éves
épület megteremtőiről emlékezve a következőket
írja: »A gimnázium épülete felszereléssel együtt
összesen 464.000 koronába került; ez az összeg
félét sem teszi ki azoknak az összegeknek, ame
lyeket az állam vagy a város ugyanabban az
időben hasonló nagyságú és célú, de nem ha
sonló kvalitású épületekért fizetett. Hogyan volt
lehetséges, hogy mi félannyi költségből szebb,
jobb, állandóbb és szilárdabb épületet tudtunk
emelni, mint az állami vagy város? Ez azért volt
lehetséges, mert ugyanazok a férfiak, akik az
új épület kérdését megérlelték,, a kivitelnél is
— egyéni érdeket és fáradságot nem ismerve —
folytonosan közreműködtek. Az építkezést úgy
vitték keresztül, mintha saját maguk építtettek
volna. És hogy az építkezés milyen jól vitetett
keresztül, annak legszebb bizonyítéka az a tény,
hogy amíg mi 25 év óta reparaturára — az évről
évre ismétlődő renides fentartási munkáktól elte
kintve — semmit sémi költöttünk, addig az ál
lam egy, intézetünktől nem messze fekvő, fia
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talabb gimnáziumi épület javítására máris 50.000
pengőt volt kénytelen kiadni. Mindezek méltán
ejthetik gondolkodóba azokat, akik a kultúrpoli
tika kérdései iránt érdeklődéssel viseltetnek. Nem
követünk el szerénytelenséget, ha megállapítjuk,
hogy az a pénz,, amelyet az állam a mi iskolánk
nak építésre adott, az állami feladatok szem
pontjából is jobb helyen és gyümölcsözőbben
lett elhelyezve, mintha maga az állam épített
volna. Megállapíthatjuk továbbá azt az igazsá
got is, hogy a középiskola a maga sajátszerü fel
adatait ügy oldja meg jól és a magasabb kultúr
politikai szempontoknak is úgy felel meg leg
jobban, ha intézményszerű kapcsokkal bír, ame
lyekkel szülőket és más érdeklődőket a maga
szférájába be tud vonni.«
*
Mikola Nándor igazgató idézett szavaiban
figyelemre méltó és aktuális jelentőséggel bir
az utolsó mondat is. Hogy t. i. szükségesek
olyan intézményszerű kapcsok, amelyekkel szü
lőket és más érdeklődőket az iskola a maga
szférájába be tud vonni. A szülői értekezletek
nek és a mostanában alakult különböző »öreg
diákok szövetségeinek« ez éppen az egyik célja.
Nevezetes már most az, hogy amikor maguk a
pedagógusok is hangoztatják intézményszerű
kapcsok létesitésémek szükséges voltát az isko
lák és az iskola szűkebb munkájának körén kívül
állók között, amikor egyháztársadalmunk érdek
lődéssel fordul az iskolák felé és amikor egy
házunknak minden lehetőt el kellene követni,
hogy a kultuszminiszter által gyökerükben meg
támadott tanintézeteink iránt a ragaszkodás erősittessék, akkor az egyetemes tanügyi bizottság
egy olyan szabályzat-tervezettel áll elő, amelynek
8 . pontja így hangzik: »Az egyházkerület elren
delheti azt, ami részben már eddig is szokásban
volt, hogy az iskolalátogató körlelkész és tanító
mellé a bizottságba világi tag is választassák.
Ez részt vesz az iskola működésének megfigye
lésében, de az iskola, illetőleg a tanító munká
jának minőségét a bizottság lelkész és tanitótagja állapítja meg.« A tervezetnek ez a pontja
szerencsétlenebbül nem sikerülhetett volna. Mert
akárhogyan elemezem is, ebből a pontból csak
annyit tudok kiolvasni, hogy a bizottság világi
tagja holmi ötödik kerék lenne1. Egyházmegyei
gyűlésünkön egy nagyérdemű világi úr, aki év
tizedekig volt buzgó iskolalátogatónk, azt je
gyezte meg rá : a világi tag tehát arra volna
csak jó, hogy fogatot bocsásson az iskolaláto
gatók rendelkezésére. Egy másik iskolalátogató
világi urunk pedig azt mondta egy adott eset
ből kifolyólag, hogy ő olyan bizottságban, amely
neki munkát adni nem tud, nem, vállal tagságot.
Az ilyen »szakfelügyelet« ellentétben áll egy
házunk egész berendezettségével és a modern
iskclapedagógiával is. A tervbevett »szakfelügye
let« engem arra a képre emlékeztet, amely a
Punch című angol előlapban jelent meg: egy
erőteljes férfiúnak »szakmunkája« abban áll, hogy
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a hüvelykujját rányomja arra a inadpgra, mikor
a csomagot kötözik; a képen egy leány bekötözi
a csomagot, a férfiú pedig pompás önérzettel
tartja a hüvelykujját a készülő csomón; aláírás:
ez is egy szakmunkás.
#
A Kálvinista Szemle július 20-iki száma a
római egyház iskolapolitikájának jellemzéséül
idéz néhány rendelkezést. Ezek közül vesszük
itt a következő kettőt:
IX. Pius pápa ezt mondja 1864-iki Syllabus ában: »A római egyháznak joga van arra, hogy
az iskolákban ne engedje meg azt, hogy az ál
lami hatalom mindenben úr legyen. A római
egyház ellenőrzésén kívüli nevelés átkozott eret
nekség. A római egyháznak megvan a joga arra,
hogy beleszóljon az iskolák fegyelmi rendjébe
és az iskolák tanítóinak megválasztásába. A
minden gyermek számára szolgáló iskolát, mely
ben a nevelés történik, a római kathoiikus egy
háznak kell ellenőriznie, nem szabad az intéz
kedési jogot átengedni sem a polgári hatóság
nak, sem a korszellem irányításának.«
Az új Codex juris canonici igy szól: »Római
kathoiikus gyermekeknek nem szabad nem-katholikus, semleges vagy vegyes vallású iskolába,
azaz olyanba járniok, mely nyitva van a nemkatholikusok számára is. A helyi püspöknek kell
eldöntenie, az Apostoli Szék utasításai szerint,
hogy minő körülmények közt és minő elővigyá
zatosság szerint tűrhetik meg az ilyen iskolák
látogatását anélkül, hogy a tanulók veszélynek
volnának kitéve.«
A két idézetben mondottak elég világosan
megmutatják, hogy klerikális kultuszkormanyzat
alatt milyenek lesznek azok a »községi« vagy
»állami« népiskolák, amelyeket a kultuszminisz
ter evangélikus népiskoláink helyébe állítani
akar.

R m agyarországi ág. bitv. evangélikus egy
ház szabályrendelete

a lelkészeit alkalmazásáról.
Tervezet. — Az 1928. évi egyet, közgyűlés megbízásából.

(Praeambuíum.)
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Ez az egyháztanács-ülés elrendeli a válasz
tók névjegyzekének összeállítását és közszem
lére tételét; megállapitja a m e g h í v ó l e v é l
szövegét az E. A. 44. §-ának és e Szabályzat
___ fejezetének értelmében, e Szabályzat Füg
g e lé k é in közölt minta szerint.
19. §. A/. cgyháztanács megállapításai és
intézkedései pontos jegyzőkönyvbe foglalva ha
ladéktalanul beterjesztendók az espereshez, aki
ezeket szigorúan felülvizsgálja és amennyiben
szabályszerűeknek s igy elfogadhatóknak találja,
jóváhagyás végett felterjeszti a püspöki hivatal
hoz, ellenkező esetben az egyházközséget a h.
lelkész útján felhívja a szükséges pótlások esz
közlésére.
20. §. Ha az egyháztanács határozatai, in
tézkedései körül további nehézségek állanak elő,
az egyházmegyei elnökség az egyházközségben
személyesen jelenik meg, az egyháztanács ülé
sén részt vesz s annak tanácskozásait, határoza
tait, intézkedéseit tanácsaival, felvilágosításaival
irányítja.
Megokold* a 20. §-hoz: A tervezet következete
sen orra az elvi álláspontra helyezkedik, hogy min
den gyűlésen az illető
egyházkormányzati (Köz
igazgatási) testület elnöksége látja el az elnöki tisz
tet, szemben azzal a helytelen gyakorlattal, hogy a
felsőbb fórum elnöksége az alsóbb ülésein eo ipso el
nököl, holott ez sok esetben a rendelkezés jogát kor
látozhatja.

A meghívó levélről
szóló intézkedések nagyjában átvehetők az ehker.
szabályrendeletekből a szükségessé váló módo
sításokkal, ill. kiegészítésekkel. Ilyenek:
21. §. Hiványcsonkitásnak nem tekinthető,
ha akár új r. lelkészi állás szervezésénél, vagy
akár — ahol több lelkész van — egy már
meglévő állás betöltésénél, az egyházközség a
megválasztandó lelkésznek szolgálati éveihez
mérten kisebb (kezdő) javadalmazást biztosit
ugyan, de ezt 3—3 évenként olyan módon emeli,
hogy ez végeredményben a régebbi (eredeti) ja
vadalmazás értékét eléri. Ebben az esetben azon
ban az eredeti meghívó levél és a tényleg élve
zett fizetés közötti különbözet »Egyetemes Lel
készfizetési alap« címén az egyetemes egyház
pénztárába befizetendő.
Meyokoliis a 21. §-hoz: Ez a rendelkezés az

Előkészítő intézkedések
első lépés lehetne a lelkészi javadalom fokozatos
az -egyházkor. szabályrendeletek erre vonatkozó emelkedésének biztosításához s' végeredményben a
rendelkezéseinek összeegyeztetése alapján, a kö lelkészi fizetések központi rendezéséhez. Megszüntetné
vetkező módosításokkal:
azt a visszás helyzetet, hogy pályájuk kezdetén álló
18.
§. Nyolc nappal a lelkészi állás megüreegyének eleitől fogva esetleg a legmagasabb lelkészi
sedése után az esperes felhívja a lelkészi teen javadalmazást élvezzék, ami az illetőre nézve sok ve
dők ideiglenes ellátásával megbízott (kiküldött) szélyt rejthet magában és javadalmazáshoz kötött
h. lelkészt, ahol ilyen nincsen, az egyházközségi semmiféle más pályán nem fordul elő. Természetes
elnökséget, hogy a felhívás kézhez vételétől szá dolog, hogy a kezdő javadalmazás sohasem lehet ki
mított 14 napon belül hívjon össze szabályszerű sebb, mint a lelkészi javadalomra vonatkozólag általá
módon egyháztanács-ülést, amelyen az egyház ban megállapított minimum, sőt ezt a körülmények
községi felügyelő és a h. lelkész elnökölnek.
hez képest, p. o. városi gyülekezetekben, kell, hogy
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jóval túl is haladja. A §. utolsó pontjában foglalt
rendelkezést az tette szükségessé, mert enélkül a
gyakorlatban esetleg a legdúsabb javadalmazást biz
tosítani képes gyülekezetek lelkészi állásaikat'igyekez
nének — takarékosságból — kezdő fiatal emberek
kel betölteni.
Egyébként a §. fakultativ és csak önkéntes
alkalmazása esetén válik annak rendelkező része
kötelező erejűvé.

(Folytatjuk.)

Iskoláink az 1928|29. tanévben.
(Az iskolai értesítők alapján.)

l a pja

1929.

köröknek adott segélyek. Egyesületek: Magyar
Társaság (bevétele 750 P, tagok száma 112) ;
Gyorsírókor (három tanfolyam, 63 tag, bevétel
274 P, »Soproni Gyorsíró« újból megindult);
Diákszövetség (259 tag, bevétel 729 P, ebből
Gyámint. 130 P, iratmisszió, könyvsegély, diák
otthon) ; Sportkör. Az iskola felügyelője dr.
Heimler Károly Sopron főjegyzője. A tanári kar
17, illetve a hitoktatókkal együtt 19 tagból áll.
A tanulók száma az év végén 274, közülök evan
gélikus 241. Az értesítő megemlékezik Bothár
Dánielről, a líceum 1928-ban elhunyt nyug. ta
náráról; közli továbbá vitéz Magassy Slndor
vallástanárnak a speyeri protesíáció jubileumán
mondott beszédét.

(Folytatás.)
3. G y ő r i e l e m i i s k o l a . (Weltler János
H Í R E K .
igazgató.) A tanítói karból nyugalomba vonult
vitéz Egyed Lajos, helyében Szoilár Irén műkö
dik minit helyettes; a börcsi magániskolában
— A győri egyházmegye elnöksége a kul
(államsegély beszüntetve) Buthy Ella diakonissza tuszminiszter ama leirata tárgyában, amellyel a
nővér, oki. tanítónő működik; az ötteivényi fiók bezi, bőnyrétalapi és csjkvándi népiskolákat meg
egyházban Weltler János teljesítette a hitokta szüntetni, illetve azoknak államsegélyét elvonni
tást. A tantestület 11 tagból áll; tartottak isko- és Bezin valamint Csikvándon községi iskolát
lánkivüli népművelési előadásokat, szülői érte szervezhetni szándékozik, júliusi 17-én értekez
kezletet, vallásos és hazafias ünnepélyeket. Cser- letet tartott Győrött az érdekelt gyülekezetek
készapródcsoport alakult 25 taggal. Kirándulá elnökségeivel, tanítóival és gondnokaival. Jelen
sok voltak a Bakonyba, Rajkára és Sopronba. volt továbbá Pálmai Lajos tb. esperes, H. dr.
A tanulók száma 365. Az értesítőben Turóczy Fischer Kálmán, Mayer Oszkár, dr. Veöreös
Zoltán lelkész beszéde található, amelyben há Imre az egyházmegye ügyésze, Kovács Zsiglára buzdítja a tanulókat.
mond egyházmegyei tanfelügyelő, Ihász László
4. A s o p r o n i l í c e u m . (Hollós János és dr. Dorüer Emil ehmegyei jegyzők, Magyar
igazgató.) 1557-ben létesült és sok viszontagsá István az ehmegyei tanítóegyesület elnöke stb.
gon ment át. 1682-ig a város, attól kezdve 1851- Az érdekelt gyülekezetek lelkészei bejelentették
ig a soproni egyházközség, 1853 óta a dunántúli az értekezletnek, hegy az egyházközségi köz
egyházkerület a fenntartó. Történetét megírta gyűlés mindahárom gyülekezetben úgy határo
Payr Sándor egyetemi tanár. Az 1924. évi kö zott, hogy iskoláját minden körülmények között
zépiskolai törvény értelmében az intézet a görög továbbra is fenntartja. Az értekezlet felháboro
helyett angol nyelvet tanító reálgimnáziummá dással vett tudomást a kultuszminiszter ezen
alakult át, de a fenntartó egyházkerület határo újabb intézkedéséről, amelynek foganatositása
zatából megtartotta a líceum nevet. Uji tanár megint négy tanítói állás megszüntetését vonná
dr. Kamondy Zoltán (tört.-földr.). Az egyházias maga után. Most már, Bőnyrétalap kivételével,
és vallásos szellem ápolására kiváló gondot for olyan községiekben, amelyeknek túlnyomó több
dított az intézet; két ízben j;árultak (előző de- ségié evangélikus. Az értekezlet a kultuszminisz
prekáció Után) az Úrvacsorához; a Magyar Ev. ter ezen intézkedésében a római katholikus egy
Kér. Diákszövetség képviseletében Turóczy Zol háznak kedvező tendenciát lát annál is inkább',
tán győri lelkész tartott konferencia előadást; mert a takarékosság elvét a miniszter nemi al
kötelező istentisztelet-látogatás; vallásos ünne kalmazza akkor, amidőn a szerzetesi és i^páca
pélyek. A hazafias és nemzeti érzés fejlesztését iskolák felállításáról és kibővítéséről van szó.
szolgálták a különböző ünnepélyek. Adományo Sőt Bezin, valamint Csikvándon, ahol a rom.
zók: Stauffer Sándor, Czipott Géza, özv. Bö- kath. iskolák létszáma csekély, nem azt a régebbi
röndy Lászlóné, dr. Traleger Ernő, dr. Prosz- eljárást alkalmazza, hogy a csekély létszámú is
wimmer Géza1, Zimmer Ferenc, dr. Pétery Ala kola megszüntetendő, hanem az 1913. évi ide
dár, dr. Proszwimmer Béla, Kozma Bernátné, vágó törvényben említett átlag hatvan tanulói
dr. Pfeiffer Miklós, Fehér Géza, Petőházi Cu létszámot mindig felmutató evangélikusi iskolá
korgyár, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Sop kat át akarja szerveztetni községivé. Ez az el
roni takarékpénztár, Lenk-téglagyár, Soproni járás a korábbi évszázadok ellenreformációs töNépkonyha-egyesület; összesen 1481 P., a hang törekvéseinek felujulása, amely ellen az értekez
verseny jövedelme 832 P. Az összes segélyek, let tiltakozik. A miniszter a mi kisebbségi egy
ösztöndijak és jutalmak összege 5367 P; ezen házunknak ugyanazt a sorsot szánja, amelyben
kívül tanlkönyvsiegjély 1450 P és az egyes ifjúsági az elszakított területen levő egyházaink sínylőd-
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nek. Az értekezlet tiltakozott az ellen is, hogy
a kultuszminiszter állapítsa meg, mely egyházi
adóterhek szükségesek és melyek feleslegesek.
Leiratának idevonatkozó passzusa súlyosan bele
ütközik egyházunknak törvényes jogaiba. Az
az állandó bizonytalanság, amelyben a kultuszminiszter egyházunkat tartja, nagy elégedetlcn* séget és keserűséget váltott ki az értekezletből,
amely kívánatosnak tartja, hogy a felettes ható
ságok a legerélyesebb hangon tiltakozzanak az
egyházunkat fojtogató ultramontán halalmaskodás ellen.
— Tem plom avatás. A keszthelyi egyházközség a dunántúli egyházkerület, a Gyáminté
zet, a Gusztáv Adolf-Egylet, Keszthely város és
Zalamegye támogatásával, a gyülekezeti tagok
és a Nóegylct áldozatkészségéből, valamint köz
adakozásból felépítette új templomát. A temp
lomot Kapi Béla püspök augusztus 4-én, d. e. 10
órakor avatja fel.
— Elsőéves egyetemi hallgatók létszáma.
A kultuszminiszter rendelete szerint az 1029-30.
tanévre az első évfolyamra felvehető hallgatók
létszáma az evang. hittudományi karon 50, a
miskolci evang. jogakadémián 40.
— A vasi közép egyházmegye közgyűlé
sét julius 9-én tartotta Sárváron Zongor Béla
ysperes és Szentmártoni Radó Lajos egyház
megyei felügyelő elnöklete alatt. A gyűlést meg
előző nap délutánján a Tanítóegyesület tartotta
közgy űlését és a bizottságok üléseztek, este pe
dig gyáminLézeti ünnepély volt, amelyen szép
és gazdag műsor keretében Gerencsér Zsigmond
nemescsói lelkész prédikált és Arató István leánylíceumi igazgató magas szinvonalu, értékes elő
adást tartott. A közgyűlés az esperes jelentése
kapcsán tárgyalta a különböző aktuális és az
egyházmegye gyülekezeteit érintő kérdéseket.
Különösen szükségesnek tartja az ifjúság minél
behatóbb lelki gondozását a leárjyegy házak ban
is. Kívánatosnak tartja az ifjúsági egyesületek
tagjainak a K1E konferenciára minél nagyobb
számban való kiküldését, szükség esetén gyüle
kezeti támogatással is. A közgyűlés sajnálattal
értesült az egyházkerület nehéz anyagi helyzeté
ről és a gyülekezeteket már előre is fölkérte
hogy megértéssel siessenek a kerület anyagi
ügyeit rendezni. Fölterjesztést intéz az egyházegyetemhez az önálló hitoktatók anyagi helyze
tének rendezése érdekében. Örömmel vette tudo
másul az iskolaépítkezéseket, különösen pedig
azt, hogy Kőszeg új, díszes, emeletes iskolaépületet emel. Megnyugvással vette tudomásul,
hogy az esperes gondoskodott a tanszerbeli föl
szerelésnek és az előirt iskolai bútorzatnak né
hány év alatt történő legpontosabb pótlásáról.
Örömmel üdvözölte Weöres Elemért nemescsói
felügyelővé, Rác/ Sándort, Czipott Gézát mcszI«ni, ill. szombathelyi lelkésszé vála iztatásuk és
dr. Ajkay Bélát kormányfőtanácsossá történt kineveztetése alkalmától. A megüresedett körlel-
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készi állásra Rácz Sándor meszleni lelkészt vá
lasztotta meg. Jóváhagyta a kőszegi egyházköz
ség helyi szabály rendelétét. Megnyugvással vette
tudomásul, hogy az egyházmegye iskoláiban a
Kovács-féle »Játékos-számoló« alapján tanítják
az alsó osztályokban a számtant. Elrendelte az
iskolákban »Ertesitő-könyvecskéknek« kötelező
bevezetését. Megállapította a népiskolákban a
tanítás előtt és után mondandó imákat. Elren
delte egységes bibliutörténcti kézikönyvek kö
telező bevezetését. Fölterjesztést intézett a kerü
lethez a miniszémek a törpenépiskolák egyházi
fönntartását veszélyeztető rendelete tárgyában.
Intézkedett az esperes mellett működő segéd
lelkész javadalmazásának kiegészítésére & a
megsemmisült kis alapítványok kezelésére vonat
kozólag. Az egyetemes egyház által leküldött
tcrve/etckie véleményét megadta, nevezetesen
az egyházi cimadományo/ás tárgyában kijelen
tette, hogy ezen kevésbe lényeges kérdéssel nem
kíván foglalkozni; az iskolalátogató tanítókra
vonatkozó tervezetet tárgyalás alapjául sem fo
gadja el; a lelkészek alk:Umazásárói szóló sza
bályi endelet-tcrvezetet illetőleg pedig azon a vé
leményen van, hogy a szabályrendeletnek a ren
deltetése inkább a választási visszaélések lehető
megakadályozása volna. Az egyházmegye a meg
szállott, templomépitó felsócsalogányi gyüleke
zet részére 100 P segélyt szavazott meg. A gyű
lést az esperes imádsága fejezte be.
— Nyíregyháza. Július 7-én megalakult a
Kossuth
La;os-reálginmázium öregdiákjainak
szövetsége. Tiszteleti tagok Geduly Henrik
püspök, Mcskó Elek, vitéz Nagy Pál; elnök dr.
Bernes Kálmán; társelnökök KálLay Miklós, Mikecz István, Moravszky Ferenc, dr. Vietorisz Jó
zsef; ügyvezető alclnök Tcltsch Kornél.
— A kopenhágai lutheránus világkonventen a világ lutheránusainak tömörülése is meg
beszélés tárgyát képezte. Többek között javasol
ják egy nemzetközi lutheránus fakultás felállí
tását, amely középpontja lenne a lutheranizmusnak s egyúttal azt a célt is szolgálná, hogy a
különböző országok lutheránus egyházainak
mostani helyzetéről tudósításokat adna. Továbbá
szélesebb alapokra kívánják fektetni a szegény
lutheránus egyházak segélyezését.
— Most jelent m eg: »Luther Márton ifjú
kori vallásos fejlődése«, irta: D. Walter János,
lostocki egyetemi tanár, fordította Lie. Dr. Kar
ner Káioly. Kiadja a M. E. K. D. Sz. Szövetnek
könyvkiadó-vállalata.
Megszerezhető minden
jobb könyvkereskedés útján, vagy közvetlenül
a kiadóhivatalnál (Budapest, VII., Hársía-u. 59, b)
Ára 80 fillér.
— A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek vi
lágbizottsága augusztus 3 -9. Géniben tartja ple
náris ülését. Hivatalosan a világbi/oítságnak két
magyar tagja vesz részt.
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— A Magyar Evangéliumi Kér. Diákszö
vetség Evangélikus Osztálya július 10—16-íg
országos középiskolai fiukoníerenciát rendezett
Tahiban. Az előadók közt szerepeltek Schulek
Tibor, Szuchovszky Gyula, Lukács István, v.
Magassy Sándor, Dr. Hilscher Zoltán, Ittzéis Mi
hály, Vidovszky Kálmán, Karácsony Sándor,
Faragó Ede.
— Kérelem a vallástanárokhoz és hitok
tatókhoz. Felkérem az evang. vallástanár, egy
házi és önálló hitoktató kartársakat, szívesked
jenek szervezkedés déljából címeiket, hivatali jel
legük pontos megjelölésével, velem közölni.
— Szlovák Miklós, önálló hitokt-lelkész, Szarvas.
— Felhívás egyetemre készülő hittestvé
reinkhez! A pécsi »Evangélikus Társaság« ke
belén belül működő »Egyetemi Luther-Szövetségk< ez utón értesíti a pécsi egyetemre készülő
hittestvéreit, hogy igaz protestáns szeretettel
hívja és várja őket. Nyári bizottságunk működé
sét megkezdette és minden hittestvérnek kész
ségesen áll rendelkezésére. Behatási, menza, la
kás, vagy bármely más ügyben díjtalanul eljá
runk, válaszbélyeg csatolása esetén felvilágositást nyújtunk. Megkeresések Dr. Klenner János
Pécs, Mátyás Flórián-u. 46. sz. címre küldendők.
— Csehszlovákia. Pálóczi-Czinke István, a
felvidéki ref. egyház püspöke lemondott és
hazajött. Az ottani állapotokról ezeket mondta
egy ujiságirónak: »Egymásután szüntetik meg
felekezeti iskoláinkat, államosítják a rimaszom
bati, a losonci református gimnáziumot. Ahol
a tanterem »nem megfelelő«, a felszerelés »hiá
nyos«, ott záros határidőn belül új; iskolát kellene
nyitni. Mivel azonban az eklézsia szegény, egy
kettőre bezárják a magyar iskolát és a fenn
tartók vagy arra kényszerülnek, hogy; szlovák
nyelvű állami iskolát nyissanak, de az esetek leg
nagyobb részében már csak a cseh iskola kö
vetke zheíik.«

Pályázat.
A nyíregyházi evang. egyház segédlelkészt
keres. Javadalma: havi 200 (kettőszáz) pengő,
lakás, fűtés, világítás és bizonyos stólajövedelem.
Tótul is tudók előnyben részesülnek. Jelentke
zések alulirt lelkészhez küldendők.
Nyíregyháza, 1929. július 8 .
Paulik János,
ev. lelkész.
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Hirdetés.
A kisbágyoni (Nógrád vm.) evang. leány
egyház lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Hiványszerű ja
vadalom nyolc egység és a megfelelő áílarnr
segély. Szolgálati nyelv magyar. Szeptember
1-én elfoglalandó. Pályázatok augusztus "9-ig
Evang. Leíkészi Hivatal, Szirák, Nógrád vm.
küldendők. — Iskolaszék.
2—2
Pályázat.
A m é r g e s i (Győr m.) ág. hitv. evang.
egyházközség nyugdíjazás folytán megüresedett
osztatlan elemi iskolai kántortanitói állására pá
lyázatot hirdet. Az állás javadalma: két szobás
lakás, gazdasági épületekkel s konyhakerttel,
6 kait. hold 665 öl szántóföld s 3 kát. hold 336
öl rét haszonélvezete, 13 mérő búza, IO1/2 mérő
rozs, 3 öl puha tűzifa, 243 P készpénz sí némi
stóla; a többi államsegélyből. Pályázati határidő
|0 hirdetmény megjelenésétől számitoft három
hét. Az állás f. é. szeptember havában elfogla
landó. Pályázatok a mérgesi ág. hitv. evang.
leíkészi hivatal címére küldendők.

„
Pályázat.
A k i s k ő r ö s i evangélikus egyház a
T a b d i pusztán szervezendő másik tanítói ál
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
lásra pályázatot hirdet. Javadalma az egyháztól
Dr. G. E. D. Dsztgyörgy. Hálás köszönet! a törzsfizetésnek 30°/o-a, a többit az államtól
- Ifj. H. E. Szarvas. Rendben van. Régebbi Jcapja. Addig, amíg a tanítói lakás fölépül, tör
évfolyamokkal sajnálatomra nemi szolgálhatok.
Nem lehetnie ott előfizetőket gyűjteni ? — Kö vényes lakbérben részesül. — Kötelessége a
szönettel ismerem el következő felülfizetése- rendes tanításon kívül a kántor szükség! esetén
ket: Kovács Mihály, Mórichida 4.80; Németh való kisegítése ési ifjúsági munka vezetése. Pá
Zoltán, Budapest 0.80; Dániel M. Sándor, Deb lyázati kérvények az igazgató-lelkészhez, Kis
recen 0.80; Klauser József né, Győr 0.80; Kocsis kőrösre, augusztus hó 15-ig nyújtandók be.
Lászlóné, Gyula 0.80; özv. Kliment Andrásné,
Kiskőrös, 1929. július hó 22-én.
Békéscsaba 0.40; id. Kutas János, Győr 0.80;
Vitéz Lenkey-Leidenberger János, Bpest 0.80;
Koren M árton
özv. Jankó Dánielné, Tótkomlós 0.80.
1—2
evang. igazgató-lelkész.
Felelős kiadó: NÉMETIT KAROLY.
Nyomatott a
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Isten tisztelet.
* Magasztaljátok az Urat, a mi
Istenünket, 'és boraljatok le az 6
szent hegy é n ; mert szent az Ur, a mi
Istenünk !*
99 Zsoltár 9.

Istennek hálával, dicsérettel, szolgálattal és
«Ygedelmességgel tartozom. Ezekkei a szavakkal
fejezi be Luther az első hitágazat magyarázatát.
Templomi istentiszteletünk, amint azt neve is
mutatja, nem merülhet ki az igehirdetés hallga
tásában. Az ünnepnap megszentelése azt kí
vánja tőlünk, hogy Isten igéjét és annak hirdeté
sét meg ne vessük, hanem szefrtnek tartsuk, örö
mest hallgassak t s tanuljuk. De nem ez *z egyet
len, ami berniünket a templomba vonz és a kö
zös istentiszteleten való részvételre indit. A
templomban azonkívül, hogy Isten beszél az
emberhez, az em ber is beszél Istenhez. S az
em ber beszéde Istenhez nemcsak kérés, esedezés, könyörgés, hanem hálaadás* dicséret és
magasztalás is. A protestantizmus az igét és
annak hirdetését a nyilvános, vagy közös istentisztelet középpontjává tette, így tanítják a káté
ink, azonban megszívlelendő és fontos kérdés,
hogy a prédikációhallgatás egyoldalú hangozta
tása a mi napjainkban nem rejt-e nagy vesze
delmeket magában. Mert kétségtelen, hogy ahol
az em bernek Istenhez Való közeledése jut ki
fejezésre, ott nem ínaradhat el az, hogy a bű
nös és gyarló, tíe mindamellett Istentől kegyel
met és áldásokat nyert ember döbbenettel érzi
át a szent Istennek közelségét, s gyarlóságainak
tudatában áhítattal, imádattal és tisztelgő hódo
lattal borul le azelőtt, akinek kezében van az
élet és a halál, a kegyelem és a büntetés, az
üdvösség és a kárhozat. Az imádat és a tisztel
tet kell, hogy megnyilvánuljon a templomi gyü
lekezetben.
Városokon vannak templomok, amelyek
egész nap nyitva állnak. Jóleső látni, hogy
sokan mennek be ezeknek a templomoknak aj-

M ille lu lk keletikéit t n s z a r . vasáraap.
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taján, letérdepclnek az oítár előtt, imádják Istent,
s ujult erővel mennek* Tflfpi dolgaik végzésére.
a templomok talüin kivétel nélkül római
katholikus templomok. Akárhogyan vélekedjünk
a római katholikus istentisztelet lényegéről és
külsőségeiről, annyi húonyos, hogy a róm. kath.
egyház életében me™yilvánul az, amit sajáto
san istentiszteletnek» lehet nevezni, s ami nálunk
sokkal kisebb mértékben található meg. A kat
holikus hivő eiinegy a szent hegyre«, ha nincs
is kilátása arra, hogy valami hires szónokot,
vagy elsőrendű szónoklatot fog hallani. Felke
resi a templomot, m ert belenevclték, hogy Isten
nek hálával és dicsérettel tartozik és háláját a
szentélyben, az Uj- házában, a templomban is
kifejezésre kell ju ttatn ia,' s ezzel bizonyságot
tennie az emberek előtt. Azzal a m eggyőződés
sel mennek a templomba, hogy Istennek kedves
az, ha ott leborulnak és imádkoznak. Aminthogy
az első keresztyéneket is csak a zsidók tudták
gyűlöletükkel kiszorítani a templomból és a zsi
nagógákból. A mi templomainkban a megjelen
tek sokszor úgy viselkednek, különösen az isten
tisztelet megkezdése előtt és annak befejezése
után, hogy egyáltalán nem keltik azt a látszatot,
mintha az imádatnak, áhítatnak és tiszteletnek
lelke hatná át őket.
Szükséges volna fokozott mértékben hang
súlyozni egyházunkban, hogy Istennek hálával
és dicsérettel tartozunk a templomban és Isten
nek tisztelete nélkül nincs istentisztelet. Nem
volna szabad a templomi gyülekezetben soha
megfeledkezni arról, hogy ahol ketten vagy hár
man együttvannak a Jézus Krisztus nevében, O
is ott van közöttük. A róm. kath. egyház azt
tanítja, hogy a Krisztus az oltáron levő ostyá
ban van jelen. A mi hitünk szerint a Krisztus
jelenléte nem kevésbbé reális, bár a jelenlétének
külső jegye nálunk nincs. A jelenlevő Krisztus
imádó áhítatot kíván a templomi gyülekezettől.
Istennek Szentlelke, adj nékem imádó és
hálaadó szivet, amely arra indítson, hogy el-
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menjek Istennek házába és ott magasztaljam és
áldjam azt, akitől alászáll minden jó adomány
és tökéletes ajándék. Ámen.

Je g y z e te k .
A szlovemszkói »Evangélikus Lap:< július
20-iki számának vezér cikk ében Endreffy János
és lie. Fizély Ödön ezzel a sikoltással fejezik be
fejtegetéseiket, amelyéknek lázas lüktetése és
fojtott keserűségje megrenditően jelzik azt a
szörnyű lelki feszültséglet és tépetfséget, amely
ben élnek: »Harsányan kiáltjuk bele a magyarországi, csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai és
burgenlandi evang. lelkiismeretbe: 1 . Közös kon
ferencián találkozzanak a ^szétszéledt testvérek
tátongó sebeik gyógyítására. 2. Lélekszámszerinti pénzbeli hozzájárulással tartsanak fenn egy
közös evang1. lapot — esetleg német nyelven
szerkesztve — közös szerkesztő' bizottsággal
mindaddig, amíg a közös bajok Krisztus szelle
mében végleges elintézést nem nyertek.« Ebben
a rovatban valamikor már felhoztam' azt, hogy
romániai evang. testvéreink sorsával (akkor
azoknak a nyomorúságáról értesültem) törőd
nünk kellene. Soraimnak visszhangja nem tá
madt, hatása — tudtommal — nlem lett. Most,
amikor a szlovenszkóiak kiáltását továbbítom
(De messze van az a nyárfás!) másként fogom
meg a kapanyelet. Nem äz »egyhazfejedelmiekbez«, avagy a »kormányosokhoz« fordulok, mi
ként Endreffy és 'fizély teszik. Én dr. Szlávik
Mátyást, a nagymultu volt eperjesi theol. aka
démia volt dékánját aposztrofálom! Tanítványai
szerte paposkodnak a szétdarabolt magyar föl
dön. Sorsukat tudom ma is úgy szivén hordja,
mint mikor előtte ültek a padokban. De most
nem ifjúságtól ragyogó szemeket lát. Könnyes
szemek tekintenek reá. Fájó szivek dobbannak
felé. Professzor úr! Önre vár az a munka, hogy
tanítványait, barátait összehívja egy konferen
ciára. Csinálja meg! Eljönnek nemcsak a papok;
jönnek jogászok, tanárok, tanítók is. Hiszem,
hogy jönnek nemcsak magyar anyanyelvűek;
jönnek német, tót, vend anyanyelvűek is. Nem
csak az eperjesi alma mater tanítványai; jönnek
más viharverte, tépett szárnyú égi madarak^ sze
gény »jövevények és zsellérek«. Hozza össze a
konferenciát Professzor Ur, aki szenvedett a
szenvedőkkel, bujdosott a bujdosókkal és éhe
zett az éhezőkkel ! Én úgy érzem, hogy a Szloveniszkóból eltikkadt ajkakról felénk bugyboré
koló kiáltás Önhöz van első sorban intézve.
Tógye lehetővé, hogy á szétlökött kezek megint
összefonódhassanak és a távolba hiába néző sze
mek össze villanhassanak!
*
Endreffy és Fizély 2-ik pontját, a közös
evangélikus lap fenntartását, sajnos kénytelen
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vagyok kivihetetlennek tartani. Az még csak
hagyján, hogy anyagi fedezet nem lenne a lap
fenntartására. Néhány megrögzött fanatikus a
lapot megjelentethetné a saját pénzén és mun
kájával Nagyobb baj az, hogy a lap egyszer
ide, másszor amoda nemi juthatna be. Még ilyen
szürke lapocskával is, amilyen az Evangélikusok
Lapja, megtörténik, hogy visszakerül, vagy más
ként kallódik el az utón. A közös lapnak tehát
két nagy akadálya van: a.pénzhiány és a szét
darabolt s ág.
*

Egyházi sajtóról lévén szó, ideiktatom, mit
csinál az amerikai methodisták könyvkiadó vál
lalata, a »Methodist Book-Concern«. A vállalat
forgalma az utolsó üzletévben 27 millió pengő
volt. A tiszta nyereségből 1,150.000 pengőt osz
tottak szét százalékos ürányban az amerikai és
Amerikán kívüli methodista egyházkerületek kö
zött elaggott és szolgálatképtelen lelkészek tá
mogatására. A vállalat hetilapjainak 227.905 elő
fizetője van. A vasárnapi iskolai lecke-füzetek
31 millió példányban jelennek meg1. Az összes
lapok példányszáma 411 millió. A vállalat több
mint 9 millió bekötött könyvet adott el; kötetlen
könyvet és füzetet 127 milliónál többiét. Hol va
gyunk mi ezektől äz eredményektől és számok
tól? És kinek, vagy kiknek a hibája, hogy ott
vagyunk, ahol vagyunk? Számlálja ősszel valaki,
hogy csak vallásta ni tankönyv hány példány fogy
el iskoláinkban és mondja meg nekemi valaki,
hogy hol van ezeknek a tankönyveknek a tiszta
jövedelme, nem szólva á többi tankönyvekről.
Beszéljen valaki a Luther-Társaság könyvkeres
kedésének vezetőjjével és kérdezze meg1 tőle;,
milyen mérvű megrendeléseket kap. Csodálkozni
fog. Én már nem csodálkozom'. Én már tudom.
S tudom azt is, hogy ha valamire pénz kellene,
akkor offertóriumokról álmodozunk, tie eszünk
be se jut, hogy egy kis élelmességgel és önzetlen
összetartással lehetne pénzünk néhány kenyérhéjon rágódó nyugdíjas lelkész és özvegy papné
anyagi támogatására.

TemplomszentelésSalgótarjánban
A hit mélységeit sugárzó ünnepség kereté
ben avatta fel Mihalovits Samu nógrádi főespe
res püspöki megbízás alapján a salgótarjáni
evangélikusok több mint három és félezer pen
gős költséggel megújított és kibővített szép
templomát július 14-én, Sztolár Miklós, Limá
ba eher Zoltán és a helyi lelkész részvételével. A
nem mindennapi szertartáshoz a presbitérium kisé relével vonult fel a templomhoz a főesperes
és kísérete, ahol az Erős várunk eléneklése után
a liturgikus formulák végeztével Zelenka Ottó
felügyelő adta át a templom kulcsát az egyházhatóságnak szép beszéd kiséretében. Telmányi
István gondnok felnyitotta a templomot, mire
a nagy számban egybegyűlt hívek zsúfolásig
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megtöltötték a templomot. Az oltárnál Sztolár
lelkész vezette be az istentiszteletet, majd utána
Mihalovits Samu főesperes lépett az oltár elé
Limbacher és Sztolár lelkészek kíséretében és
magasztos, megható nagy beszéd kíséretében
áldotta meg a megújított templomot az élő Isten
nevében s minden s z í v megremegett, amikor ki
tűnő felépítésű és alapgondolatu beszéde, imája
és áldása után újra az imádság házává változott
a kis templom. Az egyház vegyeskarának Ko
vács Géza vezetésével előadott éneke után dr.
Csengódy Lajos hirdette, mint helyi lelkész
elsőizben a szószéki evangéliumot, majd köz
ének után a főesperes zároáldása fejezte be az
ünnepséget. Ezután a paróddán szükebbkörü
diszebéd volt a főesperes tiszteletére. Az egy
ház vezetősége a nagy költségekkel járó mun
kálatoknál első elgondolás szerint nem kívánta
a gyülekezetei terhelni a mai súlyos gazdisági
helyzetben, amikor az adakozó készséggel nem
állanak arányban a kereseti lehetőségek váro
sunk területén. Azonban mivel alapos munkát
kívánt mégis végezni, nem zárkózhatott el olyan
többletmunkák elvégeztetése elől, amiket feltét
lenül szükségesnek látott, de amelyek következ
tében az eredetileg kölcsönből fedezendő elő
irányzott összeg kevés lett. Ennek alapján felhí
vással fordult az egy ház közönségéhez a több
letkiadások fedezésére. Felhívásának megható
visszhangja támadt. Még csak egy hét sem mult
a felhívás kibocsátása óta és a gyűjtés nélküli
önkéntes adakozások összege máris eléri az
1400 pengőt, mely összeg a Kilczer és Vehovszky
cég 500 pengős adományán kívül a legnagyobb
részt súlyos anyagi gondokkal küzdő családjaink
a legtöbbször önmaguktól megvont áldozatából
került ki, amellett, hogy úgyszólván minden ado
mányt kisért az a megjegyzés, hogy »ha szivem
szerint adhatnék, bizony nem ennyit adnék!«
Volt azonban egy-két feljegyzésre is érdemes
eset. A még iskolába sem járó kis Donát leányka
nem hagyott békét addig édesanyjának, amig
kis perselyéből ki nem vétetett 2 pengőt, hogy
ő is a templom segítők között legyen. A temp
lomszentelés után az egyik koldus az ölébe hul
lott adományokból azon melegében ugyancsak
beküldött a Iclkés/i hivatalba egy összegét, hogy
ő is hozzájáruljon a templom megújításához. De
mindezeknél is meghatóbb volt az Evang. Nöegylet vagy 15 tagjának, köztük több özvegynek
azon kedves és feljegyzésre méltó tette, hogy
a költségeket kimérni akarván összeállottak és
az összes asszonyi munkákat nagy készséggel és
jókedvvel és még nagyobb hozzáértéssel több
délutánon át dolgozgatva maguk végezték el
s jutalmul nem fogadtak el mást, minthogy a
munka végeztével felvonultak a megnagyobbí
tott kórusra és a lelkésszel együtt kinek-kinek
a legkedvesebb énekét elénekelgették, mig rá
juk nem sötétedett. Kivülök igen sokat tettek a
férfiak közül is többen, akik a csillár és egye
bek tisztogatása, a templomkörnyék rendbeho
zatala által igen sok és szép munkát végeztek
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teljesen önzetlenül. így jött rendbe kis templo
munk a jó emberek és ezek között elsősorban
az acélgyár hagyományos szellemű, a bányatár
sulat jóleső, a Kilczer és Vehovszky cqg nagy
szabású támogatása mellett az egyház közön
ségének megértéséből s hisszük, bogy a még
hátralevő, a hívek kímélése céljából felvett 2000
pengős kölcsön sem fog ezek után nagy gondot
okozni. A templomfcstcsi munkálatokat Marinka
Gábor kiváló szinérzckkel és ügyes kezekkel,
a templom kórus kibővítését Pásztor István, a
palafedési ja vitást Raczska Gyula, a bádogos
munkát Kovács Nándor végezték Kilczer Béla
picsbitcr ellenőrzése mellett. Legyen'kedves az
embereken kívül Istennek is ez a megújított haj
léka is é s áldjon meg minden imát, amit falain
belül Hozzá küldenek!

Iskoláink az 1928129. tanévben.
(Az is k o la i é r t e s í t ő k a la p j á n .)
(Befejezés.)
5.
B u d ,a p e s ti g i m n á z i u m (MikolaSán
dor igazgató). Az intézet 106 eves; fenntartója
a deaktéri tcstvéregvházak; a képviselőtestület
elnökei dr. Raffay Sándor püspök és dr. Ha
berem J. Pál; az iskolabizottság elnöke dr.
Németh Ödön. A tanári karból nyugalomba vo
nult dr. Hittrich Ödön igazgató es dr. Tóth
Kálmán; igazgatónak választatott Mikola Sán
dor; új tanár dr. Kerecsényi Dezső. A tanulók
száma 522; közülük evang. 250. A leggazda
gabb magyarországi középiskola volt, de alapít
ványai a háború következményei folytán érté
küket vesztették. Az értesítőben megjelent ér
tekezések és cikkek: Mikola: Megemlékezés ne
gyedszázados iskolaépületünkről; Császár és
Loisch beszédei Lehr Albert síremléke előtt;
Rcmport alkalmi költeménye; Kliment: Hittrich
Ödön d r.; Szolár: Tóth Kálmán dr.; Koch:
Le iningen emlékezete; Remport: Petőfi jellem
szilárdsága és idealizmusa. Az intézet részére
készpénzben, könyvekben és egyéb dolgoklían
befolyt adományok összege meghaladja a 7000
pengőt. Hét i'ii alapítvány létesült; a tanulóknak
az intézet 18.110 pengő ösztöndíjat, jutalmat és
segélyt adott. A hitoktatókon kivül 21 tagból
álló tanári karból tizenkettő fejtett ki irodalmi
tevékenységet. Egyesületek: Arany János-kör
150 taggal; Dal- és Zeneegylet (énekkar 150
tag, zenekar 30 tag); Ifjúsági Segélyegylet (be
vétel: 7.119 P); üvámcgylet (bevétel: 751 P,
Gyámintézetre 187 P); Sportkör; Cserkészcsa
pat (80 cserkész, 8 farkaskölyök); Benczúr Gyula
Képzőművészeti Kör; Sakk-kör. A gimnáziummal
internátus van kapcsolatban; 27 növendéke volt,
közülök 17 evang; öt növendék részesült öszszesen 2580 pengő kedvezményben; az interná
tus most kiképzett alakjában 45—50 növendék
befogadására szolgál; cforusa Klaniczay Sán
dor, aki azt Írja, hogy sok gondot adnak a ne-
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velőinek) az elkény ez tetós a szülői házból, nagyközség 65 mm. termény és 3000 öles in
munka- és rendszereiét hi ánya, ke vés kötél ess ég gyenterület, békéscsabai egyház, DMKE, dr.
és felelősségiérzet; az internátusba való felvétel Raffay Sándor püspök, gróf Bolza Géza, dr. Szimódozatai és a dijak nincsenek közölve. A gim ráczky János, dr. Haviár Gyula, kultuszminisz
názium volt növendékei egyesületének (elnök: ter, dr. Tóth Pál, Szarvasi Takpjtár. Tanári kar
Haberem J. Pál) 541 tagja volt, bevétele 2.188 13, a hitoktatókkal együtt 17 tagból áll. Kiss
P; az egyesület művészi emlékmű vet állított Sándor igazgató a Prot. Tanügyi Szemlébe és
Lehr Albert sírjára.
az Előőrsbe irt cikkeket, a tanárok ismeretter
jesztő előadásokat tartottak. Növendékek száma
6. A s z ó d i P e t ő f i - r e á l g i m n á z i u m
(dr. Oravecz Ödön igazgató). Az iskola keletke év végién 147, evangélikus 109. A gyakorló isko
zésié a XVIII. század közepére nyúlik vissza; az lában 38 tanuló volt. Az intézet felettes hatósága
első érettségi vizsga 1916-ban volt; 1920-ban a bányai kerület elnökségié; a felügyelőbizottság
nyerte el véglegesen a nyilvánossági és érettségi elnökei dr. Sziráczky János és Bartos Pál.
tartás jogát. Az iskolafenntartó aszódi gyülekezet
1926-ban adta át a bányai kerületnek; az OFB.
útján 100 holdas birtokot kapott s kap 12.000 R magyarországi ág. hifv. evangélikus egy
pengő évi államsegélyt. Építkezés előtt all;
ház szabályrendelete
Schulde János pályamunkáját fogadta el a fenn
tartó hatóság, A helyi bizottság elnöke Micsinay
Ernő. A tanári karnak a hitoktatókon kívül 14
tagja van; közülök jelentősebb irodalmi mun
kásságot fejtettek ki dr. Oravecz Ödön és Ha- Tervezet. — Az 1928. év i egyet, közgyűlés m egbízásából.
(PraeambuIum.J
berehrn Gusztáv. Tanulók száma évvégén 379,
közülök evangélikus 89, r. kath. 207; a harminc
22. §. Ha az esperes, akár az egyházközségi
érettségiző közül a lelkészi pályát választotta jhíat. elnökség jelentése alapján, akár személyes köz
Az alumneumot 35 növendék vette igénybe; benjárása útján meggyőződést szerzett arról,
ebéd és vacsora dija havi 24 P volt. Egyesületek: hogy a — . §-bán felsorolt intézkedések sza
Petőfi-önképzőkör 196 taggal; Gyámintézet 120 bályszerűen megtörténtek, az egyházközségi el
taggal, bevétele 117.80 P; Cserkészcsapat 36 nökséget felszólítja, hogy e felszólítás kézhez
taggal; Sportkör. Az adományozók között sze vételétől számított 8 napon belül szabályszerű
repelnek egyes gyülekezeteken (Aszód, Galga- módom egyházközségi, ill. képviselőtestületi gyű
mácsa, Hévizgyörk, Kispest, Qalgagyörk, Vác, lést hívjon egybe, jelezve azt is, hogy ezen a
Kelenföld, Péteri, Kondoros stb.) kívül a kultusz gyűlésen az egyházmegyei elnökség is fészt vesz.
minisztérium, a jpénzügyminisztérium, a népjóléti Az elnöklós az 'egyházközségi elnökséget illeti.
minisztérium, dr. Raffay S., Micsinay Ernő,
Ezen a gyűlésen az esperes mindenekelőtt
Stromp Rezső, Künsztler János, Sárkány Ernő kérdést intéz a határozatképes számban egybe
stb. A tandijkedvezmlény összege 2835 P. A gyűltekhez aziránt, vájjon a megüresedett lel
nagy m'ultu intézet tanít ványai sorában a dicső kész! állást inlem óhajtják-e egyhangú meghívás
Petőfin kívül találhatók Sárkány Sámuel, Z e-| ■útján betölteni és ha igen, nevezzék meg azt az
lenka Pál és Kissi István püspökeink, Földváryl Begyént, aki felé a gyülekezett összességének,
Mihály, Moravcsik Emil, Moravcsik Géza, Czett-| § vagy előrelátható túlnyomó többségének bizalma
Ser kanonok, Darvai természettudós, Dobiak tá- "r irányul.
ü
bornok, Falu Tamás író.
Ha a jelenlevők kétharmadai, névszerinti sza
7. A s z a r v a s i t a n í t ó n ő k é p z ő (Kiss vazás útján a meghívást óhajtja és a jelöltet
Sándor igazgató). Az intézetnek 100 növendék megnevezi, az esperes erről a jegyzőkönyv fel
befogadására alkalmas internátusa van, evangé terjesztése kapcsán a püspököt haladéktalanul
likus bentlakó növendék havi fizetni valója la tan értesíti, a megnevezett jelöltet pedig felhívja,
dijat is beleértve 67.40 P. Egyelőre sok gondot hogy a pályázat kiírásánál megkívánt s e Sza
okoz az intézet és az inter nátus elhelyezése; bályzat __ §-ában felsorolt összes okmányait
szép reményekre jogosít az a körülmény, hogy — kérvény nélkül — 10 napon belül küldje be az ^
dr. Raffay Sándor püspök tervbe vette az intézet esperest hivatalhoz. Az esperes a beérkezett ok
új épületének létesítését. Az intézetnek az Árva- mányokat, az egyházmegyei elnökség véleméházzal közösen birtokolt 52 kát. hold földje bér nyiös jelentésével együtt haladéktalanul fölter
ben van; 3000 négyszögöl földet házi kezelés jeszti a püspökhöz, ill. egyházker. elnökséghez.
23. §. Az okmányok felülbírálása és a meg
ben, mint kionyhakertet hasznosították. Az in
tézet tanulmányi rendjében fontos újítás és ha hívandó egyénisége, eddig kifejtett működésé s
ladás, hogy az 1928/29. tanévben kezdetét vette úii állomáshelyre való alkalmassága felől való
a kántorképziés, két csoportban, a III. és IV. véleménynyilvánitásra Ugyanaz a vegyes bizott
osztályban. Egyesületek: Luther-Szövetség (111 ság illetékes, amely e Szabályzat 25. és köv. §-ai
tag); Gyámintézet (bevétel 107 P); Önképző értelmében a lelkészválasztásoknál közreműködik.
M e g o k o l á s a 22. é s 23. § - h o z - Az egyhangúság,
kör (153 tag); Segélyegylet (bev. 420 P); Sport
kör (bev. 634 P). Adakozók közt vannak Szarvas bármilyen kívánatos is egyébként — magában véve

a lelkészeit alkalmazásáról.
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még egyáltalán nem nyújt biztosítékot arra nézve,
hogy a választás a gyülekezetre és közegyházra nézve
kívánatos és áldást rejt magában A tévedésben, sőt
rosszban is lehet egyértelműség Éppen ezért az e
Tervezet 25. és köv. §§*aiban contemplált közeg irá
nyító, tanácsadó, ellenőrző, esetleg intézkedő befo
lyása ebben az esetben Is biztosítandó.

(L. Szab. 25. és köv. szakaszait.)
24. §. Ha az egyházközségi, ill. képviselő
testületi közgyűlés tagjainak kétharmad része
nem tud. egy jelölt egyhangú megválasztására
nézve megállapodásra jutni, az esperes fölveti
azt a kérdést, hogy az egyházközség a lelkcszválasztást e Szabályzat . . . . §-aihan megjelölt
módozatok között, saját hatáskörében akarja-c
megejteni, vagy ezt az egyházkeriileti lelkcszválasztási v e g y e s bizottságra óhajtja-e tűzni? Az
utóbbi esetben az elnökség a döntés előtt tarto
zik az egyházközséget figyelmeztetni arra., hogy
a bizottság határozata dfen sem tiltakozásnak,
sem felebbezésnck helye nincsen.
Mindakct esetben a közgyűlés, ill. képviselő
testület határozatának érvényességéhez a szava
zók kétharmad részének hozzájárulása szükséges.
Megokolás a 24. §-hot: Ez a szakasz a gyü
lekezetek »szabadságát« egyáltalán nem korlátozza,
sőt a múlthoz képest kitágítja, amikor megadja nékik
a lehetőséget arra, hogy a lelkészt állás betöltését,
saját belső békéjüknek és egyéb érdekeiknek meg
óvása céljából egy olyan testületre bízzák, amelyet
ennek a fontos feladatnak végzésére minden tekintet
ben alkalmasnak Ítélnek s amely iránt teljes bizalom
mal viseltetnek Az eddigi választási »kényszer« tulaj
donképpen megfosztotta gyülekezeteinket attól a sza
badságtól, hogy lelkészi állásukat másképpen töltsék
be, mint »választás« útján, még ha talán erre, helyes
irányítás és nevelés mellett itt-ott, meg is lett volna
a hajlandóság
Hogy egyházközségeink idővel milyen mértékben
fogják ezt a »jogot« igénybe venni, az mindenesetre
elsősorban attól függ, hogy az e Tervezet 25 és köv.
§§-aiban contemplált bizottságoknak miképpen si
kerül egész működésűkkel, eljárásukkal maguk iránt
bizalmat kelteni.
Természetes dolog, hogy a §-ban megjelölt két
lehetőség közötti választás nem egyszer s minden
korra, hanem esetről-esetre történik.

Az egyházkerületi lelkészválasztási vegyes
bizottságról.
25. §. A lelkészválasztások irányítását és
ellenőrzését, ill. lebonyolítását minden egyházkerületben a lelkészválasztási vegyesbózottság
intézi.
26. §. Ennek a bizottságnak t a g j a i :
a) az egyházkeriileti elnökség,
b) az érdekelt egyházmegye elnöksége,
c) az érdekelt egyházközség annyiszor két
képviselője, ahány r. lelkészi állást tart fenn,
d) a theol. fakultás tanári karának egy kép
viselője.
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27. §. Az érdekelt egyházközség a maga
képviselőit azon az tjgyházközségi, ill. képviselőtestületi gyűlésen választja meg, amelyen a pá
lyázati határidő leteltéig beérkezett pályázati kér
vények előterjesztetnek és tárgyaltainak.
28. §. Az egyházközség erről a jogáról,
hogy magát az egyházker. lclkcszválasztási ve
gyes bizottságban képviseltesse, a választásra il
letékes testület tagjai kétharmadának kívánsá
gára, le is mondhat abban az esetben, ha a lel
készi állás betöltését a maga egészében az egyházker. lelkész.választási vegyes bizottságra kí
vánja bízni.
29. §. Az egyházközség képviselői felerész
ben az cgyháztanács, felerészben pedig a közgyű
lés tagjainak sorából választandók és ezen vá
lasztás jogerőre emelkedése után a választó tes
tület (vagy: a bizottság) előtt e Szab. Függe
lékében található minta szerint esküt tesznek.
30. §. A választás jogerőre emelkedik, ha
a bizottság működésbe lépését két héttel meg
előző időpontig a megválasztott személye ellen,
érdekeltség címén le g a lá b b ___közgyűlési tag
által aláirt s az esperesi hivatal útján a püspök
höz benyújtott bejelentésben kifogást nem
emeltek.
31. §. Ugyanezen a címen kifogás emel
hető a vegyes bizottság nem választott tagjai,
tehát az egyhá/kerületi, ill. egyházmegyei el
nökség bármely tagja és a theol. fakultás kép
viselője ellen, ha ezek érdekeltségüket maguk
nem jelentenék be. Ezekben az esetekben az
érdekeltség bejelentése közvetlen a püspöknél
történik.
32. §. Érdekeltség forog fenn, ha a bizott
ság tagja a pályázók egyikével a) közel rokon
sági, b) szoros baráti, vagy c) nyílt ellenséges
viszonyban áll.
33. §. Az érdekeltség megállapítására végső
sorban maga a bizottság illetékes.
34. §. Az érdekeltség megállapítása esetén
az egyházközség más tagot tartozik választani,
az egyházmegyei és egyházkeriileti elnökség ki
fogásolt tagja helyébe pedig az illető egyház
kormányzati fokon működő törvényszék egyházi
vagy’ világi tagja hivandó be tagul.
35. §. Az el iker. lelkész választási bizottság
ülésén az elnökség mindenekelőtt tartozik meg
állapítani és jegyzőkönyvbe foglaltatni, hogy a
tagok érdekeltség címén nem esnek kifogás alá.
36. §. A bizottság tagjainak útiköltségeit és
napidiját az elnökség állapítja meg és annak az
egyházkormányzati hatóságnak pénztára téríti
meg, amelyet a tag a bizottságban képvisel, te
hát:' az egyházkeriileti elnökséget és a theol.
fakultás képviselőjét az egyházkerület, az egy
házmegyeiét az egyházmegye, az egyházközségi
képviselőkét az egyházközség pénztára.
37. §. Helyben lakó tagok napidijra nem
tarthatnak igényt.
38. §. Ha a bizottságnak az érdekelt egy
házközség hibájából egynél többször kell ülést
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tartania, az összes költséígek megtérítése min
den további alkalommal az egyházközséget ter
heli.
A bizottság egybehivása.
39. §. A bizottság tagjait a szükséghez ké
pest, esetről esetre, mindig a püspök hívja egy
be, rendesen saját működésének székhelyére,
vagy ha ez költségkímélést jelent, az érdekelt
egyházközséghez közelebb eső helyre, különö
sen abban az esetben, ha ez valamely más hi
vatalos ténykedéssel köthető eglybé.
40. §. Ha sürgősség esete nem forog fenn,
a bizottság ülésezésének időpontja lehetőleg úgy
állapítandó meg, hogy a bizottság eg|y és; ugyan
azon alkalommal két vagy többi Mkeszválasztási
üggyel is foglalkozhassíek.
41. §. A bizottság ülésére szóló meghívók
olyan időben küldendők szét, hogy a tagok
mindegyikének módjában álljon a gyűlésien meg
jelenhetni, Ül. akadályoztatás esetén, e Szab.
34-ik §-ábani megjelölt törv. helyettes idejeko
rán behívható legyen.
42. §. A bizottság! ülésein az egyházkerületi
elnökség, érdekeltség esetén az érdekelt taginak
e Szab. 34-ik §-ában megállapított helyettese el
nököl.
43. §. A bizottság jegyzői (előadói) tisz
tét, szavazati jog nélkül a püspöki titkár tölti
be. (vagy: szavazati joggal a bizottság leg
fiatalabb tagja).
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pályázati határidő leteltéig beérkezett összes pá
lyázati kérvényeket és ezek mellékleteit tüzetesen
felülvizsgálja és elbírálja s ennek alapján, titkos
szavazás utján a pályázók közül kijelöli azt, akit
a lelkészi állás betöltésére legalkalmasabbnak
tart s ennek nevét s a reá vonatkozó személyi
adatokat az érdekelt egyházközséggel az elnök
ség utján azzal az utasítással közli, bogy az illető
szabályszerűen egybehívandó lelkészválasztó
közgyűlésien megválasztottnak nyilvánítandó. (L.
e Szab. 00. §-át.)
48. §. Abbíani az esetben, ha az egyházköz
ség a választást a maga hatáskörében óhajtja
intézni, a pályázati határidő leteltéig beérkezett
összes pályázati kérvényeket és azok mellékleteit
tüzetesen felülvizsgálja esi elbírálja s ennek alap
ján, titkos szavazás utján, kijelöli azt a három
egyént, akiket a megüresedett lelkészi állási be
töltésére legalkalmasabbnak s legérdemesebbnek
tart s akik közül az egyházközség, e Szabályzat
rendelkezéseinek szigorú megtartásával szaba
don választhat, Erről az érdekelt egyházközség
az legyházker. elnökség útján haladéktalanul ér
tesítendő azzal a figyelmeztetéssel, hogy a vá
lasztásnak a jelölés kézhezvételétőrszámitott leg
feljebb két héten belül végbe kell mennie, to
vábbá, hogy a választási eljárás körül előforduló
legcsekélyebb szabálytalanság esetén, ha az egy
házkerületi elnökségi részéről történt figyelmez
tetés is hatástalan marad, egly jelölt kijelölése
felől, a bizottság dönt és e döntés ellen sem
tiltakozásnak, sem felebbezésnek nincs helye.
49. §. A jelölésnél a sorrendet ís meg kiéli
állapítani s az egyházközségnek tudomására

A bizottság hatásköréé
A bizottsági hatásköre:
44. §. Abban az esetben, ha az egyházköz hozni.
ségi egyetlen jelölt mellett foglalt állást, ennek
50. §. A pályázati kérvények felülbírálásánál,
összes okmányait felülvizsgálja.
a jelölésnél és a jelöltek sorrendjének mieigállapi45. §. Ha a bizottság az egyházközség tásánál figyelembe veendők:
egyetlen jelöltjét minden tekintetben alkalmas
a) az egyházközség k ü l ö n l e g e s v i s z o 
nak találja, az illető jelölt szabályszerűen egiybe- n y a i és szükségletei (lélekszám, átlagos művelt
hivandó egyházközségi közgyűlésen megválasz ségi fok, istentiszteleti nyelv, az ott működő tan
tottnak nyilvánítandó.
intézetek, belmissziói s hasonló intézmények)
Ha ellenben a bizottságnak aggodalmai mire nézve az egyházmegye és az érdekelt egy
vannak afelől, hogy az egyházközség jelöltje házközség képviselői tartoznak a bizottságot tá
minden tekintetben alkalmas-e a szóban forgó jékoztatni.
lelkészi állás sikeres betöltésére, a gyülekezet
b) a lelkészi állással járó, meghívó levél
nek — saját érdekében — azt a tanácsot adja, szerinti j a v a d a l m a z á s mértéke.
hogy más jelölt felé irányítsa bizalmát, sőt ebi
c) a pályázók é l e t k o r a , ill. m ű k ö d é s i
ben a tekintetben esetleg: egy bizonyos egyén
é
v
e
i
n e k s z á m a, amit különösen abban az
nevének megnevezésével konkrét javaslatot is
esetben kell tekintetbe venni, ha két vagy több
tesz.
46. §. Ha az egyházközség a vegyes bizott pályázó minősítése és alkalmassága minden más
ság tanácsát nem fogadja el, akkor tartozik a ’tekintetben teljesen egyforma (úgy hogy tehát
választást e Szabályzatnak a választásról szóló a fiatalabb pályázó nem mellőzhető abban az
§-ai értelmében szabályszerűen megejteni. Ennél esetben, ha minősítése az idősebb pályázóénál
a választásnál, ill. már az ezt megelőző jelölés kedvezőbb és megfordítva).
d) a pályázóknak théol. tanulmányaik során
nél azonban az egyházközség eredeti jelöltje
letett vizsgálataik, szigorlataik és a lelkészi ké
nem jöhet tekintetbe.
47. §. Abban az esetben, ha az egyházköz pesítés alkalmával kiállított oklevelük, valamint
ség a lelkészi állás betöltését, a 6. §. értelmé a tanulmányok során tanúsított magatartásuk
ben a maga egészéiben az egyházker. lelkészvá m i n ő s í t é s e , mire nézve a pályázati kérvény
lasztási vegyes bizottság hatáskörébe utalja, va hez csatolt okmányok felülvizsgálásán kívül, a
lamint a missziói lelkészi állások betöltésénél, a theol. fakultás képviselője meghallgatandó,
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dik kerület mindegyiknél Erdélyben) és a magyaiors^ági unitárius egyház. A megoldásra váró
probléma tehát ugyláts/ik az, hogy az elszakított
területen levő kerületek, illetve kerületrészek,
milyen arányban részesüljenek az alapítványi va
gyon jövedelmében. A megoldás azért tartozik
a kerületek hatáskörébe, mert az 1904. évi ala
pítványi közgyűlés úgy határozott, hogy az egyes
egyház kerületek autonóm hatáskörébe tartozik
az, hogy miiveti arányban osztják el a jutalékot
az alapítólevélben megjelölt hármas cél között.
Valószínűleg ennek a határozatnak analógiájára
alakult ki az a felfogás, hogy a kcrületc*k hatás
körébe tartozik annak megállapítása is, hogy
a tőlük elszakított területek kapjanak-e és meny
nyit kapjanak a jutalékból.
— O lcsó üdülés fiuk részére a B alaton
p a rtjá n . 12 évet betöltött fiuk részére 17 évig
Lc.árólag felekezeti különbség nélkül üdülőtá
bort rendez a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége Balatonszárszón. A részvételi dij 11
pengő, amelyben benne van 4 napi étkezés, szállásdij, jelentkezés dija. A résztvevők úgy a Máv.
mint a LXIivasuton felárujeggyel utazhatnak. A
táborban naponként három szor van étkezed. A
fiukat villanyvilágítással ellátott kényelmes bará
kokban helyezik el és érdekes programul gon
doskodik a szórakozásukról. Jelentkezni augusz
tus 1-én déli 12 óráig a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Szövetségében Budapest iX., Üllői
ut 29. —■ a 4 pengő jelentkezési dij lefizetésével
H Í R E K .
lehet. A fentm aradó 7 pengő az induláskor
fizetendő.
— A G usztáv A dolf-E gylet 1932. novem
— N em zetközi ifjúsági tá b o r. A balatonber 6-án ünnepli 100 éves fennállását; erre az
szárszói
ifjúsági táborban augusztus 16—22 kö
alkalomra egymillió márka jubileumi adományt
zött
a
Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Világakar gyűjteni, amely összeggel egy nagy szór
szövetsége [Délkelet-Európai tábort rendez, ame
ványmunkát támogatnának. A gyűjtés céljára
lyen az eddigi jelek szerint 8 ország lesz kép
az Egylet 60.000 perselyt oszt szét Németország
viselve. A táborban részt vehetnek olyan diákok
15.000 evangélikus gyülekezetében, a külföldi és nem diákok, akik valamilyen evangéliumi jcrlegü ifjúsági szervezetnék a tagjai. Részvételi
gyülekezetekben.
dij 27 pengő, mefyben bentvan 6 napi (napon
— V áltozás készül a b áró B aldácsy-alaként négyszeri étkezes) kiszolgálás, szállás és
pitványnál? A tiszáninneni ref. egyházkerület a vasúti igazolványok ára. A tábor nyelve nemet,
idei közgyűléséről szóló tudósításban volt ol angol, francia, m agyar és egy s/.Tav nyeív. Je
vasható az a határozat, hogy »a Baldácsy-ala- lentkezni fehet: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
pitványnak a megszállott területekkel kapcsola Szövetségében Budapest, IX., üllői ut 29. II.
tos problémáját a többi kerületekkel összhang augusztus 6-án délig. Előre befizetendő a rész
ban intézik el.« Baldácsy Antal báró 1876-ban vételi dij első részlete, 10 pengő.
kelt öröM apitványi szerződéssel létesítette azt
az alapítványt, amelynek ingatlan vagyona je
— A fran ciao rszág i p ro te stan tizm u s hit
lenleg 7000 kát. hold, s amelynek célja a) pusz élete erősödik, különösen a tanuló ifjúság kö
tuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak se rében mutatkozik a hitbuzgósig. A múlt század
gélyezése, s az építkező egyházak gyámolitása; eleje óta Bclsőfranciaország 800.000 protestánsa
b) superintendens urak illő díjazása, a cseké a lelkészek számát 120-ról 1098-ra emelte. Az
lyebb fizetésű lelkészek javadalmazása; c) a lel egyháznak az államtól 1905-ben történt elválasz
készek özvegyei és árvái Ínséges sorsának némi tása óta 10 millió aranyfrank egyházi teherrel
enyhitése. A jövedelemből részesedik öt refor viselnek többet a protestánsok, emellett a miszmátus és öt evangélikus ecrvházk<*niln-f i** aa*-

e) a pályázók eddigi működését jellemző
s azz illetékes egyházi főhatóság által kiállított
s z o lg á la ti bizo n y ítv án y .
f) a pályázóknak a gyakorlati és elméleti
élet terén szerzett közismert érdemei.
g) a m. kir. Erzsébet tudományegyetem ev.
hittudományi karán szerzett valamely egyetemi
gradus (magántanári képesités, theoí doktorság).
h) a pályázó nyelvtudása.
51. §. A pályázati kérvényeket, a beérkezés
sorrendje szerint, a bizottság egyházi elnöke
(vagy jegyzője) ismerteti, a pályázókra vonat
kozó összes adatokat magában foglaló táblá
zatos kimutatás alapján, fennmaradván minden
egyes bizottsági tagra nézve az. a jog, hogy az
egyes okmányokba személyesen beletekinthes
sen, ill. azoknak szószerinti felolvasását kíván
hassa. A pályázatokra vonatkozó táblázatos ki
mutatás minden bizottsági tagnak 1—1 példány
ban kézbesítendő legkésőbb az ülés folyamán.
52. §. A pályázatok beható ism ertetése után
az elnökség elrendeli azoknak érdemleges tár
gyalását, arielyben a bizottság minden egyes
tagja részt vehet s amelynek során az egyes
pályázókra nézve szigorúan bizalmas és tárgyi
lagos felvilágosításokat adhat és kérhet és azt,
ill. azokat, akiket, ill. akit a maga részéről ér
demesnek tart, kellő megokolással a bizottság
figyelmébe ajánlhatja.
(Folytatjuk.)
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— Nagy vasutas konferencia Frankfurt
ban. Június 17—21-igj a német protestáns vas
utasok nagyszabású hitébresztő és hitmélyitő
konferenciát tartottak, mely most már 30. évi
főkonfere nciájuk volt. A konferencia legtöbb
gyűlését a hatalmas Pál-templomban tartották,
állandóan kb. 1000 vasutas részvételével. A mélyenjáró előadások ekörül a főtárgy körül cso
portosultak: »Mi az igazi szabadság?« A ma
gyar protestáns vasiutasságot egy 19 tagú kül
döttség képviselte, melyben majdnem! az összes
szolgálati ágak resztvettek. A magyar küldöttek
egy délután átrándultak Wormsba is, hogy a
reformáció nagy emlékeinek szemlélete által erő
södjenek. A konferenciát nagyszabású közös
rajnai hajókirándulás fejezte be. A jövő évi né
met főkonferencia Barmenben lesz, Zürichben
pedig 1930. szeptemberében nagy nemzetközi
protestáns vasutas konferenciát tartanak, hol
végleg megalakul a nemzetközi keresztyén vas
utas Szövetség. Minderről bővebb felvilágositást vitéz Csia Sándor dr. máv. igazgatósági
főorvos nyújt (Budapest* IX., Angyal u. 7/a).
— A pittsburghi (Amerika) egyházkerület
közgyűlésének referedájában olvasom, hogy a
belmissziói munkások között a 24 angol, 4 er
délyi szász és 2 olasz misszionárius mellett be
számolt munkájáról egy magyar lelkész jelölt
is, aki Pittsburghbau, a magyarok közt van hi
vatva belmissziói munkát végezni. Neve nincs
említve. A pittsburghi egyházkerület az Egye
sült Lutheránus Egyházhoz tartozik.
— Antialkoholizmus. Az angol trónbeszéd
az alkohol-kérdésről a következőket mondta:
»Minisztereim elhatározták, hogy eljött az ideje
annak, hogy a részegítő italok árusitására és
előállítására vonatkozó törvények egész területét
vizsgálatnak vessék alá s az ő ajánlásukra rö
vid időn belül biztosokat szándékozom kinevezni
e célból.«
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Tanító, F-a. Angliában az elemi iskola ki
lenc osztályú: az ötödik életévtől a tizennégyen
dikig, Svájicbán szintén kilenc osztályú: a hatodik
életévtől a tizenötödikig. — Dr. F. Bp. A mi
niszteri leiratban, a kezeimhez került püspöki
leirat szerint, az á mondat, amelyre a múlt szám
ban utaltam, így hangzik: »Az állam felesleges
tanítói állások fenntartását nem támogathatja,
de nem nyújthat segédkezet ahhoz sem, hogy
ilyen állásokat a községek, vagy egyes; hitfelekezetek polgáraik, illetőleg egyháztagijaik meg
terhelésével maguk tartsák fenn.« Véleményem
szerint valamely tanítói állás »feleslegességének«
megállapítása még miniszteri mancsettából sem
rázható ki olyan1 honsalánsszal, ahogyan azt la
miniszteri leirat teszi. A miniszter igen jól tudja,
Nyomatott a

im

hogy a tanító, éppen a filiákban is, a szorosan
vett iskolai munkán túl fontos egyházi munkát
végez, és a tanítói fizetést kiegészítő államse
gély, amely a tanítói állás fenntartására való,
egy úttal az egyháznak nyújtott segély, amelynek
megadása vagy meg berni adása az 1848: XX.
t-c. érvénye alá fesik. Egyoldalú és ferde be
állítása a dolognak, ha valamely felekezeti ta
nítói állást csupán annak alapján Ítélnek »feles
legesnek«, vagy »szükségesnek«, hogy a tanulók
létszáma megfelel-e önkényesen kiválasztott idő
pontban önkényesen megállapitott feltételeknek.
A közoktatásügyi miniszter, aki egyúttal vallás
ügyi miniszter is, úgy hivatalánál, mint az
1848: XX. t.-c. rendelkezése alapján köteles mér
legelni a vallási, vagy fegyházi érdeket is. A
fizetéskiegészitő államsegély szorosan és szer
vesen hozzátartozik ahhoz az államsegélyhez,
amellyel az állam fejgyházunkat támogatja, s
amelyre vonatkozólag az Egyházi Alkotmány 4.
§-ában találhat közelebbi felvilágosítást; ebben
a paragrafusban a »közművelődési feladat«,
amelynek megoldása végett egyházunk igénybe
veszi az állam agyagi támogatását, közelebbről
mint »nevelés, tanítás &a h i t é l e t á p o l á s a «
van jellemezve; erről — a hitélet ápolásáról —
a1fizetéskiegészitő államsegély beszüntetését ter
vező miniszteri leirat hallgat. De nekünk han
goztatnunk kell. Hiszen világos; hogy a hitélet
ápolása szenved a tanítói állások beszüntetésé
vel. Ezért hívtam Össze elnöktársammal a győri
egyházmegyében külön értekezletet, s ezért tar
tom helyesnek az értekezletnek azt a nézetét,
hogy a miniszteri leirat egyházunk törvényes
jogaiba ütközik, mikor adott esetekben egyol
dalú iskolai Szempontból akarja megállapítani,
hogy mely egyházi adóterhek szükségesek és
melyek feleslegesek. — Köszönettel ismerem el
következő felüliizetéseket: Stráner Dezső Bu
dapest 2.80; dr. Hofmann Ede Nagynémetegyháza 1.60; Bélák Sándor Tokaj; 0.20; Flegmann
Emilnlé Szuhakalló 0.80; Wallandt Károly Pécs
0.40; Fólkusházy Lajos Budapest 1.60; Jakus
Imre Győr 0.80.
Pályázat.
A k i s k ő r ö s i evang élikus egyház a
T a b d i pusztán szervezendő másik tanítói ál
lásra pályázatot hirdet. Javadalma az egyháztól
a törzsfizetésnek 30%-a, a többit az államtól
kapja. Addig, amíg a tanítói lakás fölépül, tör
vényes lakbérben részesül. — Kötelessége a
rendes tanításon: kívül a kántor szükség! esetén
való kisegítése és. ifjúsági munka vezetése. Pá
lyázati kérvényeik az igazgató-lelkészhez, Kis
kőrösre, augusztus hó 15-ig nyújtandók be.
Kiskőrös, 1929. július hó 22jén.
Koren M árton
2—2
evang. igazgató-lelkész.
F elelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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Lelki ó ra re n d .
»Péter és János pedig
együtt mennek vala fel a
templomba az imádkozásnak
órájára, kilencre «
Ap Csel 3, 1.

Ennek a textusnak az alapján írhatnék két
olyan dologról, am ire előbb-utóbb sort kerítek:
1. arról, hogy egyházi életünkben és munkánk
ban mennyire figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy
milyen ritkán fordul elő az Ujtestamentomban,
hogy a tanítványok és apostolok egyedül mentek
valahova, vagy egyedül vállalkoztak valamire;
2. arról, hogy milyen fontos úgy a gyülekezet
nek, mint a lelkésznek az életére, hogy minden
nap legyen órája a templomi imádkozásnak.
M ost azonban másról akarok imi. A lelki óra
rendről. Arról, hogy lelki életünkben is rendet
kell tartanunk. És ezt a rendet ne hagyjuk meg
bolygatni, felforgatni se kívülről, 9e belülről tá
madó rendbontóktól.
Kölcsey Ferenc írja Párái néz lsében: »Csen
des magányban fejük a tálentom, világ zajában
állandó karakter.« Tehetségeink kifejlesztése ép 
pen olyan szükséges, mint jellemünk megedzése.
M agányba vonulni és magunkba ion ülni épp oly
hasznos lehet, mint a világ zajában forgolódni.
De mindkettőnek, a magánynak és a világnak,
vannak veszedelmei is. Főleg akkor, ha úgy a
magányban, mint a világban csak önmagunkat
keressük s önmagunkkal kívánunk a változatos
ság kedvéért más meg más formában s körül
mények között találkozni; vagyis ha nincs más
célunk, mint az, hogy különböző megvilágítás
ban ragyogjunk; amikor tehát a fantáziánk visz
bennünket a magányba, vagy a társaságba. Veszedelmes továbbá a magány és a világ zaja,
ha a világtól való félelem, a világ megvetése
vagy a világtól való megcsömörlés kerget benr
nünket a magányba; s ha pusztán a világ zajá
nak, kábulatának, forgatagának a kedvelése visz,
sodor bennünket a világba.

Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Elíflzítéil ár: Egész évre 6 P. 40 üli., télévre 3 P.
20 (HU nemedéire 1P. 60 BIL, Egy »dm 16mi
Hirdetési árak megenvazés szerint.

Mindkét esetben rabok vagyunk. Pedig ahol
az Istennek Lelke van, o tt szabadság van. A
keresztyén em berben mindig kell lenni nagy fok
ban önállóságnak és függetlenségnek a külső
körülményekkel szemben. Ezt az önállóságot és
függetlenséget rabolja d sokaktól a világ. És
pedig nem Vigy, hogy sematizálja az életet vala
mely határozott ék-trend szerint. Ellenkezőleg:
ű^y, hogy a rendetlenségből csinál életparad ginát. Szuggcsztiv reklámok, ordító plakátok, a
napi és heti sajtó, a színházak, mozik és a rádió:
mindez szinte ellenállhatatlanul kényszerit ben
nünket arra, hogy napról-napra kiszolgáltassuk
magunkat, érdeklődésünket, figyelmünket, gon
dolatainkat mások által kuszán reánktukmált sze
mélyeknek, problémáknak, eszméknek. Keresztiilkasul gázol lelkűnkön naponta egész légiója a
legkülönbözőbb fegyvernemhez tartozó katonák
nak, s mindegyik elhódít időnkből, szivünkből,
lelkűnkből valamit. A rendszertelenségnek és
zűrzavarnak taposó támadásai és gázolásai nyo
mán kialakul Szegeden és Sidneyben, Budapes
ten és Buffalóban, Grönlandiban és Nigériában
a modern civilizáció term ékeként egy standar
dizált embertípus, amelynek föjellcmzőjc az,
hogy nincs benne se tálentom, se karakter; se
iniciativa, se kitartás; se bátorság, se életkedv.
A civilizációnak ez ellen a lehengerlő hatása
ellen kell felvennünk a harcot. Darwinnak igaza
volt a szelekcióval, a kiválasztással. A fejlődés
hez megkivántalik a kiválasztás. Ki kell válogat
nunk a benyomásaink közül azokat, amelyek fej
lesztik a talentumot, vagy a karaktert. Azért
hasznos a lelki órarend. A modern élet zavaros
zuliataga bármennyire iparkodik eltörölni min
den határvonalat cs kidönteni minden határcöveket, elmosni minden különbségiét, nekünk tud
nunk kell: kilenc óra van, az imádkozás órája.
Életünket a legmagasabb gondolatok és érzések
körül kell csoportosítanunk. Az Istenhez való
felemelkedés óráinak be kell állítva lenniök napi
és heti órarendünkbe.
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A magyarországi ág. hitv. evangélikus egy
ház szabályrendelete

a ielííszel alfcaimszssáról
T e r v e z e t. — A z 1928. é v i e g y e t , k ö z g y ű lé s m e g b íz á s á b ó l.

(Befejezés.)
53. §. Ha az elnökség a tárgyalást kimeritettniek látja, vagy, ha a bizottsági tagok két
harmada kívánja, drendeli a s z a v a z á s t , rnég
pedig azzal a figyelmeztetéssel, hogy miniden
egyes bizottsági tag súlyos felelősségiének teljes
tudatában, minden saját vagy más egyéni érdek
mellőzésével, ellenben az érdekelt egyházközség,
valamint a közegyház érdekének szigorú szem
előtt tartásával adja le szavazatát.
54. §. A szavazás m i n d e n e s e t b e n tit
kos és minden egyes tagra, az elnökségre nézve
is, kötelező. A szavazástól tartózkodni, vagy
üres szavazati lapot beadni nem szabad.
55. §. Szavazni csak olyan egyénre lehet,
aki a pályázók között szerepel. Másra adott sza
vazat érvénytelen és ha mégis több ilyen adatott
be, az egész szavazást meg kell ismételni.
56. §. A szavazás úgy történik, hogy min
den egyes bizottsági tag egly teljesen üres, tiszta
lapra fölirja, a 44., 45. § 'esetében egy, a 48.
§ esetében pedig 3 (három) pályázó teljes nevét,
az utóbbiakat a részéről óhajtott sorrend szerint.
57. §. A 44., 45. § esetében az a pályázó te
kintendő jelöltnek, aki absolut szótöbbséget ka
pott; ha ilyen nem jön létre, a két legtöbb1sza
vazatot nyert pályázó között pótszavazás rende
lendő el. Szavazategyenlőség esetén a püspök
dönt.
58. §. A 48. § esetében az a három pá
lyázó tekintendő jelöltnek, aki a legtöbb sza
vazatot nyerte. Ha a szavazatok a nevekre nlézve
megiegyeznek, ellenben a sorrendre nézve eltér
nek, ez utóbbi a többség szempontjából döntendő el. Szükség esetén a sorrendet a püspök
állapítja meg.
59. §. A beadott szavazatok öisiszeszámlálásánál az érdekelt egyházközség képviselőinek
egy^egy szavazata kettőnek számítandó.
60. §. A szavazás befejezése után az egész
'eljárás folyamán beadott összes szavazólapok a
hely színén azonnal megsemmisítendők.
61. §. A bizottság egész eljárása s z i g o 
rban bizalmas.
62. §. A bizottság tárgyalásairól szóló jiegyzőkönyvben bizalmas természetű közléseket vagiy
nyilatkozatokat mellőzni kell. Erre nézve maga
a bizottság dönt.
63. §. Az érdekelt egyházközséget a püspök
csupán a bizottság eljárásának eredményéről és
ennek rövid, tárgyilagos megokolásáról tartozik
haladéktalanul értesíteni.
M e g o k o lá s

nek

a

2 5 .- 6 3 .

§ § -h o z:

A tervezetnek ez a része,
jóformán gerincét alkotja,

amely az egész
az eddigi gya

1929.

korlathoz, illetve szabályrendeletekhez viszonyítva,
a legtöbb eltérést mutatja s talán már csak
ezért is alighanem a legtöbb ellenmondásra szá
míthat. Az »új«-tól való aggodalmas tartózkodás azon
ban nem mindig és eo ipso az egészséges konservativ
szellem ből folyik, hanem igen sok esetben, így aligha
nem nálunk is, a végrehajtás körül keletkező esetleges
nehézségek elől való kényelmes kitérés is lehet.
Pedig ezek a nehézségek sokszor csak látszólagosak
s a gyakorlatban könnyebben leküzdhetők, semmint
elképzeljük. Ebben az esetben különösen aggodalmas
nak tűnhetik fel egyesek szemében a gyülekezetek
lelkészválasztási szabadságának egy bizonyos korlá
tozása. Ez a korlátozás azonban valójában nem a
választásra, hanem a je l ö lé s r e vonatkozik. A Terve
zet 4 4 —48. §-ai szerint u. i. a gyülekezetnek szabad
ságában áll a m egjelölt módozatok közül választani.
Ezek: a ) az egyhangú meghívás; b ) a lelkészállás
betöltése körüli eljárásnak a maga egészében a ter
vezett vegyes bizottságra való átruházása; c ) szabad
választás az eddigi gyakorlat értelmében. — Az E.
A. 64. §-ában m egállapított az az általános elv, amely
szerint »a rendes lelkésszé alkalmazás választás útján
történik« teljes épségben fennmarad. A jelölés jogá
nak egy új közegre tervezett átruházása nem ellenke
zik az Egyházi Alkotmánnyal, amely erre vonatkozó
lag sem m iféle rendelkezést nem foglal magában és
csak Szabályrendeleteink útján került a joggyakor
latba. Az E. A.-nak a lelkészre és lelkészi állás betöl
tésére vonatkozó 62.—76. §§-ban »jelölés«-ről egyál
talán nem is esik szó s így ez a feladat, az E. A.
sérelme nélkül ruházható, teljes felelősség mellett,
más testületre, amelyben az érdekelt egyházközség
m egfelelő képviseletet nyer.
A vegyes bizottságnak, mint új szervnek, vagy
közegnek a Tervezetben kontemplált összetételéhez
(26. §.) maga az előadó nem ragaszkodik. íg y a tagok
nem kell, hogy szükségképpen az illető egyházkor
mányzati testület e ln ö k s é g e i legyenek. A főelv az,
hogy a bizottságban, az érdekelt gyülekezet mellett,
az egyházm egye és egyházkerület m egfelelően képvi
selve legyenek.
Ennek, vagy egy ehhez hasonló összetételű ve
gyes bizottságnak a szervezése és működése tehát
egyházalkotmányi szempontból elvileg le h e ts é g e s . De
aziránt sem lehet kétség, hogy s z ü k s é g e s . A jelölés
u. i. a választást m egelőző lépések között kétségtele
nül a legfontosabb. Ha tehát magát a választást az
E. A.# 64. §-a értelmében, korlátozni nem lehet, úgy
legalább a jelölésnél kell más tényezőknek irányító
befolyást biztosítani. Ha a jelölésnél hiba történt,
úgy ez már rendesen magában hordja a későbbi vá
lasztási küzdelmek, harcok, békétlenségek csiráját, sőt
esetleg már eleve helytelen irányban dönti el a vá
lasztás kimenetelét is. És ennek kell, a lehetőség sze
rint, elejét venni, azzal, hogy olyan jelöltek kerülje
nek egym ás mellé, akik közül egyiknek a m egválasz
tatása sem válik hátrányára sem magának a g y ü le 
k e z e tn e k , sem az egyházi k ö z é r d e k n e k . Mert e r r ő l
van szó. És éppen ezért nem is lehet a lelkészi állá
sok betöltését a maga egészében és kizárólag az első
sorban érdekelt egyházközségek, tetszésére, belátá
sára, sőt önkényére bízni, még ha egyébként a válasz-
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tás körül visszaélések, vagy szabálytalanságok nem
történnének is.
Tekintve a bizottság fontos feladatát, a tagok
érdekeltségét (30,-35. § ) részletesen és szigorúan
kellett körülirni. A 32. §-ban felsorolt érdekeltségi
esetek a szükséghez mérten még szaporíthatók vol
nának.
Ami a bizottság ülésezéseivel járó költségeket
illeti (36.-38. § ), ezek, az eljárás normális lefolyásá
nál, nem rúghatnak jelentékeny összegre, de még ha
igy volna is, ez, amikor nem pusztán adminisztrationális, hanem a gyülekezeti és közegyházi életbe mé
lyen belenyúló kérdésről van szó, nem jöhet olyan
mértékben számításba, hogy ilyen fontos ügynek az
egyházra nézve helyesebb megoldását meggátolják
vagy lehetetlenné tegyek. A »takarékoskodás« éppen
itt a legkevésbé megokolt. A 33 §-ban foglalt ren
delkezés azért látszik szükségesnek, hogy az érde
kelt egyházközség az egész eljárást, nyomós ok nél
kül, ne nyújthassa a szükségen túl.
A bizottság ellenőrző, tanácsadó és irányitó jogú
és kötelessége a 44.-45 §-ok értelmében, az egy
hangú választás (meghívás) esetére is kiterjesztendő,
mivel, mint már fentebb említve volt, az egyhangú
ság, bármily kívánatos legyen is a gyülekezet belső
békéje szempontjából, a tapasztalat szerint, egyálta
lán nem nyújt biztosítékot arra nézve, hogy a gyüle
kezet és közegyház érdekeit szolgálja.
A 48. §. esetében, amikor a gyülekezet az eddigi
gyakorlat szerint, amelyet az érvényben lévő Szabály
zatok imák körül, szabadon választ, a jelölés és vá
lasztás közé eső időt a lehető legrövidebbre kell
megállapítani (a tervezet ezt az időtartamot nyitva
hagyja),.hogy ilyformán a nézeteltérések kiéleződé
sének a lehetőség szerint eleje vétessék A § végén
olvasható rendelkezés, amely szerint a gyülekezetét,
ha szabadságával visszaél, a választás jogától meg is
lehet fosztani, az eddigi gyakorlathoz képest túlszigorúnák látszhatik, de szükséges azért, mert az egyház
nem türheti^azt, hogy gyülekezeteink, egyik legszebb
joguk gyakorlása közben, belső békéjüket sokszor
évek hosszú sorára felforgató, az egyház és a lelkészi
hivatal méltóságát sértő, tekintélyét aláásó, kímélet
len, szenvedélyes, elkeseredett, szinte késhegyig menő
pártharcok színhelyévé váljék, tehát olyan hibák és
bajok történjenek, amelyeket később, repressio, meg
torlás (felebbezés, választás megsemmisítése stb.) út
ján jóvá tenni már nem lehet. Ezzel szemben a ren
delkezés praeventiv jellegű s talán alkalmas volna
azoknak a »választóknak« elnémítására, akik a vá
lasztás tartamára az ismeretlenség homályából fel
bukkanva. a legcsekélyebb ítélőképesség és felelősségérzet nélkül, hangos szóval magukhoz tudják ragadni
a »tömeget« s vele együtt esetleg a döntést is olyan
életbevágó kérdésben, amelynek megítéléséhez alig
van egyéb kvalifikációjuk, mint az, hogy esetleg a
legcsekélyebb »adótétel« révén a »választók* listáján
szerepelnek. Gyülekezeteinket, híveinket végre is rá
kell tanítanunk arra, hogy a lelkészválasztás mégis
csak .valamivel több, mint kedvező alkalom egyesek
számára, személyes vagy osztálygyülöletböl fakadó
szenvedelmek kirobbanására s az igazi szabadság
nem útszéli frázis, hanem olyan drága kincs, amelyet,
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ha valaki nem tud megbecsülni s ezáltal a köznek
magasabb érdekeit sérti, nem érdemel meg Gyüleke
zeteink »autonom szabadsága«, bármily nagyra érté
keljük s igyekezünk azt tiszteletben tartani, nem fa
julhat alulról felfelé uralkodó, a közérdeket sértő
minden józan törekvést és az igazságot is meg
akasztó zsarnoksággá Ez áll természetesen nemcsak
lelkészválasztási gyakorlatunkra, hanem sok más fon
tos kőzegyházi kérdésre is, ezek között nem utolsó
helyen p. o istentiszteleti életünkre, melynek jófor
mán egyedüli szabályozója a »gyülekezeti szokás«.
Az 50. § felsorolja mindazokat a gyülekezeti,
személyi és egyéb körülményeket, amelyek a pályá
zatok felülbírálásánál tekintetbe veendők. Ezek között,
az eddigi gyakorlathoz viszonyítva, nóvumként sze
repel az, hogy a pályázó minden esetben okmányilag
tartozik számot adni nemcsak végzettségéről, ha
nem további életfolytatésáról, tanulmányairól stb. —
Mert lehetetlen fenntartani, minden mds élethivatás
sal szemben, a lelkészi hivatal hordozóinak azt a
privilégiumát, hogy felavatásuktól kezdve soha és
senki többé nem kéri számon tanulmányi végzettsé
güket, ennek minősítését s t b , bár természetes dolog,
hogy ez az utóbbi, a gyakorlati életben elsajátított
kiválóságokkal, vagy érdemekkel szemben és megfor
dítva, nem lehet az elbirálásnál egyedül döntő Hogy
ettől a rendelkezéstől nemcsak a lelkészi pályára ké
szülő ifjakra, tehát a szorosabb értelemben vett ta
nulmányi időre, hanem a későbbi gyakorlati és elmé
leti továbbképzés szempontjából is, ösztönző, sarkaló,
tehát lelkészi karunk erkölcsi és szellemi szintjét
emelő, jótékony hatás várható, az bizonyításra nem
szorul, különösen, ha a lelkészek alkalmazására vonat
kozó helyesebb rendelkezéseket egy részletes »Lel
kész! Pragmatika« fogja kiegészíteni, ami szintén sür
gősen kívánatosnak mutatkozik.
A h) alatt említett nyelvtudás nem az isten
tiszteleti nyelvre, melyről az a) pontban már szó
eseit, hanem egyéb (modern) nyelvekre vonatkozik,
ami a továbbképzés szempontjából és esetleg városi
gyülekezetekben kívánatos lehet.
Természetes, hogy a theol. fakultás székhelyén
lelkészi alkalmazást keresőkkel szemben, a gyülekezet
összes igényeinek lehető teljes figyelembe vétele mel
lett, minden tekintetben a legnagyobb igények volná
nak támasztandók, miért is ott — a jövendő lelkész
nemzedék nevelése érdekében — az alkalmazásnál a
theol. fakultás karának szinte döntő jelentőségű be
folyást volna tanácsos, esetleg külön rendelkezéssel
is, biztosítani.
A bizottság tárgyalásainak a 60. -62 §-okban
említett »szigorúan bizalmas« jellegét még abban az
irányban is ki lehetne terjeszteni, hogy mindazoknak
a pályázóknak a nevét, kik a jelölésnél nem jöttek
tekintetbe, nyilvánosságra hozni nem szabad.

A pályázatról
szóló rész az egyes egyházkerületi szabályren
deletek összeegyeztetése útján s az új Szabály
rendelet által szükségessé váló módosításokkal
volna megállapítandó,
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Ilyen módosítások volnának:
a) a pályázók már pályázati kérvényükben
tartoznak nyilatkozni afelől, hogy hajlandók-e,
az egyházközség esetleges meghívására, szemé
lyesen bemutatkozni lés ezen alkalommal isten
tiszteletet tartani.
b) a pályázati határidő leteltéig! beérkezett
összes kérvényeket az egyházmegyei elnökség
(esperes) tartozik az egyházközségi (képviselő
testületi) közgyűlés előtt tüzetesem és emellett
szigiorú pártatlansággal ismertetni és vita nélkül
tudomásul vétetni.
c) Pályázat minden esetben kiírandó, ha az
egyházközség egyetlen jelöltben nem tud, vagy
nem akar megállapodni, úgyszintén a missziói
lelkészi állások betöltésénél.
d) A pályázati hirdetés szövegjét egységes
mintában lehetne megállapítani.
e) A missziói lelkészi állásokra a pályázatot
az egyházkor, elnökség írja ki.
M e g o k o lá s a » P á l y á z a t i r a

vonatkozó részhez:
A nyilvános pályázat kiírása mindazon esetek
ben, amikor a gyülekezet egy jelöltben nem tud, vagy
nem akar megállapodni, a nyilvánosságnak, m éltá
nyosságnak és igazságnak természetes, elháríthatatlan
és elvitázhatatlan követelm énye, melynek m ellőzése
akárhányszor éppen a legméltóbbakat zárja ki, akik
nek sem módjuk, sem alkalmuk, sem íz lé s ü k nincsen
ahhoz, hogy bármilyen úton is »önmagukat ajánlják«,
ami különben is az egész választási eljárást már kez
dettől fogva helytelen irányba terelné. A lelkész
választást nem volna szabad tisztán csak az egyes
gyülekezetek privát ügyének tekinteni s így közegy
házi érdekből is meg kellene adni mindenkinek a
jogot, illetve lehetőséget arra, hogy akár anyagilag,
akár erkölcsileg előbbre jusson, vagy általában hely
zetén változtasson. Az u. n. »helycsere«, amelyről a
tárgyalások során szintén szó esett, gyakorlatilag
alig vihető keresztül.
Hogy a pályázó már eleve tartozik kijelenteni,
hogy hajlandó-é szem élyesen is bemutatkozni, a vá
lasztásról szóló résznek d ) pontja alatti rendelkezé
sével (első bekezdés) függ össze.

A választásról

szóló rész ugyancsak az egyházker. Szabr. elté
résiéinek összeegyeztetésével volna megállapitaindó az új Szabr. által szükségessé váló módositás okkal.
Ilyenek volnának:
a) Visszaélésiek a választhatóságból kizárjiák
a jelöltet, akár tudtával, akár tudta nélkül tör
téntek, hacsak nem állapítható meg, hogy egy
másik jelölt érdekében, ennek hívei részéről tör
téntek az ellenjelölt kárára. Ennek megvizsgálá
sára és megállapítására az egyházker. vegyes
bizottsági illetékes — az egyházközség, ill. a
bűnös fél terhére.
b) Nők szavazati jogukat direkte isi gyako
rolhatják, aminek nem’mond ellen az E. A. 42.
§-a:, mert nem foglal magában tiltó rendelkezést.
Viszont betegek, vagy elhalaszthatatlan s lelmü-
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laszthatatlam teendőkben távol lévők (férfiak és
nők) meghatalmazott útján szavazhatnak, kellő
megokolás és igazolás (orvosi, vagy hivatalfő
nöki bizonyitvány) esetén.
c) A »próbaszónoklat« kifejezés mellőzendő.
Ehelyett a »személyes bemutatkozás«, istentisz
telet tartásával.
d) Az egyházközség a vegyes bizottság ré
széről kijelölt három pályázónak mindegyikét
tartozik személyes bemutatkozásra mleglhivni,
vagy egyiket sem szabad meghívnia.
A személyes bemutatkozás alkalmával és
annak egész tartamára az adminisztrátor vagy
más az esperes által mejgbizott lelkész (censor)
tartozik jelen lenni, az istentiszteleten, rósztvennj
s tapasztalatairól az esperesnek jelentést tenni.
Az istentisztelet alkalmával elhangzó pré
dikációban személyi vonatkozások, vagy a gyü
lekezet aposztrofálása, a captatio benevolentiae
érdekében, szigorúan mellőzendők.
Házi látogatásokat tenni sem a bemutatko
zás alkalmával, sem máskor nem szabad. Úgy
szintén tilos vendégségek tartása is.
Legfeljebb az engedhető meg, hogy a je
lölt, a censor jelenlétében, neutrális helyen (p.
o. iskolában) bemutatkozik a presbyterium tag
jainak. A találkozás időtartama rövid legyen.
Beszédek tartása mindkét fél részéről szigorúan
tilos.
A jelöltnek az eglyházközsiég tagjaival leve
leznie nem szabad; legfeljebb az egyházközségi
elnökségtől (adminisztrátortól) kérhet bizonyos
dolgokra nézve objectiv felvilágosításokat.
M e g o k o lá s a » V á l a s z t á s i ról szóló részhez:

Ad a ) Az a rendelkezés, hogy a visszaélések
nemcsak akkor zárják ki a jelöltet, ha azok tudtával,
hanem akkor is, ha tu d ta n é lk ü l történtek, talán al
kalmas arra, hogy a jelöltek érdekében egy csoportba
(»pártba«) sorakozókat mérsékletre,
tartózkodásra
intse. Ez egyébként egyike a legkényesebb kérdések
nek, amely bizonyára még sok m egfontolást, eszm e
cserét igényel.
Ad ö) A nők szavazati jogának csakis megha
talmazott útján való gyakorlása, semmivel sem m eg
okolt s ma már elavúlt intézkedésnek tekinthető, —
amely azonfelül, a tapasztalat szerint, éppen a leg 
több visszaélésre szokott alkalmat adni s így, ha
szabályrendeleti úton nem volna megszüntethető, tör
vényhozás útján kellene kiküszöbölni. Viszont igaz
ságtalan rendelkezés, hogy adott esetekben, bárki is
ne gyakorolhassa választó jogát meghatalmazás útján.
Ad c ) A »próbaszónoklat« kifejezés nemcsak
azért küszöbölendő ki, mert nem meríti ki a dolog
lényegét (»szónoklat«), hanem mert sérti a lelkészi
állás tekintélyét s az igehirdetés méltóságát.
Ad d ) Mivel a jelöltnek a gyülekezetben való
szem élyes m egjelenése alkalmul szolgálhat visszaélé
sekre, azért ennek módozatait, ellenőrzését szükséges
részletesen és lehető szigorúan szabályozni.
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A beiktatásról, helyettes és segédlelkészekről
szóló részek a négy Szabályrendelet összeegyez
tetése útján állapi' ható meg, a szükségessé váló
módosításokkal.
Befejezés.
Hogy a Tervezet készítőjét a legjobb intenciók
vezérelték, azt talán senkisem vonja kétségbe. Ezek
az intenciók, amint ez már a »Praeambulum«-ban
kifejezésre jut: a gyülekezet és a közegyhdz érdekei
nek, a lelkészt hivatás méltóságának, s az egyház
tekintélyének védelme és megóvása. Mind olyan élet
bevágó érdek, amelyért, ha kell, gyülekezetünknek
eddigi korlátlan szabadságukból valamit feláldozni
érdemes. Természetes dolog, hogy a tanítók válasz
tása hasonló szabályozást követel.
A tervezet, amint ki-ki láthatja, egyelőre a vázlatszerüség jellegével bir s így nem tart igényt arra,
hogy hamarosan tető alá jusson, annál kevésbé, mert
az egyes egyházkormányzati testületeknek nem állott
módjában, hogy vele behatóan foglalkozzanak
Arra azonban talán szabad számítani, hogy az
egész elaborátum, amely nem ötletszerűen jött létre,
hanem hosszas elméleti és gyakorlati megfontolások
és tapasztalatok eredményeként szűrődött le, objectiv, nyugodt, az ügy komolyságához és fontosságához
méltó megjegyzések, hozzászólások tárgyává tétessék.
Ha a tervezet akár csak lökést ád ilyen tárgya
lások komoly megindulásához, úgy közvetlen célját
elérte.
Sopron.
Strdner Vilmos.

Az ízűi evangélikus leinykonlerencia.
Az egyházi lapokban közölt meghívó nyo
mán nem remélt számban jöttek az ország kü
lönböző vidékeinek gyülekezeteiből az evangélikus leányegyletek jelentkezései. Tizenöt egye
sület küldte el százhúsz tagját az első evang.
leánykonferenciára. Nem felesleges megjegyezni,
hogy szigorú pontossággal érkeztek meg az elő
adok és résztvevők július 26-án, hogy a 27-én
reggel kezdődő konferencián kezdettől fogva
jelen legyenek. Azt is fel keli jegyeznünk, hogy
a konferencia befejezése •előtt senki se távozott
el a konferencia tagjai közül.
Az érkezőket az állomáson a helyi rendező
ség, s a szives vendéglátók egy része fogadta.
Feledhetetlen jelenet volt, mikor a vonatból ki
szálló leánysereg elénekelte köszöntésképen az
Erős várunkat.
Szombaton, 27-én reggel istentisztelettel
kezdődött a konferencia, melyen Marcsek János
helyi lelkész olvasta a bibliából az Efezusi levél
3* 14—21 verseit, majd a konferencia tagjaival
áh itatós imádságba mélyedt. A megnyitót Victor
Erzsébet, a Leányegyletek Nemzeti Bizottságá
nak főtitkára mondotta. A konferenciához töb
ben intéztek üdvözlő leveleket és táviratokat.
A konferencia a megnyitás után táviratilag üd
vözölte az egyetemes felügyelőt és a négy
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püspököt, valamint Sulkovvski hercegnét, a
Leányegyletek Nemzeti Szövetségének az el
nökét.
Ezek után egy előadás-sorozat következett
erről a főtárgyról: Isten országáért való munka.
Ebben a sorozatban Dr. Csengődy Lajos arról
beszélt, mit tesz Isten az O országáért? Az Isten
kinyilatkoztató munkáját ismertette, melynek leg
fontosabb eszköze az egyház. Majd Dr. Scholtz
Oszkár felelt előadásában arra a kérdésre: mit
tesz Isten országáért az egyház? Kiemelte az
egyház hivatását, melyet fóképen a családi élet
ben lát meg, mint evangélikus, hiszen a család
a társadalmi és nemzeti élet alapja. Végül Bélák
Sándor mutatta meg előadásában, mit tesz Isten
az ö országáért az imádkozó ember által; az.
imádkozás az evangélikus ember lelki felfrissitóje, munkájának irányitója, békességének alapja.
Ezzel az első délelőtt véget is ért. Közös ebed
után a konferencia a Rima-Murány Salgótarjáni
Vasmű R. T. egyik virágos és virágzó bánya
telepére, Farkaslyukra rándult ki, ahol a bánya
gondnoka és munkatársai szives szeretettel és
előzékenységgel ‘fogadták a különvonattal érkező
vendégeket s be is vitték több csoportra osztva
a bánya belsejébe. Onnan visszajövet a kora esti
órában ismét a lelki munka következett. Ez al
kalommal D. Kovács Sándor egyetemi tanár a
lutheri vallásosságról tartott megkapó előadást.
Abból indult ki, hogy minden vallás lényege
ugyanaz: az Isten keresése és megtalálása. A
kér. ember az Istent, mint lelki vallas, Léleknek
látja, akit csak lélekben imádhat. A lutheri val
lásosság alapjában a tiszta evangéliumi keresz
tyén vallásosság, melynek ketté« gerincgondo
lata van: Isten szeretete irántunk és a mi szere
tetünk Isten iránt. A közös vacsora után a tagok
a ha tál másán, lebilincselóen dolgozó gyárat te
kintették meg több csoportban szakszerű veze
tés mellett.
Vasárnap reggel korán ismét együtt voltak
a tagok jórészben, hogy egy kedves munkát, a
vasárnapi iskola és istentisztelet módszerét ma
gában egyesítő gyermekistentiszteleti mintát ta
nulmányozzanak, amelyben a buzgó leányok a
lelkész munkatársai lehetnek, sőt esetleg önál
lóan is végezhetnek ilyet. A minta-gyermekistentisztelctet Marcsek János vezette három, előre
hozzákészült csoportvezetővel. Sámuel II. 23. r.
14—17 alapján a keresztyén hősnek a képét ál
lította a gyermekek ele. A délelőtti istentisztelet
előtt kedves jelenet volt a nyíregyházi LutherSzövetség egy negyvenes csoportjának hatalmas
autóbuszon való megjelenése, mely a hittestvéri
szeretet és támogató érdeklődés szép megnyi
latkozása volt. A zsúfolásig megtelt templomban
a helyi lelkész oltári szolgálata után Dr. Csen
gődy Lajos salgótarjáni lelkész hirdette az igét
I. Kor. 10. r. 6—13 versei alapján lendületes
szónoki előadásban az evangélikus leány lelki
képét rajzolta meg. Az istentisztelet végeztével
az Ózdi Ifj. Luther-Szövetség a konferencia tisz
teletére diszülést tartott, amelyen Marcsek János
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elnök köszöntötte a megjelent egyesületeket. A
különböző egyesületek megbízottai számoltak be
ezután az általuk végzett munkáról. A beszámo
lókból Őrömmel állapíthattuk mieg, hogy egyhá
zunk életében igen jelentős a leányegyletek mun
kája. Ennek a munkának a rendszeresiitése, egy
séges irányítása, evangéliumi vallásosságunknak
megfelelő kiirnélyitése evangélikus anyaszentegyházumk életbevágó, sürgős feladata.
A délutáni előadásokat Kálmán Rezső oros
házi lelkésznek a bibliamagyarázata vezette be
Luk. 7. r. 36—49. alapján. Ezután D. Kovács
Sándor tárta fel történelmi példákkal illusztrált
előadásában : mit üzen a múlt a jeleni evang.
leányainak. A reformáció nőtypusai által ritka
építő erők jelentkeztek: a hitvesi, családanyai,
honleányi és az egyházát szerető nő tulajjdonságiai. A jegyespárok arról írnak egymásnak,
mennyire haladtak a Biblia olvasásában. A férjí
megértő segítésié, a gyermekeknek Istenhez ve
zetésié a család célja. Az evangéliumi vallásosság
és a hithűség a múltnak a jelen evang. leányai
hoz való üzenete. A hatásos előadás után Gregerseni Lujza beszélt arról, mit vár a jövő a
jelen evang. leányaitól. Lelkiismeretes komoly
ság, egyszerűség, imádkozó élet, hűséges egy
házszeretet azok az értékek, amelyeket a jelenből
a jövőbe vihet az evang. leány. Victor Erzsébet
ismertette a Magyar Keresztyén Leányegyesü
letek Nemzetközi Szövetségiének a céljait, s hívta
fel az egyesületeket a csatlakozásra. Végül Marcsek J. istentisztelet keretében, Ap. csel. 1. r.
8. v. és Máté 20. r. 28. v. alapján zárszót
mondva berekeszt ette a konferenciát, mely leg
végül néma csöndben áhitatos imádságba me
rült. Elhangzott az ősi hitvallás, felcsendült az
éneik: Maradj meg kegyelmeddel... azután az
első evangélikus leánykonferencia véget ért.
Az est kezdetén Vidor Erzsébet még egy
leányegyleti mintaösszejövetelt mutatott be, mé
lyet élénk érdeklődés kísért.
A konferencia 45 tagja a hétfői napon, július
29-én, felkereste az aggteleki csepkőbarlangot,
hogy Isten csodálatos alkotásában gyönyörköd
jék. Az ötórás út a föld alatt fenségesnél fen
ségesebb tüneményes szépségeket tárt föl a tár
saság előtt, mely egyik hatalmas tereimben megiiletődve énekelte el az Erős várunkat s nemze
tünk közös himnuszát. Az éneikre a barlangban
egy másik ének felelt, a szembe jövő nlémet cser
készek érteke, akik a társaságot magyar és né
met nyelven köszöntötték. Az aggteleki barlang,
a jelenlegi határhoz alig 500 m. távolságban vara,
sőt az egyik ponton a határ egészen az ország
úiig sarkallik. Itt a társaság tagjai kiszálltak a
két autóbuszból, s közvetlen a határon elénekel
ték a himnuszt, s szem nem; maradt szárazon,
mikor felcsendült az evang. szívből fakadt fo
hász: a magyar hiszekegy...
Kedden, július 30-án a társaságiból még min
dig együtt volt egy 35 főből álló csapat, amely
meglátogatta a Bükkhegység) egy csodaszép
pontját, a szilvás,váradi erdőt, ahol egy karszti
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forrás, vízesés, a pisztrángé® tavak szépségébe,
a hatalmas erdőség fenséges csendjébe merült
el, s visszatérés utáni lelki gazdagodással gon
dolt a zsoltárköltő szavaira:
»Ha a világ remek voltát csodálom,
Kezed nyomát mindenütt ott találom.
A föld, az ég csudák hosszú sora,
Ámulatom véget nem ér soha.«

A konferencia befejeződött, a testvéri össze
fogásból táplálkozó, eivanig. hitünkből eredő
munka bizonyára megkezdődött, erős lendületet
vett. Adja rá az Egyház Ura áldó kegyelmét!
Krónikás.

L elkészegyesület.
(MELE.)

Nagytiszteletű Lelkész Urak!
Van szerencsém szives tudomásukra adni,
hogy orsz. Lelkészegyesületünk ez évi konferen
ciáját 1929 október hó 9—10 napjaira Nyíregy
házára szándékozom összehívni. Ide egyfelől
múlt évi közgyűlésünk határozata folytán, más
felől azonban ama benső óhajomtól indíttatva,
hogy azon. a templomi ünnepélyen, amelyet gyü
lekezetem papi szolgálatom 40 éves évfordulója
alkalmából megtartani máris elhatározott, minél
többen legyenek jelen. A terminust a közbejött
különféle jellegű egyházi közgyűlések miatt vol
tam kénytelen ennyire hátratolni. ígéretem van
arra nézve, hogy mostani konferenciánknak egy
fészéni dr. Raffay Sándor püspök úr, Lelkészegyesületünk tiszteletbeli elnöke lesz szives el
nökölni.
Most csak az a tiszteletteljes kérésiem a ked
ves LelkésztestVérekhlez: méltóztassaniak nálam
mielőbb bejelenteni azokat a tárgyakat, amelye
ket konferenciánkon előadni szeretnének. Vala
mint kérem az esperességi és kerül. Ielkészegyesületi Elnök urakat is, méltóztassanak eljuttatni
hozzám azokat a fontosabb' tárgyakat ési hatá
rozatokat, amelyeknek megismertetése ezen kon
ferencián szükségesnek látszik. Bátor vagyok je
lezni azt is, hogy az általam tervbe1vett és, papi
jubileumomra beígért »Isten felé« című vallásos
könyvem, illetne besZédgyűjíeményem!, már erő
sen munkában van s benne e sorok írásakor
már a 17-ik ivnlél tartok s valószínűiéin a hátra
lévő 15 ivet is a nyomdával rövidesen befejezem.
Eddig minden évben a lelkésztestvérek szé
leskörű érdeklődése kisérte ezeket a mi konfe
renciáinkat, végtelen boldog lennék, ha ezidén
is igy lenne, s az azon előadandó tárgyak, va
lamint a konferenciát eltöltő érzület méltó lamme
konferenciáink múltjához és a jelen idők nagy
feladataihoz. Az előadandó tárgyak bejelentését
legkésőbb szeptember 10-ig kérem. A részleges
műsort s az egyéb részletkérdésekre vonatkozó
tájékoztatásokat, valamint gyülekezetemnek is a
meghívását egy későbbi alkalommal fogom majd
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közzétenni. Addig is a jó Isten áldását kérem a
kedves testvérekre.
Nyíregyházán, 1929 augusztus 3. Igaz test
véri szeretettel és nagyrabecsüléssel:
Paulik János,
a MELE elnöke.

Beszélgetések a Kiskátébél.
1 A m in d e n n a p i k e n y é r .
A >családi étkezést többnyire az különböz
teti meg a »vendégségtől«, hogy magunk közt
lévén, szabadon kifogásoljuk az ételeket, váloga
tunk, finnyáskodunk és nyafogunk. Elkezdve a
2—3 éves gyermektől az ételt villájával piszkáló
gimnazistáig és tovább a dúló-fiíló apáig. A sze
gény szakácsnő, vagy édesanya azt se tudia,
melyik lábára álljon es mivel csititsa el a zúgolódókat. Luthernak több szociális és nemzetgazda
sági érzéke volt, mint egy tucat szociológusnak,
amikor a Miatyánk negyedik kérésének magya
rázatában a fösúlyt nem a kenyérre fekteti, ame
lyet a teremtő Isten kérés nélkül is megád te
remtményeinek, hanem a sziveket akarja úgy
idomítani, hogy a kenyér, Istennek adománya,
testünket táplálva, élet boldogságunkat is növelje.
A hálás szív mindig egyúttal örvendező szív is.
Hálával és örömmel együk kenyerünket. Az
ötestáinentomban azt olvassuk: »Orcád verej
tékével egyed a te kenyeredet.« Luther azt írja:
»Hálaadással vegyük a mindennapi kenyerün
ket.« Két külön világ nyilvánul meg ebben a két
mondatban. Az előbbiben a bűn átka és kárho
zata tárul elénk, az utóbbiban a Krisztus megváltottainak, a mennyei Atya szeretett gyerme
keinek boldog öröme. Az Ótestámentom szerint
átkozott a föld az ember miatt. Az Ujtestámcntomban a »föld magától terem.« »Jól tudja a
ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szüksége
tek van.« Ha mindenki: a gyáros és a munkás,
a nagybirtokos és a részes arató, a gazdag és
a szegény egyaránt hálaadással venné a minden
napi kenyeret, ezek a hála adó szivek egészen új
alapra helyeznék a gazdasági életet, de a családi
és társadalmi életet is. Megszűnne a kenyér
gond, a kenyéririgyseg és a kenyérharc. Egye
lőre próbáljuk ki Luther Kiskátéjának a minden
napi kenyérről szóló tanítását a magunk aszta
lánál. Vegyük hálaadással a mindennapi kenye
ret, ha egy kicsit keletien volna is; vegyük hála
adással a levest, ha egy kissé sós is. Azt gon
dolom, hogy a családi életünk egy hatalmas lé
péssel jut közelebb az eszményi család életéhez,
ha az étkezéshez nemcsak üres gyomrot, de
hálával telt szivet is viszünk. A negyedik kérést
imádkozva kérjünk hálaadó szivet!
Diakónus.
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H Í R E K .
— Soltész Elem ér, tábori püspök, aki sú
lyos betegséggel hosszú időt töltött külföldön,
gyógyultan hazaérkezett és átvette a tábori püs
pökség ügyeinek vezetését.
— Uj egyházmegyei felügyelő. A soproni
felső egyházmegye a dr. Zergényi Jenó kor
mányfőtanácsos halálával megüresedett fel
ügyelői tisztségre dr. Schindler András soproni
helyettes polgármestert választotta meg.
— Lelkészválasztás. A szentgotthárdi egy
házközség Scherer József szombathelyi hitoktatólclkészt választotta Czipott Géza utódjává.
—■Ifjúsági konferencia G yőrött. A Bethánia egyesületbe tömörült ifjúsági C. E. egye
sületek ezidén Győrött tartják országos konfe
renciájukat augusztus 17 20-án. A konferenciát
augusztus 17-en este szeretetvemlégség a aug.
18-án istentiszteletek nyitják meg. Két nagy té
mával fog foglalkozni: »A bún hazugságai« és
»Csak Jézusnak higyj*. Az előbbi témáról a
következő előadások szólnak: A vétek gyönyö
rűség; Ússzál az árral, igy jutsz előre; A hit
bilincs; Pazarold idődet, van bőven. A máso
dikról jxdig: O Ígéri, hogy tisztává tesz; Éle
tedre fényt dérit; Vele nyerni fogsz. Az előadá
sokat reggelenkint bibliakörök, délutánonként
pedig bibliai tanulmányok készítik elő. A bibliatanulmányok Péter, Mária Magdaléna és Pál
elhívása és jellemével foglalkoznak. Vasárnap
este nagy evangélizáló estély lesz, melyen két
előadás hang/ik cl: Véneitek álmokat látnak és
ifjailok látásokat látnak. Hétfőn este pedig miszsziói előadás lesz. Előadók: vitéz Bánáthy Péter,
Bélák János, Czmorek Jenó, Draskóczy István,
Fábián Imre, Gyórv Elemér, Nagy István, Kapi
Béla, Kiss Samu, Nyáry Pál, D. báró Podinaniczky Pál, Sallay István, Szönyi Sándor, Vargha
Tamás. A konferencián mindenkit szívesen lá
tunk. Jelentkezni augusztus 15-ig kell Turóczy
Zoltán ev. lelkésznél (Győr, Petöfi-tér 2). Az
idejében jelentkezőknek vasúti kedvezményt biz
tosíthatunk. Jelentkezési dij 2 P., melyet a je
lentkezéssel együtt és ugyanoda kell beküldeni.
Az arra jelentkezőknek az ev. szeretetházban
napi háromszori étkezést biztosíthatunk napi 2
P-ért. Miután a résztvevők előrelátható nagy
száma miatt az elszállásolás legnagyobb részt
közös szállásokon lesz csak lehetséges, a részt
vevők takarót, lepedőt, kispárnát és toalettsze
reket hozzanak magukkal.
— Gyűlések. A hegyaljai egyházmegye
augusztus hó 12—13 napjain Miskolcon fogja a
f. évi rendes gyűlését megtartani. — A tiszai
egyházkerület szeptember hó 11-én szintén Mis
kolcon fogja tartani a f. évi közgyűlését. A köz
gyűlés előtt fog megtörténni a miskolci (eper
jesi) tanitóképzőintézet új épületének ünnepé
lyes felavatása.
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— Kerületi közgyűlés. A bányakerület f.
é. rendes közgyűlésié október hó 4-én Buda
pesten a Deák-téri iskolák dísztermében lesz.
Október 1., 2. és 3-ám a különféle kerületi bizott
ságok tanácskoznak. A kerületi Luthier-Szövetség
október 1-én délelőtt 9 órakor tartja közgyűlé
sét; a kerületi lelkész egyesület október 3-ám
délelőtt 9 órakor tartja évi üléslét; ugyanaznap
délután 3 órakor a kerületi gyám intézet köz
gyűlése lesz, este 6 órakor vallásos estélyt ren
deznek a Deák-téri templomban.
— Halálozás. Schacherer Frigyesiné szül.
Bischoff Krisztina úrnő, a pesti ág. hitv. evang.
német egyházközség nőszövetségének elnöknője,
július hó 24-én, életének 68. évében rövid szen
vedés után Budapesten mieg]halt. Az elhunyt
élénk részt vett az egyesület munkájában. Éve
ken át választmányi tag, később jegyző és a
múlt évben a szövetségi elnöke lett. Úgy a gyü
lekezet, mint a nószövetség ügyei iránt meleg
és tevékeny érdeklődést tanúsított. Nyugodjék
békében!
— Imateremavatás Perecesen. A diósgyőri
m. kir. vas- és acélgyárhoz tartozó perecesi
bányatelepien az evangélikusok a vasgyár jóvol
tából állandó istentiszteleti helyiséghez jlutottak,
melynek ünnepélyes felavatása július 28-án, va
sárnap d. e. fél 12-kor ment végbe. Az avatási
szertartást Geduly Henrik püspök miegjbizásából
Nemes Károly hegyaljai esperes végezte, akinek
Tóth József tb. esperes és Viietórisz László hit
oktató-lelkész, egyházmegyei főjegyző segéd
keztek. Utóbbi az imateremhez jiutás történetét
ismertette röviden, előbbi pedig] az Ur szent
vacsoráját szolgáltatta ki. A szép számban meg
jeleni ünneplőket, — akiknek sorában, Zsoldos
István gyárigazgató és neje is megjelentek, —
Záhony János szólóénekével gyönyörködtette,
akit Szűcs Lóránt kísért harmóniumon. A részt
vevőknek a vasgyárból Perecesre és vissza is
különvonat állott rendelkezésükre. Az imaterem
oltárát a hívek dicséretes áldozatkészsége hiány
talanul felszerelte.
— Beiratkozások a miskolci ev. jogaka
démián az 1929-30. tanév I. felére. A beirat
kozni óhajtó joghallgatók és végzett középiskolai
tanulók a beiratkozási engedélyért a jogakadémia dékáni hivatalához nyújtandó kérvénnyel fo
lyamodni tartoznak. A folyamodási határidő jú
lius 1-től augusztus 31-ig. Nem eredeti okmá
nyokkal felszerelt kérvények nem vehetők fi
gyelembe. Az első évesek beiratása, illetve be
iktatása szeptember 9—15-i,g tart. A beiratko
zásnál személyes megjelenés kötelező. Folyta
tólagos joghallgatók beiratkozása szeptember
2—154g tart.
— Olcsó kölcsön az európai egyházaknak
Dr. Kellőig Adolf irja az Evang. Deutschlandban, hogy az európai evang. egyházak kényte
lenek voltak igen1 magas százalékra venni fel
kölcsönöket. Ezeknek az egyházaknak gyámolitására az Egyházközi Segély Középeurópai
Nyomatott •
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Irodája svájci bankárokkal egy tervezetet dolgo
zott ki, hogy megfelelő biztosíték mellett, jóvá
hagyott célokra ötszázalékos kölcsönhöz juthas
sanak. A tervezet szabályai augusztus 21-én a
Középeurópai Iroda végrehajtó bizottságának
Bázelben tartandó ülése elé kerül, ez a bizottság
pedig átteszi a Life and Work (Élet és Munka)
választmányához.
— A cserkészek birkenhead-i nemzetközi
összejövetelét a oonnaughti herceg nyitotta meg.
Beszédében emlékeztetett arra, hogy a világhá
borúban a cserkészek híven teljesítették köte
lességüket hazájuk iránt. Ma, midőn az embe
riség a háború romjait igyekszik eltakarítani és
a tartós béke alapjait lerakni, ebből a munká
ból is ki kell vennie résziét az ifjúságnak. A birkenbeadi világ[-jambore:n 27 nemzetből 50.000
cserkész vesz részt.
— »Kis Harang« gyermeklap. Megjelenik
havonként kétszer. Most, a tanév megkezdése
lelőtt felhívjuk a lelkészek és tanítók figyelmét
a »Fébé« Evang. Diakonissza Nőegylet (Klotildliget, Pest megye) által kiadott, Trauschienfels
Elza diakonissza főtestvér felelős szerkesztésé
ben megjelenő mélyen vallásos szellemű evan
gélikus gyermeklapra. Jó segítőtárs a vallásos
nevelésben. Öt példányon felül az előfizetési diji
egy évre 1 pengő példányonfcint.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. Viola, Győr. Előfizetése 1930. június 30-ig
rendezve van. — Köszönettel ismerem el a következő

felfilfizetéseket: Tiringer Róza Budapest 0.30; Paraszkay Gyula Szeged 2.00; Irsele Józsefné Budapest
0.80; Jantsovits Nelli Kondoros 2.50; Imre András
Szeged 0.80; Rákóczy István Balassagyarmat 0.80;
W allandt Ágost Pécs 2.00; Roszner Lajos Rákos
hegy 1.80; Saskó Samu Szarvas 2.00; Zsilinszky Mi
hály Mezőtúr 0.20; Pazár István Miskolc 2.20; dr. Pa
jor Ákos Rákosliget 1.40; Totth Ilona Budapest 1.30.—
W. K. Pécs. Hálás köszönettel vett címekre mutat
ványszámokat küldtem. — St. E. Nyíregyháza. In
tézkedtem. Felgyógyulást kívánok. — II. kér. lelkészt
h. Mezőberény. A 4-ik számból nem küldhetek, ki
fogyott; a többit elküldtem; jövőre vonatkozólag
intézkedtem.
_______________ _

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Pályázat.
A k i s k ő r ö s i evangélikus egyház az
1929/30. tanévre a központi iskolához egy ki
segítő tanítót keres. Javadalma rendes kezdő
fizetés. A pályázni óhajtók kérvényüket szep
tember 1-ig Korén Márton igazgató-lelkészhez
küldjék be Kiskőrösre.
1—2
Az acsai ev. egyház (Pest m„) második kántortanitót keres. Javadalom,: három szoba, mel
lékhelyiségek, kert, 4 m. hold hlaSzoníélvezete,
16 m. hold bérjövedelme, 600 P készpénz, te
metési! stóla1 és kántori offer tórium ok fele, ki
egészítő államsegély. Tót nyelv kívánatos. Pá
lyázati határidő 10 nap.

Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorssajtóján Győr, Cfcucxor Gergaly-u. 15. iáim . (V erető Ligeti István.)
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Úgy v an U ram !
Máté 15. 27.

Magam sem tudnám úgy hirtelen meg
mondani, ha először hallanám, hogy ki mondta
ezt. Ha nem a bibliai ismereteim között kutat
nék utána, hanem lélektani alapon, akkor azt
kellene mondanom, hogy valami nagyon meg
elégedett ember mondhatta. Mert azok szoktak
igy beszélni, akiknek valami kellemeset monda
nak az emberek.
így beszélnek az erkölcsbirók is, mikor szid
ják nekik a világot: Úgy van, ügy van.
így igeneinek a hiú emberek, mikor dicsé
rik őket. Az ajkuk talán tiltakozik, de odabenn
bólogat a fejük: Úgy van, úgy van.
Csak a kenyerüket féltő lakájlelkek igenei
nek igy akkor is, mikor kellemetlen dolgokról
is van szó.
Itt Jézusnak mondja valaki, tehát ki van
zárva a képmutatóskodás. Igaz, hogy egy meg
szorult asszony mondja Jézusnak, de a Jézus
szemébe nézve nem lehet még udvariasságból
sem hazudni.
Ez az asszony meg van arról győződve,
hogy Jézusnak igaza van. J é z u s n a k m i n d i g
i g a z a van !
Jézusnak igaza van akkor is, mikor hallgat.
Egy asszony jön Jézushoz. Súlyos beteg a
lánya. Annyira tele van a lelke fájdalommal,
hogy még a társadalmi formák betartásával sem
törődik. Nem várja meg, mág Jézushoz ér, nem
is köszön neki, csak messziről kezd el kiabálni.
Jézus úgy tesz, mintha nem hallaná. Megy to
vább a maga útján.
Talán nem sajnálja? Lehetetlen. O, aki az
irgalmas samaritánusról szóló példázatban meg
bélyegezi a papot és a levitát, akik nem hallják
a nyomor esdeklését, most bizonnyal nem vál
lalja a pap és levita szerepét, ö, aki a más szen
vedésében való együttérzést annyira becsüli,
hogy a gutaütöttet Kapernaumban az őt hozzá
vivők hitére niézve gyógyítja meg, ő ne in

dulna meg most egy leányáért könyörgő édes
anya csdcklésén? Mégis hallgat.
De nem azért, mintha nem sajnálná, ha
nem azért, mert az asszony nem Is kívánja a
hangját. Az anyának nem a Jézus szava kelt,
hanem a Jézus cselekedete. Nem O maga kell,
csak a hatalma. Folyton kiált, szóhoz sem en
gedi jutni ót.
Hányszor közeledünk mi is igy Hozzá. Fé
lelmetes csend a válasz. Ne hányd szemére, hogy
nem szól, hisz nem is a szava kell neked, hanem
a segitsége. Jézusnak igaza van, mikor hallgat.
Mondd rá csendesen: Úgy van Uram!
^ Jézusnak igaza van akkor is, mikor vissza
utasít. Az asszony tovább kiált. Már a tanítvá
nyoknak is kellemetlen. Szabadulni akarnak tőle
s közbelépnek az érdekében. Jézus visszautasítja
a protekciót. Elvi magasságokból hangzik hideg
ridegen a válasza: Nem küldettem, csak az Iz
rael házának elveszett juhaihoz.
Csodálatos! Jézus máskor mindig többre
becsülte a gyakorlatot, mint az elvont elméle
tet. A törvény betűjéhez való ragaszkodás he
lyett a törvény szellemének való engedelmes
séget követelte. Még oly forradalmi kijelentéstől
sem félt, mint: A szombat van az emberért s
nem az ember a szombatért. S a gyakorlati em
berszeretet példájával illusztrálta ép ezt a té
telt, mintha csak azt mondotta volna, hogy min
den törvénynek felette áll s minden törvénynek
betöltése a szeretet.
Itt meg ép az ellenkező álláspontot fog
lalja el. Elméletileg teljesen igaza van. Isten ezzel
az utasítással küldte le s ö is ezzel küldte to
vább a tanítványait. De azért nem előbbrevaló
egy család könnyének letörlése, mint a törvény
betűjéhez való ragaszkodás?
Jézusnak mégis igaza van. Visszautasító ál
láspontra helyezkedik, mert az asszony tolakodó,
sürgető. Jézust pedig nem lehet sürgetni. Még
az anyjától sem tűrte, még a működése elején
sem, Kánában,
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Mikor szívleld fájdalmas sikoltásaira elvi
megállapitások hideg zuhanya felel a Jézus aj
káról, hidd el, akkor is neki vani igaza. Mondd
rá szelíden: Úgy van Uram!
Jézusnak igaza van akkor is, mikor megaláz.
Az asszony odaér. Hallja a Jézus kijelentését.
Mégis leborul előtte. Átkarolja a lábát s li
hegő szóval könyörgi: Uram, légy segítségül.
S akkor Jézus végiig méri: Nem jó a fiák ke
nyerét elvenni s az ebeknek dobni. Mint a ku
tyakorbács az leimberarconi, úgy csip a szava,
mint a várfalra kúszó katonákra a rázuhanó
kőgörgeteg, úgy üti fejtbe az asszonyt. Kutya!
Egy anyának ilyent mondani, kinek minden gon
dolata a beteg lányáé, ki szívesen fogadna most
oly megoldást, hogy vegye ő magára a beteg
ségeit, csak a leánya legyen egészséges. Gúnyt
űzni a legszentebb érzésből, cinizmussal kifi
zetni a legszentebb könyörgést! Csoda volna-e,
ha felforrna az asszony vére s felállana, meg
átkozná az Urat, vagy letépné ruháját, kikaparná
szemét. Akik tudják, hogy mily egyszerre s
mily mámorosán tör elő az ember leikéből a
megsértett önérzet lázadása, az nem csodálkoz
nék ezen. S az asszony csendesen feleli: Úgy
van Uram. Igazad van.
Mikor megaláz az Ur, mikor mlások előtt,
mint itt a tanítványok előtt, összeszid, mikor
vérig sért, nie ágaskodj: az önérzeteddel, hidd
el, neki van igaza, mondd rá csendesen: Úgy
van Uram, a bűnösök között az első én vagyok.
De Jézusnak igaza van akkor is;, mikor meg
dicsér. Mikor az asszony remegő ajakkal könyö
rög a kegyelem morzsáiért, felragyog a Jézus
arca s azt mondja csodálkozva: Soha sem lát
tam ily hitet! Kevés helyen olvassuk Jézusról,
hogy csodálkozott. Ez e közé a kevés hely
közé tartozik.
Ma jobban lehet hinni a kritikáknak, mint
a hízelgéseknek. A dicséret rendszerint nem igaz.
Jézus nem udvariaskodik. Amikor ö dicsér, ak
kor neki igaza is van.
Melegedjék fel á szived erre a gondolatra,
de ne mondd reá, mint ahogy az asszony sem:
tette: Úgy van Uram!
Dicsérjen mieg Téged a más szája.

ÍŐ2$.

Beszélgetések a Kiskátébél.
2. Jócselekedetek.

Egy iskolai vizsgán hallottam, hogy a tanító
a Hegyi Beszéd alapján még külön is figyelmez
tette a gyermekeiket, hogy sokat ne imádkoz
zanak! Minthacsak az volna a bajunk, hogy túl
sókat és túlgyakran imádkozunk! így vagyunk
a jő cselekedetekkel is. Evangélikus egyházunk
ban, templomban és iskolában unos-untig hall
juk, hogy a cselekedetek nem üdvözítenek, ha
nem egyedül a hit. Nem szándékozom a dog
mák terére lépni, de szinte az a látszata van a
dolognak, mintha tanítóink és lelkészeink óvni
akarnák híveinket a jócsele'kedetektől. Pedig
sajnos elég kevés olyan ember van, aki manap
ság a jó cselekedetei alapján várná üdvösségét;
sokkal több az olyan egyháztag, aki önzetlen
cselekedetekben és áldozatokban az elkerülhetlenül szükségesekre szorítkozik. Nem csinál, nem
ád, nem áldoz többet, mint amennyit muszáj:.
Nem bírom hlát megérteni, hogy mi értelme van
a jőcsielekedeteík szakadatlan lecsepülésének.
Amikor a hit által Való megigazulás tanát
igy állandóan együtt tanítjuk és emlegetjük a
jő cselekedetek nem-üdvözitő jellegével, tanítvá
nyainkat és 'hallgatóinkat vallásosságukban ön
zőkké tesszük. Folyton azt hallják, hogy miképen
juthatnak el ők az üdvösségre; miképen szerez
hetnek ők maguknak irgalmas Istenit; hogyan
kaphatnak ők minden jót a mennyei Atyától.
Arról ritkán hallanak, hogy nekik maguknak mit
kell csinálni, milyen áldozatokat kell hozni. El
felejtetjük velők Krisztus azon tanításait, ame
lyekben arról beszél, hogy milyen: nehéz bemenni
a mennyek országába, mennyi áldozatot kell
hozni, hogyan meg kell önmagunkat tagadni, s
hogy »jobb adni, mint venni«.
Akármit mondjanak egyháztudósaink, ez az
egyoldalúság, a jő cselekedeteknek ez a sarokbaáilitásiai nem Luther szelleméből és vallásosságá
ból fakadt. Bizonyság rá a Kiskáté. A tízparan
csolat magyarázataiban mennyire hangsúlyozza
Luther a jőcselekedeteket! a végién azt mondja:
»éljünk örömest Istennek parancsolatai szerint«.
Az Apostoli Hitvallás magyarázaatából: »Én Is
tennek
engedelmességgel tartozom«; Jézus
Krisztus azért váltott meg, hogy »az ő tulaj
dona legyek, az ő országában ő alatta éljek,
meki szolgáljak.« A Miatyánk magyarázatában:
»le világon istenesen éljünk«; »ígérjük, hogy mi
is örömest megbocsátunk és j;ót teszünk azok
kal, akik ellenünk vétkeznek«. A keresztség
szentségéről irt magyarázatokban: »naponként
új ember jöjjön elő és támadjon fel, aki igaz
T. Z.
ságban és tisztaságban éljen Isten előtt«. Az ol
tárt szentséghez: »ahol bűnök bocsánata van,
GONDOLATOK.
ott élet is van«.
Luther Márton a Kiskáténak mindegyik ré
Aki sokat van együtt emberekkel, annak
még többet kell együtt lennie Istennel; aki sokat sziében megköveteli, hogy Isten iránti félelmünk
beszél emberekkel, annak még többet kell be és szeretetünk életben, cselekedetekben és va
lóságban miegbizonyuljon és kitűnjék. Nem veszszélni Istennel. — Frommei E.
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szűk-e észre, hogy a hitnek egyoldalú hangoz
tatásával s az életfolytatásnak közömbösítésével
a hitet az intellektusnak, az értelemnek se hidegse meleg világába vittük át, holott Luther a
hitet a félelemnek és szeretetnek érzésvilágába
kapcsolta bele? Luther szerint a keresztyén em
ber élete az istenfélelmen és istenszereteten épül
fel. Isten a középpont, nem a "hivő« ember, aki
a hitével kérkedik, aminthogy a protestantizmus
körében nem fehér holló az olyan protestáns,
aki kidülleszti a mellét, és kiöblösiti a hangját,
amikor arról beszél, hogy a »hit üdvözít«. Ami
már csak azért is tévtani, mert Isten üdvözít,
nem pedig a hit. A ió cselekedetekben meg ne
restüljünk. A léha, naziíg, önző és telhetetlen
világban a keresztyén egyháznak hirdetni kell,
hogy* Isten parancsolatai nemcsak azért vannak,
hogy bennök higyjünk, hanem azért is, hogy
azokat cselekedjük.
Diakónus.

Az első evaog. KIÉ konferencia Balaton
szárszón, aug. 1-4-ifl.
Isten kegyelméből ezt is megértük. Mint
egy 65 lelkes ifjú jött különböző helyekről,
hogy a magyar tenger partián felvesse maga elé
azokat a problémákat, amelyek a magyarországi
evang. egyház és benne az ifjúság jövőjét ér
deklik. A konferencia mindvégig lelkes hangu
latban folyt le. Sok indítást, buzdítást és lelke
sedést vitt magával otthonába minden jelenlévő,melynek áldásait minden reményünk szerint a
közeljövő fogja feltüntetni és igazolni.
A Soli Deo Gloria ref. diákszövetség Ne
felejts villája és a vele kapcsolatos barakktábor
volt a konferenciai táborozás színhelye. A fiuk
öt bibliaköri csoportba osztattak egy-egy lel
kész vezetése alatt, és egységes terv szerint az
imádságról, Luthernek a Miatyánkhoz fűzött ká
témagyarázata alapján kezdették meg reggelen
ként munkájukat, amelyet az eredmények közös
megbeszélése folytatott Németh Gyula szek
szárdi lelkész fovezetó rendszeresitö munkája
alatt. Délelőttönként egy-egy előadás volt meg
beszéléssel. Az elsőt dr. Scholtz Oszkár, az ev.
K1E ezidő szerinti vezetője tartotta meg: »Az
evang. ifjú felelőssége családjával szemben« cí
men, a másodikat »Az evang. ifjú felelőssége
egyházával szemben/ cim alatt Budacker Oszkár
soproni lelkész tartotta, a harmadik »Az evang.
ifjú felelőssége hazájával szemben« cim alatt
Bélák János előadásában került tárgyalás alá.
A délutánokon két előadás volt: »Az evang.
ifjú szórakozásai« Dobos Károly ref. K1E tit
kártól, a másik: »Az evang. ifjú és a társadalmi
ellentétek« címen Bácsi Sándortól, melyet szin
tén élénk megbeszélések követtek. A harmadik
nap délutánján ifjaink egy kirándulást tettek
Balatonföldvárra, s onnan hajón Tihanyba, ahol
a biológiai intézetet nézték meg és I. Endre
király sírját, a tihanyi apátság kriptájában.
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Esteliként tábortűz volt, amelynek fényé
nél komoly és vig elemek váltakozó harmóniá
jában hatódtak meg és vidámultak fel a lelkek.
Két estén rövid élctrai/.i ismertetéseket közöltek
az előadók egyházunk nagy szolgáiról és pe
dig Tossedik Sámuelről Kellő Gusztáv szarvasi
lelkész és W»cehem János Henrikről Fuchs Já
nos gindlicsaládi kikész. Az utolsó tábortűzi est
valóságos irodalmi és művészi estcllyé nőtt ki,
amelyen Lintner Attila egy novelláját olvasta
fel, a kis rögtönzött zenekar magyar nótákat
játszott, dr. Adamkovics Géza ügyvéd egy köl
teményét olvasta fel, Antretter Ede irodavezető
és Klementisz tanító pedig saját szerzeményű
irredenta dalaikat énekelték hegedű, ill. tábori
harmonium kísérete mellett.
Vasárnap délelőtt ünnepélyes konferenciai
istentisztelet volt a szárszói ref. templomban a
nyaraló közönség részvételével, melynek rendje
ez volt: 1. Közének. 2. Oltári ima és igeolvasás,
Németh Gyula lelkész. 3. Hegedűszóló orgonakisérettel, Papp Zoltán hegedű-művész. 4. Gyü
lekezeti ének. 5. Egyházi beszéd és ima: Bácsi
Sándor győri s. lelkész, 6. »Térj magadhoz drága
Sióm. Férfikar a K1E ev. tagjaiból, 7. Miatyánk,
áldás. 8. Erős vár a mi Istenünk. Vasárnap
délután KIÉ minta összejövetel volt.
Megható volt a reggelenként zászlófelvo
nás, melynek keretében Németh Gyula a kon
ferencia vezetője a napi jelszót adta ki, miután
néma tisztelgés mellett felvonódott a KIÉ nieszsze tündöklő szép zászlója. Nemkülönben a kon
ferenciát záró búcsú estély, melyen ki-ki el
mondotta, hogy mit visz magával lelkében a
konferencia benyomásaiból.
Nem szólok külön a Balaton csodás meg
nyugtató, felemelő és lenyűgöző hatásairól, me
lyet fenséges tündöklésével és néma beszédé
vel a Iclkckbe beleírt, sem pedig a fürdés, a vizi
és balatonparti játékokról, a tengeri csatákról,
csónakázásról, amelyek ügy testiekben, mint
lelkiekben csodásán varázsos erejükkel felüditettek mindenkit. A koszt kitűnő volt és bőséges,
a rendezés fegyelmezett és önfegyelemre ne
velő, a tábori ba rakkok tiszták és kellemesek,
a büffé jó.
Isten kegyelméből azt reméljük, hogy a belmissziónak ez az egyházi szempontból mérhe
tetlen értékű ága a közegyház teljes bizalmát
és érdeklődését fogja kiérdemelni és felkelteni
és azt várjuk, hogy az ev. KIÉ formai és szellemi
szempontból egyaránt végre elfoglalhatja egyet,
egyházunk névlistáján is az őt megillető he
lyet. F. J.
GONDOLATOK.
Az igazságot nem érveléssel és okoskodás
sal, bancm cselekvéssel és megfigyeléssel lehet
megtanulni. S ha egy igazságot elsajátitottunk,
bizonyos, hogy annak révén tiz más igazságra
jövünk rá. — Ruskin.
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a bizonyos »alkotmányos státust« (Ravasz), »ein
äussierlich Wesen mit äusserlichen Gebärden«
(Luther), az »ecclesia siensibilis«-t (Zwingli), Igé
Irta : Zulauf Henrik.
vel, szentségekkel és az obje cti vált subjecti v hit
A keresztyéhsléjjgl történetiében az Utolsó év vallással, a formulázott hitvallási irattal, amely
tizedek sajátságos mozgalmat érleltek miéig: a csiraképen már az írásban megtalálható s a do
széleskörű umionisztikus, vagy ahogyan má* elő log természete szerint az élőszóbeli hitvallásból
szeretettel nevezik: ökumenikus mozgalmat. hitvallási irattá, szimbólummá lett. Az eredeti
Eléig, ha három nevet említek: Mecheln, Stock leg szintén egy látható egyház több egyházra,
holm és Lausanne. Az első névhez ,az anglo- egyhlázfelekeZetre oszlik aszerint, hogy a slubjecés római katholicizmUsnlak különbem már XIII. tiv hitvallók milyen objectiv ’hitvallást terem
Leó pápa1 idejébe visszanyúló, az utóbbiakhoz tenek, illetve fogadnak el. Míg a láthatatlan egy
a1 kelleti s a protestáns egyházak egyesülési tö ház egységének az alapja a Jézus Krisztus, ad
rekvéseinek az emléke fűződik.
dig a látható egyházé illetve egyházaké az ob
•Fiel kell tételeznem annak az ismeretét, hogy jecti v hitvallás : a hitvallási iratok, ezek tantar
a mai ökumenikus mozgalom, amely természet talma, az egyházi tan a maga kardinális! ési fun
szerűleg Svédországból indult ki, — természet damentális igazságaiban, — amelyekhez az úr
szerűleg, mondom, miivel a skandináv lutherániz- vacsorái tan Igazsága joggal számítható. Lát
mius ökuménikus jellegű —, miilyen alapon in ható .egyház egységéről csak ott lehet beszélni,
dult meg, milyen célt követ s milyen eredmé ahol megvan a hitvallás egysege, az egységes
nyeket tud a mai napig, felmutatni. Minket ma egyházi tan: »Darum heisst u. ist diese Einig
lezen mozgalom kizárólag az Úrvacsorára való keit der Kirchen, nicht einerlei äusserlichl Regi
vonatkozásban érdekel, s itt kifejezést óhajtok ment, Gesetz oder Satzung u. Kirchenbräuche
adni ama meggyőződésemnek, hogy a nálunk haben u. halten... Dahier heisst es eine einige
mind sűrűbben jelentkező s vezető egyházi té hl. catholica oder christliche Kirche, dass da ist
nyezők által — ügy látszik — favorizált és, szinte e i n e r l e i reine u. lautere L e h r e des Evangelii
forszírozott interkomfessziomális, Unionisztikus u. äussierlich B e k e n n t n i s derselben« (Luther).
jellegű úr vacsorázás mintha amaz általános
Ha a hit a hitvallásban Ju t kifejezésre, ak
mozgalomban keresnie s találná ihletét, táperer kor viszont a hitvallást úgy formailag, mint tar
jé t Hogy ezen oltári unionizmus elvileg he talmilag a hit teremti mleg. A hit forrása azon
lyes-e és ennek következtében gyakorlatilag jo ban az Isten, a Jézus Krisztus élő, szentllelkes
gosáé, ez a probléma foglalkoztat bennünket ma. Igéje: »A hit hallásból van, a hallás pedig Isten
Igéje által« (róm. 10. 17), úgy hogy nemcsak
I.
a hitnek, hanem a hitvallásnak is a qualitása az
Néhány általános elvi megállapítás előre- íráshoz való viszonyától függ, ez által határoztatik meg. Ugyanazon hitvallást csak azok köve
boesíátása elkerülhetetlen.
Az u ni ó (neim unionizmus) gondolata krisz tik és követhetik és igy ugyanazon egyházi kö
tusi és apostoli: »Hogy mindnyájan egyek le zösségnek a tagjai csak azok s csak azok lehet
gyenek« (Járt. 17. 21); »Igyekezvén megtartani nek, akik ugyanazon hitbeli viszonyban vannak
a Lélek egységét a békességnek kötelékében. az íráshoz, adott esetben természetesen az írás
Egy a test és egy a lélek, mik épen elhivatástok- konkrét szavához. Ahol nincsen meg az írásihoz
toknak egy reménységében hivattatok el is« való Ugyanazon hitviszony, ott nincs hitközösség,
(Efez. 4. 3—4). Az unió gondolata hit- ott nincs közös hitvallás, ott nincs s nemi lehet
vallásiszerű is. Az unió jelenti a hívők közös unió. Igenis egyben igaza van a »Mortalium; ani
ségét széles e világon, — nem, miként Söder- mos nunquam« encyklikának, ha mindjárt a
blom gondolja, a látható, az egyesült kér. egy római pápa adta is ki, s ha még úgy támadjuk is,
házat, hanem — az u. n. láthatatlan egyházat, — amely igazság meggyőződésem szerint meg
mely azonban természetesen nemi tisztán »spiri dönthetetlen fog maradni a jelemkor minden
tuális«, hanem mindig e világ rendjének és tör egyesítési törekvésében és azzal szemben, —
téneti formáinak keretében és azokkal kapcsolat abban az elvben t. i., hogy a z u n i ó n é m a
ban, valamint az Igével és a szentségekkel kap s z e r e t e t , h a n e m i g e n i s a k ö z ö s h i t és
csolatban létezik. A láthatatlan egyház, azaz a h i t v a l l á s a l a p j á n l e h e t s é g e s c sak.
Krisztusban hívők láthatatlan közössége a Jézus Hogy a protestantizmus a hit fogalmlát s tartal
Krisztusban bírja a mag|a egységét: mindazok, mát a pápai enicyklikától eltérően határozza meg,
akik a Jézus Krisztusban- hisznek a föld kerek az ezen elv helyességén nem változtat. Igen ta
lálóan, az Ágostai Hitvallás szellemében mon
ségén, tagjai az egy láthatatlan egyháznak.
A hi t els őso rba n a szóban, a vallás tételben, dotta D. Dr. Elért erlamgeni professzor múlt
a hitvallásban jut kifejezésre, lesz láthatóvá: évi augusztus hó 3-án a lausamnei konferencián,
»Hittem, azért szóltam« (Zsolt. 116. 10); »Mert hogy a keresztyénsíég az egységet nem egységes
szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pe formulákban, hanem az »Igazság« és a hit egy
dig vallást az üdvösségre« (Róm. 10. 10). A ségében keresi. »Nemi nehéz — úgymond —
hi t - vallók alkotják a látható egyházat, a Krisz olyan kompromisszumos formulákat felállítani,
tusban hívők szervezett, látható közösségét, azt amelyekhez valamennyien vagy, legalább is
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87 P; Luther Szövetség 172 tag, bev. *85 P;
Cserkészcsapat; Sportkör most alakult 76 tag;
Gyorsírókor 50 tag; Énekkar. A gimnáziumnak
van alumneumja (közétkező), amelynek dija:
ebéd és vacsora havi 2 0 pengő, csak ebéd havi
15 pengő. Vizsgálatot tett 293 tanuló, közülök
evangélikus 174. Az Értesítő közli dr. Neumann
Jenőnek »A szarvasi evangélikus egyház küz
delme a pátens ellen« cimii tanulmányát, amely
küzdelemben különösen Haviár Dániel lelkész
nek és Tatay István gimn. igazgatónak volt ve
zető szerepük; a tanulmány megérdemelt volna,
aktuális jelentőségénél fogva is, a külön lenyo
matban való terjesztést. Folytatólagosan közli az
Értesítő a fögimnáziumi könyvtár címjegyzékét.
9. A soproni tanítóképző (Hamar Gyula
igazgató.) Az intézet fennállásának 70 éves ju
bileumát ünnepelte 1928. október 3-án; ebből
az alkalomból értékes cikk jelent meg (Pálfy
megnyitó beszédével) az Értesítőben, amely kü
lön cikkben emlékezik meg Papp József nyug.
igazgatóról (meghalt 1928. nov. 22.). Az intézet
fenntartója a dunántúli egyházkerület; felügyelő
dr. Hcimlcr Károly. A tanári testület összesen
16 tagból áll, de szükséges még egy német-ma
gyar szakos, s egy gazdasági és testnevelő ta
nári állás szervezése, továbbá internátusi nevelő
beállítása. Egy rendszeresített helyettes tanári
állás fizetésklegészitó államsegélyének utalvá
nyozása a vall. és közokt. miniszternek nem ál
lott módjában. Osztályvizsgálatot tett tanulók
száma 130, közülök evangélikus 112. Az intézet
épülete 3 éves tanfolyam számára készült s ma
már felette szűknek bizonyult, de sikerült a múlt
tanévben externátust szervezni, amelyben 26 nö
vendék nyert elhelyezést; az internátusbán 60
növendék volt; az egyházkerületi tápintézetben
111 növendék étkezett. Az internátusi és az ex(Az is k o la i é r t e s í t ő k a l a p j á n )
temátusi dij havonta 10 pengő. A segélyek,
ösztöndíjak, jutalmak értékösszege 5190 P. Az
8.
A szarvasi gimnázium (Raskó Kálmán
igazgató.) Az 1802-ben Mezóberényben létesí intézet 1928 29. évi jóltevói közt szerepelnek a
tett főgimnázium települt át a kolerajárvány után breslaui, a spcyeri és az ansbachi Gusztáv Adolf
1834-ben Szarvasra. Fenntartói a oékési és a főegyletek összesen 300 márkával, dr. Mester
csanád-csongrádi egy házmegyék; a felügy elői bi ház)' Ernőné, Rajka és Oroszvár gyülekezetek,
zottság elnöke dr. Pelich János egyetemi tanár. Czipott Géza, Szenteli Dezső, dr. Ájkay Béla,
A tanári testület a hitoktatókon kívül 15 tagból Stinner Károly stb. Az V. évfolyam növendékei
áll. A melléktárgyak tömegüknél fogva aggodal három napos tanulmányi kirándulást csináltak
mat keltők s veszedelmesen befolyásolhatják a Becsbe. Egyesületek: Bélmissziói Egyesület 111
tanulók munkáját. Az ifj. istentiszteleteket •Ko- tag, bev. 274 P; önképzőkör 128 tag; Sportkör;
rim Kálmán vall. tanár és Lang János tanár Cserkészcsapat. Az intézettel kapcsolatos gya
tartották; a tanulók kétszer járultak az Uraszta- korló iskolának 6 6 tanulója volt. Nevezetes adat,
lához. A gyámintézet céljaira az ifjúság 85.— hogy az intézetben 1858. óta 1206 egyén nyert
P-t gyűjtött. Adakoztak a szarvasi öreg diákok tanítói képesítést. Ad multos annos!
Szövetsége: Teffert Károly, gróf Bolza Géza,
10. A budapesti leánykollégium (dr. Böhm
Mátéffy L., Szarvasi Tptár, Szarvasi Hitel Dezső igazgató). Az iskola fenntartója a pesti
bank, dr. Melich János, dr. Robitsek Jenő, a magyar és német evang. gyülekezet; ügyeit első
szarvasi Tanítóegyesület, dr. Tóth Pál, DNKE, sorban dr. Zimmermann Ágoston iskola fel ügyelő
Kiss Mihály, Szarvasi Dalkör. A tanulók könyv- intézi. A tantestület 24 tagból áll, közülök 7
talmakon kívül 1330 V tandijsegélyben és 694 rendes tanár. Egyesületek: önképzőkör; Gyámösztöndijban és jutalomdijban részesültek. — intézet, bev. 281 P; »Szembe« egyesület; Bajtárs
Egyesületek: önképzőkör 125 tag; Segítő Egye Alap, bev. 1806 P; Segítő egyesület. A tanulók
sület bevétele 645 P; Gyámintézet 172 tag, bev. száma 3 csoportban (kollégium, polgári, líceum)

sokan közülünk hozzájárulhatunk. Ámde ezek a
formulák értéktelenek, ha ama nagy egyházközösségek, melyekhez tartozunk, nem tudják
bennük megtalálni hitüket és Igazságtartalmu
kat.« És báró Kaas Albert ugyanott megálla
pította, hogy az egység csak a pozitív hit alap
ján lehetséges és ennek ellenére ne akarjuk azt
megteremteni, mert ez meddő kísérlet: »Néze
tem szerint az egység megteremtésének útján
el kell menni addig a határig, ameddig 3 /.
Augustana Confessio szerint vallott pozitív hi
tünk m egengedi... De a pozitív hitet nem érint
hetjük, mert ebben hiszünk és ezt tanítjuk.« Vi
lágos beszéd ez, úgy gondolom.
Az uniótól lényegileg különbözik az u n i ó 
it iz m u s . Ez az íráshoz, ennek tanításához s
igy magához az Úrhoz különböző h:tviszonyban
levő és igy különböző hitvallás alapján álló lát
ható egyházak egyesítése, ami természetszerűleg
a confessiók ledöntésével, a confessiókban
meglevő igazi unió megsemmisitésé\el jár. Vi
lágos, hogy ez az írással ellenkezik: »Ha valaki
elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi,
ne fogadjátok azt be házatokba« (II. Ján. 10),
és csakis a hitvallás lekicsinylésével, fuinigálásával, megtagadásával avagy öntudatos hit, egy
házi öntudat hijjával lehetséges. Mivel ilyen
módon az unionizmusban nincs meg a hit és
hitvallás egysége, hiányzik az unionjzmus létjogosultságának és bizonyára létrejövételének s
tartós fennmaradásának az előfeltétele — a je
lenben, amikor is hitközösségröl még nem lehet
beszélni. A jövő mit rejt magában, az épen a
jövő titka.
(Folytatjuk.)

Iskoláink az 1928|29. tanévben.
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310, közülök evangélikus 148, Az Értesítőben1
mieigijielienlt dr. Láng Margit tanárnak »A képző
művészetek tanítása a lieányközépiskolában« c.
értekezése. Az Intézet értesítőjének bővebb' is
mertetésétől eltekintünk, mert több ízben volt
alkalmunk az intézet szép munkáját értékelni.
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kelőségek, Nőegylet és az ünneplő sokaság
hosszú sorban kígyózó tömege. A menetet a
templommal szemben felállított huszár diszszázad várja, disztisztelglést adva a püspöknek. A
templom elé érve Kalmár Zoltán építő mérnök,
evangélikus hittestvérünk, keresletien szavakkal
Nagymagyarországot kívánva, átadja a templomi
kulcsát a püspöknek, aki megiható beszéd kísé
retében átveszi és a 24 zsoltár 7. versének idézé
H Í R E K .
siével átadja Fáber Sándor gyülekezeti felügyelő
nek, aki bensőséges szavak kíséretében átveszi
— Lapunk következő száma szeptember és kinyitja a templom ajtaját, melyen elsőnek
a püspök, majd a helyi lelkész és^esperes, pap
hő 1 -ére jelenik meg.
ság éis ünneplő gyülekezet vonul be. Amikor a
Templomavatás Keszthelyen aug. 4-én. felavató püspök a templom szentélyének lépcső
A Balatoni partján fekvő, amúgy is óléink város jéhez ér, a templom kórusán elhelyezett dalárda
képe mlég mozgalmasabbá vált. A fellobogózott a magyar Hiszekegyet énekli,' miközben! a
utcákon ünneplőbe öltözött csoportok igyekez püspök az oltár lépcsője előtt áll. A lelkészek
nek, sugárzó arccal az ujj keszthelyi templom elé, a bibliát és szentedényeket elhelyezik az oltárra,
ahol zöldelő gályákból és tiszta fehér virágok majd elhelyezkednek a megjelent előkelőségekés
ból font diadalkapú, mint a reménység és törhe kiküldöttek, mire kezdetét veszi »Jövel, Szent
tetlen hit ölelkező szent szimbólumai várták sze lélek Úristen« eléneklésévei az avatóüninepség.
retettel a kerület apostoli főpásztorát: Kapi Nagy Lajos esperes költői imája és bibliaolvasás
Béla püspököt. Kevéssel fél 9 óra után autó utáni, felhangzik »Áll már a hajlék szent neved
gördül a templom télé, melyből a mindig jósá nek« kezdetű temiplomavatási ének két verse,
gosán mosolygó püspök száll ki feleségével és D. Kovács S. egyetemi tanár szerzeménye, mely
Kató leányával, akik vele jönnek, hogy rószt- Utáni Kapi Béla püspök Nagy Lajos és Magyary
vegyenek, a Nőegylet meg'hivására, az öröm- Miklós esperesek kíséretében az oltár elé megy
ünnepeim, s Takó István siegédl elkelsz. Elsőnek és I. Királyok 8. fejezetéből vett versek alapján
dr. Huszár Pál főszolgabiró köszönti a püspököt, megtartja lelkeket magával ragadó temiplomavamajd a város részéről Reischl Imre városbiró tási beszédét. Ezután megáldva a templomot, át
üdvözli, utánuk pedig a helyi lelkész, Menyhár adja szent hivatásának. Beethoven: »Isten dicső
István szól. A püspök meleg szeretettel válaszol ségét« énekli a helybeli iparos, dalkör, mely után
az üdvözlésekre külöm-külön. Majd a Nő'egylet kezdetét veszi a diszközgyülés. Fáber Sándor
elnöknője, özv. Horváth Károlyné köszönti Kapi fel ügy elő megnyitó beszéde Utáni, Novák Elek
Bélá'niót, hálásan megköszönve, hogy résztvesz volt gondozó lelkész ismerteti a gyülekezet tör
e nap örömében, s hatalmas, nagy csokrot nyújt ténetét, kellőképen kiemelve a Németországból
at néki öt fehér ruhába öltözött kis leány, mire beköltözött Oppel-család buzgó munkásságát,
a püspök felesége meleg szavakkal válaszol. A akiknek nevétől elválaszthatatlan; a gyülekezet
fogadtatás után bevonulnak az úji lelkészlakásba. története. Sass Gábor presbiter felolvassa a
10 órakor indul el a püspök Nagy Lajosi espe templomépités rövid történetét, míajd a helyi lel
res és Menyhár István lelkészek között a régi1 kész záró szavai Után, a Himnusz eléneklésévei,
istentiszteleti hely felé bucsuzásra, utána mennek ért végjét a nagy ünnep. A barokkstilben készült
Reichert Gyula, Magyary, Miklós, Novák Elek, templom terveit díjtalanul készítette el SzegZsiray Lajos, Takács Béla, Hering János, Jónás halmy Bálint volt nagykanizsai, most miskolci
Lajos, Schöck Gyula, Takó István eiv. és Németh városi főmérnök, ugyancsak díjtalanul végezte az
Károly ref. lelkészek, majd a gyülekezet és az ellenőrzés munkáját nagy hálára kötelezve a kis
egyházmegye nagyszámú világi vezetői. A pol gyülekezetét. Ugyancsak az ő tervei alapján ké
gári iskola nagy tornaterme, folyosói és udvara szítette el a Nőegylet buzgósága a templom mű
zsúfolásig telve várja az érkező főpásztort és kő oltárát, melyekre remek stilű 4 darab ezüst
kíséretét. Jelen vannak a premontrei rend, ref. gyertyatartót özv. Sándor Eleknél ajándékozott.
egyház, izr. hitközség, járási, város, katonaság, Az oltárképeit Henz Lajos 83 éves festő hívünk
bíróság, gazd. akadémia és az összes hivatalok ajándékozta, a szintén barokkstilű padokat a hí
és testületek kiküldöttei. Menyhár István lelkész veik ismételt áldozatkészsége állította élő. Szó
búcsúztatja gyülekezetét a régi imahelytől. Rö szék és egyéb berendezésiek előteremtését a
vid ima és áldás utáni, diadaléneikünik: »Erős vár Nőegylét buzgóságábóf és. adományokból várják.
a mi Istenünk« hatalmas akkordjiai hangzanak
— Gyula. A gyulai gyülekezet augusztus
fel a régi helyen utoljára. — Megindul a hatal
mas menet. Ünnepélyességgel jön a főpásztor 5-éni vendégül látta Nietzsch Rudolf eisenachi lel
12 lutherkabátos lelkészétől kisérve, akik az készt, aki Erdély felé utaztában eljött megnézni
oltár! bibliát és szentedényeket viszik, majd a a gyulai uj templomot, mint a Gusztáv Adolf
presbitérium, a helybeli teljes számú huszár Egylet segélyezettjét. A vendéget dr. Szeberétisztikar, hatóságok hivatalok, testületek és elő nyi Lajos főesperes, Tátrai Károly lelkész és
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Schad János kántor kalauzolták. A vendég* tisz
teletére D. Vangcl Endre egyházfelügyelo csa
ládja ebédet, Stélel András gondnok uzsonnát
adott. A város nevezetességeinek megszemlé
lése után megnézte Nietzsch lelkész az uj
templomot és megtudakolta a gyülekezet anyagi
helyzetét. Megtekintette a gyulai régi várat,
melynek fokáról bánatosan nézte a trianoni ha
tárt* Közvetlen modorban beszélt elzászi szen
vedéseiről, a hazájában lévő Luther reneszánsz
ról, a Gusztáv Adolf Egylet áldásos működé
séről és csodálkozását fedezte ki azon, hogy a
magyarországi viszonyok mily rendezetitek s l>.
Szebcrényi fóesperes mennyire jól ismeri a né
met theológiai állapotokat. Fóesperes könyv
tárának és a gyulai nagy' templomnak megszem
lélése után úgy' távozott el körünkből Nietzsch
lelkész, mint hazánk és egyházunk barátja.
— H arangavatás és G yurátz-em lékünncp
Kővágóörsön. Nagy' Lajos, a zalai egyházmegye
esperese Jónás Lajos alsódórgicsei és Novak
Elek kóvágóörsi lelkészek közreműködéséül
szép ünnepség keretében avatta fel julius 28-án a
kővágóörsi gyülekezet uj harangjai. Jónás La
jos végezte az oltári istentiszteleted; Novák Elek
a harang történetét ismertette; Jakobi Antal
fővárosi éndetanár szólót énekelt. ‘Délután 3
órakor vette kezdetét a Gyurátz Ferenc-emléküitnep a Szózattal, amelyet a kővágóörsi dalárda
énekelt. Nagy Lajos esperes ismertette az ál
dott emlékű püspök kóvágóörsi működését;
Gyurátz Ferenc mint kővágóörsi scgédlelkész
s az ottani »kisgimnázium« tanára 1865 66-ban
missziói munkát teljesített; gyarapította a tan
intézet hírnevét, különösen pártfogásába vette
a szegénysorsu, de komoly törekvésű növen
dékeket. Az esperes beszéde végén lehullt a le
p d arról a márványtábláról, amely Gyurátz Fe
renc emlékét örökíti meg. Jakobi Antal éneke
után dr. Berzsenyi Jehö egyházmegyei fel
ügyelő mondott lelkes emlékoeszédet Gyurátz
Ferencről. Novák Elek lelkész megkoszorúzta
az emlékművet s az ünnepély a Himnusz el
ének lésé vei Véget ért.
■ — Internátus és háztartási iskola. A
»Fébé< Evang. Diakonissza Anyaház a budai
hegyek közt, a Hűvösvölgy végében 6—18 éves
leányok számára internátust nyit. Az internátusból a növendékek elemi iskolába s a legkülön
bözőbb tipusu középiskolákba járhatnak. Az in
ternatus teljes ellátáson kívül orvosi felügye
letet, korrepetálást, nyelvben és zenében külön
oktatást vállal. Vállalja az internátus olyan gyen
gébb szervezetű elemi és középiskolás növendé
kek vizsgái előkészítését és vizsgáztatását, akik
egészségi állapotuk folytán nyilvános iskolákba
nem járhatnak. Az Anyaház az intemátussal kap
csolatosan nagyobb leányok számára háztartási
iskolát is nyit, amelyben a háztartási ismeretek
elsajátításán kívül nyelv, zene, rajz, festés, gyors
írás, gépirás terén való továbbképzésre is nyílik
alkalom. Az Anyaház természeti fekvése tiszta,
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egészséges erdei és hegyi levegőt, belső élete
a legkomolyabb, meleg keresztyén környezetet
biztosítja a növendékek számára. Szülők, akik
ily értelemben gyermekeik testi s lelki előme
netelét szivükön viselik, forduljanak megkere
séseikkel az alábbi dinhez: Paucr Inna diako
nissza-főnöknő Budapest, I., Hidegkuti-ut 123 a.
— Fővárosi főiskolai hallgatónők és
tisztviselőnők figyelm ébe! A »Fébé« Evang.
Diakonissza Nöegylet elfogad szállásra és tel
jes ellátásra fővárosi főiskolás leányokat és hivatalnoknóket Budapest, VIII., Jó/sef-utca 4. sz.
alatti Otthonában. Az Otthon fdevése, a köz
ponti tudományegyetem, a klinikák s a legtöbb
főiskolai intézethez közel lévén, tanári pályára
készülök, valamint orvostanhallgatónök számára
különösen kedvező. Az Otthont diakonissza-test
vérek vezetik s látják cl megfelelő felügyelettel.
Keresztyén családias jellege az Otthont kivált
kép vonzóvá telteti olyan leányok számára, akik
a szülői otthonból a világváros ridegségébe ke
rülve, melegebb körbe vágyódnak. Megkeresé
sek a részletekre vonatkozólag Pauer Irma diakonissza-fónöknó címére: Budapest, I., Hidegkuti-ut J23,a. küldendők.
— K ülmisszió. A Magyarországi ág. hitv.
evang. Misszióegyesület pénztárába 1929. június
hó 1. — július hó 31-ig a következő összegek
folytak be: Tagdijak: Zenovi ez Karolina Buda
pest 5.— P., Morhács Márton lelkész Budapest
3. — P. Adományok, offertóriumok és gyűjtések:
Hubcr Antal áll. tanító és neje Bocsárlapujtő
4. ~ P., Zenovicz Karolina Budapest 5.— P.,
Sámsonháza 2.06 P., Budapesti Kerepesi-uti egy
ház 13.90 P., Ózd 6.— P., Ózdi női Luthcr-szövetség 3. P., özv. Hoznék Gyuláné Ózd 3.— P , '
Szák (Kontárom in.) 2.40 P., Turóczy Zoltán
győri lelkész 7,— P., Klauscr József né Győr
6.— P., Miinnich Zsuzsanna Budapest 10.— P.
Amint e kimutatásból kitűnik, nagyon kevés tag
díj, adomány és offertorium folyt be az utolsó
két hónap alatt. Nagyon kérem misszióegyesiileti
tagjainkat és az egyházmegyei pénztárosokat,
hogy a tagdijakat, illetve offertóriumokat sür
gősen beküldeni szíveskedjenek. Az Ur kegyelme
legyen velünk! Budapest, 1929. augusztus hó 1.
Broschko G. A. misszióegyesületi pénztáros, IV.
Deák-tér 4. I.

Irodalom.
K ierkegaard: önvizsgálat. K ierkegaard:
Isten változatlansága. Dán eredetiből ford. dr.
Szebcrényi L. £s. Békéscsaba, 1929. — A két
füzetben Kierkegaard A. S. dán filozófusnak,
Írónak és theológusiiak négy beszédet találjuk.
Dicséretre méltó, hogy dr. Szebcrényi vállalko
zott ennek az eredetien gondolkodó és mélyen
vallásos Írónak bemutatására. Gon dől átjárás át,
sokszor túlontúl kihegyezett, mindig nagyon ko
moly és a lelkeket éles elmével, szinte félelme
tes emberismerettel és a következmények levő-
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nlásától vissza meim rettenő bátorsággal dolgozó
lel kiiiisimterét ét más, Kierkegiaardot felhasználó
írók közvetítésiével, felhígítva megtalálhattuk
egynémely legyházi beszédben, de itt megtalál
juk .magát a forrást. A beszédek (el Wem mon
dott beszédek) miár nyolcvan esztendősek, de
IKierkegaardnak sem ezek az írásai, sem egyéb
művei nem avultak el. írás művészetei súlyos pró
bára teszi a fordító nyelvkészségét, akárhány
olyan passzus van ezekben a beszédekben is,
amelyeket az első olvasásra .nem lehet világo
san megérteni; nem a fordító hibájából; ámbár
bizonyos, hogy az írásjelek bővebb és változa
tosabb alkalmazásával, a szórendnek segítségül
hívásával a gondolatokat itt-ott plasztikusabhan
ki lehetett volna domboritani. Aki ezeket a fü
zeteket megveszi, sí bár miniéi többen vennék
meg, az legyen tudatában annak, hogy Kierke
gaard igein figyelmes olvasót kíván, de a figyel
mes olvasó megtalálja a jutalmát is. Attól nem
tartok, hogy IKierkegaardnak egyes, majdnem
azt mondhatnám: félszeigségei, a kierkegaardi
észjárással lés szemziábilitással együttjáró túlhajitásai és élé reál 1itása i kárt tehetnek. Akiben
kárt tehetnének, az az első nyolc-liz oldal elol
vasása után Kierkegaard írásait mint élvezhetet
leneket lés értelmetleneket félreteszi. Aki pedig
végig tudja olvasni, s még egyszer is el kívánja
olvasni (mert ez is szükséges), az már van anynyira érett és önálló gondolkodásul, hogy Kier
kegaard idioszinikráziáit kellő mértékre szállítja
le. Persze, amint eddig voltak, ezután is akadnak
Indák, akik úgy szeretnének énekelni, mint a
hattyú. A kis kierkegaardokat tehát ezután is.
keresztyéni türelemmel kell elszenvednünk. A
két füzeit mint a Protestáns Kulturkönyvtár 2.
és 3. száma jelenít meg; áruk 3 P, illetve1 '50
fillér.
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„Erős Vár a mi Istenünk“ címen a
győri egyházmegyei belmissziói szö
vetség 7 iv terjedelmű imádságos
könyvet adott ki, gyerm ekek részére.
Ára egész vászon kötésben 150 P.,
bőrkötésben arany nyomással 2'80 P.
Megrendelhető K is s S a m u ev lel
késznél Nagybarátfalu, Győrmegye.

Tíz példányon felül p o r ló m e n le s küldés.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY._________

209/1929. szám.
PÁLYÁZAT.
A Rákospalotai ág. hitv. evangélikus egy
ház két rendes tanítói állásra pályázatot hirdet.
Az iskola államsegély es. Az állások a választás,
jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandók. Tekintettel árra, hogy a meg választandók
a k á u t O' r i teendőket végezni kötelesek, a kér
vényhez a zenei képzettséget igazoló okiratok is
csatolandók. Részletes felvilágosítást alulírott is
kolaszéki elnökség ád, ahová a pályázatok f. évi
,1929. augusztus hó 25-ig benyújtandók.
Rákospalota, 1929. augusztus hó.
Kovácsi Kálmán lelkész.
Pályázat.
A k i s k ő r ö s i evangélikus egyház az
1929/30. tanévre a központi iskolához egy ki-’
segítő tanítót keres. Javadalma rendes kezdő
fizetés. A pályázni óhajtók kérvényüket szep
tember 1-ig Koren Márton1 igazgató-lelkészhez
küldjék be Kiskőrösre.
2—2
Nyomatott a
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Ne érd be a feleuttal!
„Avagy nem tizen tisztulának-e
meg ? A kilencz pedig hol van ?“
Luk. 17, 17.

Jézus bizonyára nem azért gyógyította meg
a tiz bélpioklost, hogy kikónyszeritse belőlük
a köszönetét. Nem saját dicsőségét kereste, s
niem embereknél kereste. Dicsősége öröktől
fogva megvolt az Atyánál. A földre alázatosan,
engedelmesen, alacsonyan jött, s megint csak
az Atya volt az, aki adott neki minden név
felett való nevet.
Jézus jól tudta azt is, hogy mi lakik az em
berben, tehát nem sok hálát és köszönetét várt
azoktól, akikkel, szerte járván a falvakban és
városokban, jót tett. Mindent egybevetve egy
a tízből nem is gyenge arányszám. Hiszen a
tizenkét tanítvány közül egy nemcsak hálátlan,
de ördög volt, aki keresztfára juttatta Mesterét.
A zsidó nép, amelyet annyira szeretett volna
megtartani és üdvözíteni, a maga egészében
nem ismerte fel meglátogatásának idejét, &nem
látta meg azokat, amik békességére valók. .
Jézus kérdésié a megváltani akaró, az üd
vösséget felkínáló szívnek fájdalmas kérdése
azokhoz, akiknek vannak füleik, de nem hallanak,
vannak szemeik, de nem látnak, sémi eszükbe
nem veszik, hogy a bélpokloss,ágtól való tisz
tulás még nem teljes gyógyulás.
Azokhoz fordul Jézus kérdésével, akik nála
a materiális nyomor, az anyagiakban való szükölködés ellen keresnek gyógyszert, s ha ebből
a nyomorból kisegítené őket, beérnék vele. Az
elvilájgialsudott, a politikummá átgyúrt, a szo
ciálissá szekulai’izáiódött keresztyénséglhez intézi
kérdésiét a Megváltó, aki szomorúan látja, hogy
c s a k anyagi jólétet, kényelmet, biztonságot kér
nék és várnak tőle, holott ő megmondta, hogy
követőinek ie világion nyomorúságok lészen. Til
takozik megváltói érdemének divatos formába
nyirbálásia, felhigitása, megkurtítása, az önzés
és a hatalom szolgálatába állítása elleni. Figyel
meztet arra, hogy az első és egy szükséges do
log az Isten országa, amelybe a bűnök bocsánata
és újjászületés nélkül nem; lehet bejutni, amelyet
tiszta szív nélkül még meglátni sémi bírunk.
Elégedetlen az Ur azokkal a szekuláris keu
resztyénekkel, azokkal a kurzusíkeresztyénekkel,
akik olyanok, mint a festett koporsók; kívülről

szépen vannak mázolva, de belül undok rotha
dás van folyamatban. Méltatlankodik, miért poli
tikai programmot, gazdasági programimot és tár
sadalmi programúiét faragnak keresztfájából a
kufárok és konjunktúra-keresztyéniek, s elmellő
zik azt, ami az elvangéliomnak lelke: az Isten
iránti szeretetet és az embertárs iránti szeretetet.
A szoros kaput kitágítják, a keskeny utat kiszé
lesítik, s a tű fokát úgy alakítják, hogy a legmegrakottabb teve is kényelmesen keresztül tud
rajta menni.
Azok 'ellen beszél, akik csak azért folyamod
nak hozzá, hogy segítségét elnyervén, egészsé
gesebb és mohóbb' étvággyal vethessék magukat
a világba és a világra. Akik a világot szeretik és
azokat amik a világiban vannak s Jézust csak
eszköznek használják fel arra, hogy a világot
és annak javait élvezhessék. Akik a szívnek el
rejtett emberére ügyet sem vetnek, arról neim
is tudnak, hanem a keresiztyénisléget kirakatdisznek, dekorációs motívumnak, köpönyegnek al
kalmazzák. Akik szívesem hagyják magukat meg
fogni a világ tőreiben és csapdáiban s bűnei
ket csupán addig érzik súlyos tehernek, amíg
a világ élvezetétől és élvezőitől elzárják1 őket,
de könnyen hordozzák, hia elmerülhetnek velők
a világiban.
Jézus sajnálta a kilencet, akik azt hitték,
hogy már meggyógyultak és bátran mehetnek a
világiba. Holott a betegségük áldásosabb' lehe
tett volna, mint a tisztulásuk azáltal, hogy ki
vette őket a világból és Jézushoz vezérelte őket.
Annak a kilencnek vágya a világ volt, nem a
gyógyulás, nem a Jézus, nem az Isteni országa.
A tiz bélpoklos története többre tanít a hála
erényénél. Arra tanít bennünket, hogy Jézustól
többiét kell kérnünk és várnunk mint az életben,
a világiban való boldogulás lehetőségét és. erejét.
Az anyagi siker, a világi prosperálás, munkánk
eredményessége, mindezek Isten ajándékai, ame
lyekért hálásaknak kell lennünk. De mindezeken
túl és ezeknek a mélyén van a drága igazgyöngy,
amiért eladunk mindent, hogy megvásárolhas
suk: lelkünk üdvössége, az örökéletnek és a
mennyországnak kincse. A kilenc bélpoklos teste
megtisztult, de a lelkűk? Pedig micsoda váltságot adhat akárki is az ő leikéiért, avagy mit hasz
nál valakinek ha az egész világot megnyeri is,
de a lelkében kárt vall? Mit használ, ha egy ör
dögtől megszabadulsz, de helyébe híót másiknak
adsz szállást?
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Ha egyszer Jézushoz folyamodtál, nie állj
miejgl a félúton, ne tekints: hátra, add magadat át
neki teljesen.

A kopenhágai lutheránus világkonvent határozatai.
I. Hitvallási nyilatkozat.
A Második Lutheránus Világkonvent hiitvalláisí nyilatkozata csak olyan megállapítást tar
talmazhat, amely világosam és nyomatékosan ki
fejezi a konventnck feltétlen és változatlan ra
gaszkodását a Szentiráshoz és lutheránus őseink
által Isten és az egész világ előtt adott hitvallás
hoz. Őseink hitéhez való szilárd és változatlan ra
gaszkodásunk kifejezése nem keverendő össze
azokkal a módositásokkal és intelmekkel, ame
lyeket a mostani helyzet indokol, de amelyek
elterelhetnék a figyelmet magának a hitvallásnak
tartalmától. A konvent megáliapitását olyan vi
lágosain kell kifejezni, hogy félreérthetetlen le
gyen, de egyszersmind olyan röviden, hogy ki
törölhetetlenül bele vésődjék a1lélekbe és lelki
ismeretbe. Az Eisenachi Konvent ilyen módon
fejezte ki a Szentiráshoz és a hitvalláshoz való
ragaszkodását. Azért ajánljuk annak a Hitval
lási Nyilatkozatnak újbóli beiktatását, amint kö
vetkezik :
A Lutheránus Világkíomvent minden egy
házi tan és gyakorlat egyedüli forrásának és
csalhatatlan zsinór mért ékének az ó- és újszövet
ség! Szemitirást ismeri el és a Lutheránus Egy
ház hitvallás! irataiban különösen a meg nem
másított Ágostai Hitvallásban és Luther Kiskáté
jában! az Istien igéjének tiszta értelmezését látja.
II. Luther Kiskátéja.
A Lutheránus Világjkbnveut Luther Kiskáté
jának négyszáz esztendős jubileuma alkalmával
együtt érez az egész lutheránus keresztyériséggei
a hálás bizonyságtételben. Örömmel vallja, hogy
az isteni kijelentésnek a Kátéban adott közlésé
vel 'egyetért, mert az úgy alakilag minit tartal
milag igazi bibliai s a konvent ezt a közlést
nemcsak az ifjúsági oktatása céljából, hanem a
gyülekezet felnőtt tagjainak vezetése és: épülése
céljából is szükségesnek tartja. A lutheránus
testültetek hassanak oda, hogy ez az áldott könyv
minél szivesiebb fogadtatásra találjon a család
ban, az iskolában és a templomban. Buzgón kér
jük és reméljük, hogy ez sikerüljön! Különösen
iparkodnunk kell, hogjy az iskolai vallástanitásban a Káté elnyerje és megtartsa azt a helyet,
amely lényegiénél és jelentőségénél fogva meg
illeti.
III. A testvérszeretet munkái.
\ lutheránus Világkonvent, amely felada
tául tűzi ki a lutheránus egyházak között a hit

beli és hitvallásbeli közösségi előmozdítását, sür
gősem szükségesnek nyilvánítja, hogy az az ön
feláldozó szeretet, amely olyan fényesen mutat
kozott a háborúban és közvetlenül a háború
után, a jövőben iis tevékenyen éljen. Buzgón
imádkozunk, hogy a lutheránus keresztyének nö
vekedjenek és ne restüljenek meg a hittestvéreik
iránti szeireletben. Tekintettel sok lutheránus
egyház nehéz helyzetiére, a világkonvent szüksé
gesnek tartja a szervezett segélyezést. Ajánlja,
hogy a végrehajtó bizottság, amely ezt a mun
kát a múltban, olyan határozott eredményekkel
irányította, továbbra is tartsa kézében a lutherá
nus egyházak tevékenységének vezetését az ál
tala jónak látott irányelvek szerint, ugyanakkor
érintkezésben maradva a meglevő segély-szer
vezetekkel.
IV.

A lutheránus egyház egységének elő
mozdítása.

Min; hogy a1Lutheránus Világkonvent a kü
lönböző lutheránus egyházak közösségének
egyetlen helyes alapjául a hitnek és hitvallásnak
mostani egységét tekinti, s minthogy a közös
hitről váló élő bizonyságtételt a legfontosabb
s egyedül célravezető eszköznek tekinti ezen
egységtudat megerősítésére, ajánlja, hogy a
-végrehajtó bizottság tegyen lépéseket, hogy a
különböző egyháztesíületek behatóbban megis
merhessék más lutheránus testületek hitiét, életét
és körülményiéit, hogy a személyes bizonyság
tétel híasználtassék fél a közös oktatásra és in
tésre. Ilyenekül emlittettek: vezető emberek lá
togatásai, szervezett tudósítás a lutheránus sajtó
iroda és irodalom; útján, a kisebbségi egyházak
lutheránus thleológiai hallgatóinak segélyezése
hogy theológiai tanulmányaikat más lutheránus
központokban folytathassák.
V. A szociális problémáról.
A Világkön vént ajánlja a végrehajtó bizott
ságnak, hogy a bizottság dolgozzon ki feleletet
arra a kérdésre, hogy mi a lutheránus egyház
álláspontja a szociális problémák irányában és
pedig tegye ezt mélyrehatóan és olyan tartal
mas nyilatkozattal, hogy Istien országának belső
jellege hangsúlyoztassék. De addig is a világkonvent maga is felhívja a lutheránus egyháza
kat, hogy korunk szociális problémáinak meg
oldásában behatóbb' tevékenységlet tanúsítsanak,
hogy ezáltal az evangéliomi értelemben vett
gyakorlati keresztyénség a gyakorlati életnek
minden terén megnyilvánuljon.
VI. Az Ágostai Hitvallás.
Az Ágostai Hitvallás négys zázé vés jubileu
mának megünneplése tárgyában a véleményező
bizottság Bocihu püspök inditványára azt a javas
latot terjeszti az elnök elé, hogy a Világkonvent
fogadja el a következő határozatot:
A Második Lutheránus Világkonvtetnt meg-
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emlékezik arról, hogy 1930-ba ni lelsz az Ágostai
Hitvallás 'előterjesztésiének niégyszázadik évfor
dulója. A Konvent hálát mond a min ellenható
Isteninek, hogy a lutheránus egyháznak ezt a hit
vallást adta. A Konvent bizonyosra veszi, hogy
a lutheránus egyházak az egész világon egye
sülni foginak a hitvallási alapiért érzett hála kife
jezésében s ilyen módon is erősítik az egység
kötelékét.
VII. Különleges kérdések.
A Konvent külön bizottságai részéről a kö
vetkező tárgyak kerültek a véleményező bizott
ság! elé:
a) B el m is s zi ó.
»A véleményező bizottságot felkérték, hogy
gondoskodjék belmissziói bizottság szervezésé
ről, amelynek tagijai a világkonventen képviselt
különböző lutheránus egyházakból kerülnének.
A javasolt bizottság kötelessége lenne a végre
hajtó bizottsággal karöltve lehetővé tenni, a világkonvent gyűlésiével kapcsolatban, a belmiszsziói munka' különböző képviselői révén a ta
pasztalatok kicserélését, s a Konvent gyűlésein
kívül a különböző lutheránus országok és egy
házak belmissziói munkásai között a testvériség
érzését ápolni.«
b)
T ie ni g e r é s z- é s k i v á n d o r 1ómi s s z i ó .
»Elismerve, hogy minden luthieriánusinak kö
telessége az, hogy szociális téren eleven tevé
kenységet fejtsen ki, ezzel tanús itván háláját
Isteni iránt mindazért, amit Istentől kapott, a
Kopenhág'ában tartott második Lutheránus. Világikonvent felhívja minden lutheránus egyház
nak és egyesületnek különös figyelmét azokra a
nagy bajokra, amelyeket csak nemzetközi együtt
működéssel lehet orvosolni, nevezetesen arra a
szörnyű nyomorúságra, mely tengerészeket és
kivándorlókat sújt. A konvent nyomatékosan kéri
az egyház és az állam mindem tisztviselőjét,
hogy vegyenek igénybe minden megfelelő törvé
nyes eszközt, amelyekkel a kivándorlóknak és
a tengerészeknek a kikötőkben való kifosztása
megakadályozható, másfelől minden lehető .utón
támogassék és mozdítsák elő azt a munkát,
amelyet több évtized Óta egyházaink a tenge
részek és kivándorlók között végeztek s tegyék
lehetővé a tengerészeknek a vasárnap megün
neplését.«
c) A l u t h e r á n u s s a j t ó m u n k á j a .
»A hírszolgálati bizottság meg van, győ
ződve arról, hogy az egész világ lutheránus saj,tójániak szorosabban együtt kellene1 működnie
abból a célból, hogy a lutheránus egyház ügye
mindenütt megerősödjék. Azért a: bizottság a
következő javaslatot teszi:
1. Minden lutheránus egyháznak legyen saj
tóirodája, hacsak lehetséges. Ez az iroda a Lut
heránus Világikön vént érdek ében és a lutheránus
hitvallású egyházak érdekében dolgozzon.
2. A különböző országokban levő irodák ál
tal végzett mimika alapján három központi irodát
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kellene felállítani, egiyet Németország, egyet az
északi államok és egiyet Amierika részére. Ezek a
központi irodák az anyagot kicserélhetnék.
3. Főcél lenne az egyetemes lutheránus sajitószolglálat létesítése, amelynek anyagát a há
rom főnyielven, németül, angolul és egy skan
dináviai nyelvien lehetnie közölni. (Kívánatos volna
továbbá a képeik kicserélése is. Ez talán' a Dres
dener Lilderkammer kifejlesztésével volna le
hetséges'.
4. Mielőbb elkészítendő ai világ valamennyi
létező lutheránus újságjának a jegyzéke. A jegy
zék tartalmazza a szerkesztők cintét s mind
egyik újság jellegének leírását. Ez lenne »A lut
heránus sajtó kézikönyve«. így lehetővé válnék
a lutheránus lapok cseréje s előmozdiítatnék a
közös rokonszenv és megértés.«
A véleményező bizottság javasolja, hogy
mindezen ügyeket adják ki a végrehajtó bizott
ságnak minden közelebbi ajánlás nélkül, de azzal
a kéréssel, hogy a végrehajtó bizottság mind
egyiket tegye gondos vizsgálat ^tárgyává.
VIII. Köszönetnyilvánítások.
A Második Lutheránus Világkon vént először
is kifejezi mély háláját á Lutheránus; Világkonvent végrehajtó bizottságának, amelynek tagjai
Dr. Morebead, Ihimels püspök, Jorgiensien, ta
nár, Pechmann báró, Dr. Pehrsision és Dr. Boe.
A konvent elismeri, hogy az elmúlt hat évben
milyen nehéz és sokféle volt a bizottság; munkája
és milyen áldásosak voltak a munka eredmé
nyei. Ezért a1konvent legmelegebb köszönetét
mond a bizottságnak és; kéri, hogy hálájának ki
fejezése .jegyzőkönyvbe Vétessék. Hasonlóan
mély háláját fejezi ki a kopenháglai dán bizott
ságinak s elnökeinek, Ostenfeld püspöknek és
Jorgiensen tanárnak, a konvent nagyszerű elő
készítéséért, a gyülésezés napjain kifejtett fára
dozásaikért s a szives vendéglátásért. Kéri en
nek jegyzőkönyvbe vételét. Végül a Konvent kü
lönös köszönetét fejezi ki Koipenhága város ta
nácsának, a vároci missziónak a Bethesda hasz
nálatáért, s minden vendéglátónak és i5óbarátnak,
akik vendégszeretetükkel segítették a Kowventet.

Oltári unionizmus ?
Irta: Zulauf Henrik.

Mit jelent ezen általános elvi megiállapitás
az oltári szentségre való vonatkozásban?
A szentség lutheri értelmezés; szerint —
mindenesetre Augustinus nyomán — formai te
kintetben látható ige. Az ige teszi a szentséget
szentséggé. Ez az ige Luthert jellemzően!, Augus- típustól eltérőleg, a külső Ige, az írás szava és
lennek hirdetése, természetesen mint »a Krisz
tusról való bizonyságtétel«. (Dunkmann) Luther
szerint Isten kétféleképen munkálkodik rajtunk:
külsőleg és benisőleg. Külsőleg Igjével és a szent
ségekkel, bensőleg a Szentlélek, hit és egyéb
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ajándékok útján. Tehát az írás szava a fő.
Az úrvacsora szentségiét illetőleg természetesen
a szereztetési Igle. Már most a fent kifejtettek
alapján az úrvacsorázók hitvallása hitüknek a
szereztetési Igéhez való viszonyát fejezi ki, és
oltári unió csak azoknál lehetséges, kik a sze
reztetési Igéhez ugyanazon hitbeli viszonyban
vannak.
Az union isztikus» mozgalomban1 résztvevő
egyes keresztyén egyházaknak a szereztetési Igé
hez való hitviszonya illetve hitvallása, mely ilyen
formán vizsgálatunk tárgyát képezi, gondolom,
általánosságiban ismeretes. Egyelőre csak azt
jegyzem meg, hogy miég! a lausaninei konferencia
is, amely pedig kétségtelenül az egység momen
tumait kereste és domborította ki, kénytelen volt
az úrvacsorára vonatkozólag bizonyos eltérése
ket leszögezni, melyeket négy pontban foglalt
össze: »Nézeteltérés, van köztünk különösen
ezekben a pontokban: 1. azon mód vagy forma
tekintetében, ahogyan a mi Urunk a szentség
ben jelen van;.2. a megemlékezés és az áldo
zat fogalma tekintetében; 3. az elemek és a kö
zölt kegyelem viszonya tekintetében; és 4. a
kiszolgáltató minőségének a rítus érvényessége
vagy hatékonysága közti viszony tekintetében.«
Ezen eltérések alkalmasak voltak arra, hogy
»jelenleg (Lausanneban) meggátolják azt, hogy
valamennyien együtt részesüljünk az Úrvacsorá
ban,« Az a kérdés, vájjon olyan l é n y e g sze
rintibe ezen eltérés, hogy oltári Un i ó lehetet
lensége folytán az oltári u n i o n i z m u s okvet
lenül elkerülendő?
Ezen kérdést természetszerűleg csak az
»egyes kérdéses felekezetek úrvacsorái tanának
tüzetes »egybevetése útján tudjuk eldönteni. Az
»egybevetés alapjául, mértékéül az ev. egyház
tana ,fog szolgálni. Valamennyi egyház úrvacsiorai tanának a próbaköve azonban az írás ma
rad, mert hiszen — és. ezt sohasem szabad el
felejteni — minden tan s minden hitvallás s az
írás minden interpretálása a változásnak és el
múlásnak van alávetve, csak maga az írás, Isten
Igéje nem változik s nem múlik el soha. Amily
mértékben valamely tan s hitvallás irásszerű,
olyan» mértékben részese az Isten Igéje lényegé
nek, örökkévalóságának. Ennyiben, de csákis
»ennyiben beszélhetünk a hitvallásnak mint tör
téneti dokumentumnak is az »absolut« jellegéről,
ha Söderblom egyáltalában tagadja is bármely
hitvallás absolut értékét.
Anélkül, hogy szövegkritikába bocsátkozhat
nánk, egyszerűen kijelentem, hogy problémánk
tárgyalásánál, a liberális theológiától eltérői eg,
Luther, Ihrnels, Zahn szellemében nemi Lukácsra,
hanem Pál apostol I. kor. levelére, mint a Iegirégibb forrásra támaszkodom elsősorban. Azután
a két »első szinoptikus evangéliumra, valamint
Lukácsra, fontos szerepet játszik Ján. ev. 6.
fejezete is, ha Luther ezt nem is vonatkoztatta
az Úrvacsorára.
1. Az úrvacsora nevezett forrásaink szerint,
mint az ószövetségi páska vacsorának a Jézus
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Krisztus által szerzett analógiája (Zahn), min
denekelőtt em lé k v a c s o r a : »Ezt cselekedje
tek az én emlékezetemre«, melyben Jézus h a l á 
l á r ó l emlékezünk meg: »Az Urnák halálát hir
dessétek«. De nem bánattal szivünkben, hanem
ö r v;en d e z v e és h á l á v a l eltelve: »És» min
déin! nap... megtörve házanként a kenyeret, ré
szesednek vala eledelben örömmel és tiszta szív
vel, dicsérve az Istent.« Elég okunk van reá,
hiszen Kr. halála a szeretet cselekedete, s ha
a szeretetre gondolunk, hogyne örülne szivünk?
Az úrvacsora egyúttal vallás» t é t »el is: »Ezt
csel eke djétek az én emlékezetemre.« Továbbá
a közösséginek, úgy a Krisztussal való, mint az
egymás közötti k ö z ö s s é g n n e k a d o k u m e n 
t á l á s a : »A hálaadásnak pohara, melyet meg
áldunk, nem a Krisztus vérével való közössé
günk-e? A kenyér, melyet megszegünk, nemi a
Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy
kenyér, egy test vagyunk sokan»; mert mind
nyájan az »egy kenyérből részesedünk.« De nem
csupán az e világon meglevő közösségnek a
jele, hanem az örök életben létezendő közösség
nek az elővetitése is: »Bizony mondom nektek,
n»em iszom többé a szőlőtőnek a igyümiölcslóbőí
mind ama napig, miikor mint újat iszom azt az
Isteni »országában.«
(Folytatjuk.)

Iskoláink az 1928129. tanévben.
(Az iskolai értesítők alapján.)
11. A békéscsabai reálgimnázium (dr. Rell
Lajos igazgató). Az intézet keletkezése a m'ult
század ötvenes eveiben Csabán működött Brezmyik-Mpkry- és Stiaszny-fóle magániskolákra vi
hető vissza; 1857-ben a város 43.000 forintot
adott az »evang. gyülekezetnek, ez átvette a ma
gánintézet két »osztályát s 1860/61-re négy osz
tályú reálgimnáziummá fejlesztette. 1898-ban (fő
leg Zsilinszky Mihály érdeméből) létrejött az ál
lammal á szerződés, 1900-ban» felavatták az Uj,
kétemeletes épületet, az első érettségi 1901-ben
volt. A tanári testület a hitoktatókon kívül 20
tagiból áll: uj; rendes tanárok dr. Szeberényi La
jos (tört., földr.) és Kimer Gusztáv (vall.). Az
intézetet a békéscsabai gyülekezet 50 mázsa bú
zával, Békéscsaba r. t. város 11.000 P-vel segé
lyezte, a vall. és közokt. miniszter a tanári fi
zetésiekhez és korpótlékokhoz 94 százalékot
(76.496 P) adott; az egyetemes egyház a val
lástanár fizetóskiegészitésére 310.20 P-t. Az is
kola fenntartója a békéscsabai evang. egyház,
a kormányzóhizcttság elnöke dr. Sailer Vilmos.
A tanlulók száma 454, közülök evangélikus 191.
Egyesületek: Gyáminrézet (egyházi Gyáminté
zetnek 90 P, szekszárdi templomnak urvacsorai
»edények a csabai Nő- lés Leány egyesületekkel);
Luther-Szö vétség; Segítő Egyesület (218 tainulónak 1114 könyv); Önképzőkör 78 taggal; Cser
készcsapat; Sportkör; Vivőkor; Ének- és zene
kar. Az Értesítőben megjelent dr. Rell Lajos
»A műalkotás lélektanából« c. tanulmánya.
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H Í R E K .
— Pesthy Pál dr. tiszteletbeli egyházmegyei felügyelő. A békési egyházmegye dr.
Pesthy Pált, aki felügyelői tisztjéről lemondott,
tiszteletbeli felügyelővé választotta.
— Halálozás. Szent már ton i Radó Lajos
felsőházi tagiot, a dunántúli egyhazkerüleü pénz
ügyi bizottság elnökét, a vasi közép egyház
megye felügyelőjét fájdalmas veszteség sújtotta:
felesége Szentjánosi Szűcs Rafaella életének
43-ik, boldog házasságának 23-ik évében augusz
tus "16-án elhunyt. Temetése augusztus 18-án
volt Répcelakon. — Rrósz János orosházai igazglató-tanitó áldásos működésének 46-ik évében,
65 éves korában, augusztus 16-án hosszú szen
vedés után elhalálozott; temetése augusztus 18ám volt Orosházán. 2 Tim. 4, 7—8.
— Egyházmegyei közgyűlés. A pesfcmeg(yei felsőegyházmegye Igjlói dr. Szontagh Antal
felügyelő és Blatniczky Pál fóespeies elnöklete
alatt augusztus 28-án tartotta közgyűlését Ikladon.
— Esperesválasztás. A kemenesaljai egy
házmegye gyülekezetei Varga Gyula utódjaként
Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkészt válasz
tották esperesnek. Az úji esperes beiktatása rendki vüli egyházmegyei közgyűlés keretében' szep
tember hó 11-én lesz Celldömölkön.
— Egyetemes közgyűlés. Az egyetemes
egyház elnöksége a magyarhoni ág. hitv. evang.
keresztyén egyetemes egyház évi rendes egyete
mes közgyűlését 1929. évi november hó 15-én
délelőtt 10 órára a budapesti leánykollégium
disztermébe (IV. Sütő-utca 1. II. emelet) tűzte
ki. A közgyűlést megelőző papon, úgymint no
vember hó 14-én, délután 5 órakor ugyanazon
a helyen közgyűlési előértekezlet, délután 6 óra
kor pedig megnyitó istentisztelet lesz a Deáktéri templomban. A közgyűlés tárgyai: az egye
temes felügyelő évi jelentése, a bizottságok je
lentései, az egyházkerületek feiterjesztései, fel
lebbezések és Indítványok. A bizottsági ülések
november hó 11. napjától kezdődőleg tartatnak
meg.
— öttevény. A győri anyaegyházhoz tar
tozó öttévényi fiókegyházközségnek örömünnepe
volt augusztus 25-én. Ekkor avatta fel az új;
templomot Kapi Béla püspök, s ugyanakkor volt
dr. Szent Ivány Géza gyülekezeti felügyelő' be
iktatása is. Az .ünnepélyen jielenvoltak többek
közé Németh Károly esperes, dr. Csemez Béla
járási főszolgabíró, Mikiás Mihály győri fel
ügyelő, Jausz Lajos győri másodfelügyelő, dr.
Vélsz Aladár börcsi felügyelő, Pálmai Lajos tb.
esperes, Turóczy Zoltán győri lelkész, Horváth
Béla csikvándi lelkész, Weisz Sándor állomás
főnök, Földváry Valérre, Töpler Károly urod.
intéző, Szabó Józsief hitokt. lelkész, László Mik
lós püspöki titkár, Öttevény község elöljárósága
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stb., sokan részt vettek a szomszéd giyülekezeteíkből: Győrből, Lebenyből, Tárnokrétiből,
Rábcakapiról, Levélről, Bőrösről stb. A templomavatási és fel ügyel őbei kta tá si szertartás után
Szabó József szolgáltatta ki az Úrvacsorát a gyü
lekezet elöljáróságának. Az ünnepélyt követő
közgyűlésen dr. Szent Ivány Géza felügyelő’ tar
totta meg székfoglaló beszédét, s fogadta a
győri és csikvándi gyülekezetek üdvözlését.
Turóczy Zoltán ismertette a templomépitós tör
ténetét. Végül a temetőben virágokat helyeztek
a július havában elhunyt Csépi Lajos gondnok
sírjára.
— Az Országos Protestáns Sajtószövet
ség megkezdte működését. A három evangé
liumi egyház az evangélikusok, reformátusok és
unitáriusok egyházi és világi vezetői felismerték,
hogy az egyre jobban támadott magyar protes
tantizmust csak úgy védelmezhetik meg, ha
testvéri szeretettem egyesülten építik ki a mo
dern időknek megfelelő védelmi szervezeteket.
A protestantizmus védelmében a legfontosabb’
szerep a sajtóé. Ezért alapították meg a magyar
protestantizmus vezérei — az élén dr. Baltazár
Dezső és dr. Raffay Sándor püspökökkel — az
Országos Protestáns Sajtószövetséget, mely
most az egész országban’ megkezdte működését.
— »Oly hatalmas ez a munkaprogramim, hogy
egyetlenegy protestáns lelket sem, nélkülözhet«
— írja Kapi Béla püspök a Sajtószövetségről.
Mi joggal hisszük, hogy a magyar protestáns
társadalom méltó lesz nagy ősei emlékéhez s
szegények és gazdagok lelkiismeretűkkel szá
mot vetve egyaránt megtalálják a Protestáns
Sajtószövetség szolgálatában való elhelyezke
désüket.
— Lelkész-theológus-konferencia. Immár
negyedik ily konferenciáját tartotta a »Fébé«
Evang. Diakonissza Nőegylet a nyári konferen
ciák számára oly ideális helyen, Klotildligeten.
Részt vett a konferencián 22 lelkész, 21 thieolóig'us, léét lelkészné és egy tanító. A konferenciára
készült, távolmaradását kimentette és üdvözletét
küldött 46 lelkész és 10 theológus. Augusztus
21-én délután 5 órakor volt a megnyitó, me
lyen Gáncs Aladár lelkész Jeremiás 20. 8—9.
alapján ütötte le a konferencia alapakkordját:
az Igének első sorban: önmagunkfavaló, kérlel
hetetlen alkalmazását. A konferencián öt előadási
hangzott el. 1. Milyen gyülekezeteket nevel á
Kis és Nagy Káté? 2. Mit tanulhatunk Bárditól?
3. A német ébredési mozgalmiak. 4. A theológus,
minit kezdő bibliaoivasó. 5. Koncentrikus imaközösség. Három bibliatanulmány keretében
sorra került az I. Korinthiusi levél két első' fe
jezete a következő témákkal: 1. Az egységhiány
tünetei, oka és: gyógyszere. 2. Min alapulnak bi
zonyosságaid? Élmény, vagy objektiv kijelentés?
3. Miben nyilvánul a Kereszt ereje? — Az elő
adásokat, biblataiiUlmányokat a következők tar
tották, illetőiéig vezették be: Mohr Henrik,
Gáncs Aladár, Jancsó András, Bélák Sándor,
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Moliitórisz János, Váczy János lelkészek és
Farkas Zoltán theológus. Az élénk hozzászólá
sokban resztvettek: Bergler Lajos, Gerencsér
Zsigmond, Lukács István, Laátinien Toivo,
Noszkó István!, Petrovits Pál, Schulek Tibor,
Zulauf Henrik. — A konferencia három alkalom
mal résztviett az Anyaházban tartott reggeli állí
tatott, melyen két alkalommal Paueír Irma dia
konissza főnöknő, egy alkalommal Trauschienfels Elza főtestvér szólt az Ige alapjjáin. A kon
ferenciát 23-án este úrvacsora zárta be, Lukács
18, 10—14. alapján, A konferencia határozatair
ból kiemeljük a következőket: 1. Mohr Henrik
budapesti lelkész előadásával kapcsolatban fájó
szívvel állapítja meg a konferencia, hogy Luther
Naigy (Kátéja még mindig nincs lefordítva. A
konferencia kísérletet tesz a Naigy Káté szövegé
nek megfelelő magyar átültetésére, több' munka
társ bevonásával. A fordítás körültekintő beosz
tás mellett egyes egyházi lapjainkban jelennék
meg, lehetőleg a weimari szöveg alapján miinél
előbb. — 2. A theológusok számára tavaly ki
tűzött pályatétel eredménnyel járván, a konfe
rencia ezidén is Óhajt pályadijat kitűzni. A pálya
tétel címe: Az Ágostai Hitvallás és Apológia
antropológiája. Határidő 1930. május 1. . —
3. A konferencia jövő évben megemlékezik az
ostffyasszonyíai konferencia 10 éves évforduló
járól s arra meghívja mindazokat a lelkészeket,
akik annak idején az ostffyasszonyfai konferen
cián resztvettek.
— Felügyelőválasztás. A bőnyrétalapi gyü
lekezet a Schrikker Mihály helyébe Petőcz Rezső
nyug. ezredest választotta egyházközségi fel
ügyelőnek.
— A missziós lelkészek kongruájáról. Kö
szönetét mondva mindazoknak a collegáknak,
kik a m. lelkészek kongrua ügyében soraikkal
felkerestek, felkérem azokat a testvéreket, kik
áll. segélyüket nem kapják, s ez ügyben velem
nem érintkeztek még, hogy cimleiket, körülmé
nyeiket, helyzetüket, s állásukban töltött idejüket
és a segély ügyében végzett eljárásaikat; azok
nak eredményét lenti címmel, — közérdekből,
— közölni szíveskedjenek. Chovián József, m. lel
kész, Csabacsüd. (Békés in.)
— Az Evangélikus Leánykollégium Deáktéri épületében egyéves továbbképzőt nyit oly
négy középiskolát (polgárit) végzett leányok szá
mára, kik nem oklevelet, hanem általános mű
veltséget keresnek. Modern nyelvek (német, an
gol, francia), magyar és világirodalom, művé
szet- és zenetörténet, történet, földrajz, bölcselet,
természettudományi kérdésiek alkotják a tan
anyagot. Jelentkezést elfogad, felvilágosítások
kal szívesen szolgál az igazgatóság (IV. Deáktér 4.). Az evangélikus leánykollégiumban a
pótló beiratások, különbözeti és magánvizsgák
szeptember 2-án d. e. 8 órától lesznek a Deáktéri épületben; a tanév ünnepélyes megnyitása
5-én 9 órakor lesz a Deák-téri templomban, 10
órakor az ottani díszteremben.
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— Pályázat tanári állásra. A szarvasi ág.
hí. ev. gimnáziumnál üresedésben lévő magyarnémet, vagy latin-német, vagy magyar-latin sza
kos tanári állásra lehet pályázni szeptember 20iig. Az állás rendes, esetleg helyettes tanárral
töltetik be. Pályázhatnak ev. vallásu okleveles
tanárok és tanárjelöltek, akik kérvényüket sza
bályszerűen felszerelve lés a gimnázium felügyelőbizottsájgához címezve küldjék be a gimnázium
igazgatóságához. Az állás október 1-én elfogn
ialandó.
— Protestáns nemzetköziség. A Stock
holmi Konferencia állandó választmánya szep
tember első felében Eisenachban fog| ülésezni.
A választmány még eddig nemi tartott ülést
Németország területén. Az ülésezést' dr. Kapler,
a német Evangelischer Kirohienibund elnöke ve
zeti. Dr. Kapler január havában lett Sőderbloin
érsek utóda a stockholmi mozgalom európai
kontinentális vezetésiében. A szeptember 2-án
kezdődő választmányi üléseken egyházunk ré
széről D. Raffay Sándor püspök vesz részt.
— Magyarország és Spanyolország. A
Christian World augusztus 22-iki száma írja:
Európa országaiban: eltérő a felvilágosodás
szintje. Annak a spanyol nőnek az ügye, akit
száműztek otthonából, mert azt mondta, hogy
Jézus anyjának miéig más gyermekei is voltak,
jiut eszünkbe egy magyarországi hasonló esetnél
— de eltérő következmíényiekkel. Ebben az
utóbbi ügyben! egy methodista prédikátort állí
tottak törvényszék elé ugyanazon »eretnekség«
hirdetéséért, de ez olyan jói védelmezte magát,
hogy bírái felmentették.
— Arad-békési egyházmegye lelkészi ér
tekezlete. Augusztus 19-ikén Békéscsabán jöt
tek össze az arad-békési egyházmegye lelkészei
értekezletre. Bárdy Ernő alesperes, úrvacsoraosztása Után Dr. Szeberényi Lajos főesperes el
nöklete alatt letárgyaltatoitt az augusztus 27-iki
espereisségi gyűlés tárgysorozata. Az ellenzéki
magatartásáról ismeretes egyházmegyének lel
készei nem fogadták el az ev. iskolákban a testgyakorlási órák számának az állam által óhajtott
felemelését, inkább több hittanórát követelnek.
Helytelenítik az egyházi .címek adományozását,
elvetendőnek tartják az egyházi tisztviselők há
zasságára vonatkozó szabályrendeletet, egyházmegyei m. felügyelői állást fölöslegesnek tart
ják, Dr. Szeberényi főesperes terjedelmes be
adványban bírálja a bányakerületi költségvetést,
melyet kb. 10.000 P-vel akar kisebbitenii, meg
szüntetni akarván a kerületi missziói s. lelkészi
állásokat, a püspöki tiszteletdijat,, missziói se
gélyezésieket.. Az értekezlet elvetette a gyulai
lelkész beadványát a békési: missziói egyház
megszervezése tárgyában, ahol a miegye északi
részén lakó kb. 2000 lélek lelki gondozásáról
volna szó. Ezen gondozást egy esetleges esperességii s. lelkésszel szeretné elimtéztetni az egy
házmegye. Több kisebb ügy letárgyalása után
a főesperes ebéden látta a megjelent 14 lelkészt,
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GONDOLATOK.
Amik vagyunk, az megmarad; amit szer
zünk, vesztünk, szenvedünk, az elmúlik.
D. Inge W. R.
*

\

Legfőbb ideje, hogy a keresztény egyházak
igazolják Jézusba vetett hitüket azzal, hogy meg
mutassák, mennyire rá van utalva a világ Jézus
elveire. Mit ér az a vallási korlátoltság, amely
a modern tudással vallási előítéletet állít szembe ?
Uj világot nem' úgy csinálunk, hogy az embere
ket avult ruhákba öltöztetjük. Jézus ma úgy
áll elibénk a történelem lapjairól, imint a moder
nek legmodernebbike, mert Neki minden időkre
szóló üzenete van. A (mii korunk számára is életbe
vágó fontosságú üzenete van. Ha ezt az üze
netet prédikáljuk, a Krisztust prédikáljuk. Ha
ezt az üzenetet félig eltemetjük a szertartások
és a hierarchia tömkelegje alá, az emberekben
kétely támadhat, hogy valóban hiszünk-e az
Ember Fiának evang'élioniában.
Barnes E. W.

Irodalom.
— Megjelent a bibliai tömbnaptár. A
Béthánia-egyesület által már több éven keresztül
kiadott s nagy kelendőségnek örvendő leszakitós
bibliai tömbnaptár szeptember l é n könyvárusi
forgalomba kerül az 1930. évre is. A naptár
minden napra tartalmaz ogy-cgy bibliai elmél
kedést és egy-egy történetet a bibliai igazságok
megvilágítására. A jövő évi naptár munkatársai
között nagy számmal vannak evangélikusok.
Kapi Béla püspökön kívül Bayer Pál, Borgulya
Endre, Fábián Imre, Hanzmann Károly né, Kiss
Samu, Marcsek János, Marcsek Jánosné, Moiitorisz János, Szalay Mihály, D. br. Podmaniczky
Pál, Turóczy Zoltán és Urbán Ernő. A naptár
szép művészi hátlappal 1 P 60 f-be kerül. Kap
ható a Bethámia könyvkeieskedósében Budapest,
VIII., Gyulai Pál ucca 9.
— Kutas K álm án: Látások szigetén. Zala
egerszeg, 1928. A könyv emlékül van szánva a
zalaegerszegi gyülekezetnek, ahonnan Kutas; Kál
mán Szegedre költözött. Négy részből áll. Köl
temények; költemények prózában; beszédek, cik
kek; emlékezések. Kutas; versei inkább' gondo
latokat, mint érzéseiket öltöztetnek gondosan
hímzett szavak köntöséibe, a gondolat azonban
nem mindig elég eredeti vagy elégi értékes., úgy
hogy a forma nem áll arányban a tartalommal,
s érezni lehet, hogy a versiben nem; izzik egy égő'
szív, vagy nem szárnyal egy1magasröptű, élethordó gondolat. A prózában elmondott költe
ményeik allegóriáik ési látomások; hivatott írónak
a munkái, akiiben van ihlet, képzelet, lelki látás
és tehetség annak szavakkal való érzékeltetésére,
amit az életben, ebben a nagy szimbólumban el
rejtett valóságként megpillantott.
Beszédei,
cikkei, emlékezései szintén át vannak itatva köl
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tészettel, s magukon viselik az irás és a szó mű
vészének bélyegét; ezeknek olvasása közben is
az volt néha az érzéseim., hogy egyszerűbben
jobb és megfelelőbb lett volna1; különösen az
egyházi beszédekben a sok paszömánt és sújtás
megzavar és kápráztat, ahelyett, hogy építene;
több szikár izom és csont kell a beszédbe, s
Kutasnál ehelyett inkább lágy részeket találunk.
A könyv ára 3 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. Bu
dapest, 1929. Előszavában Vidovszky igy jelöli
meg a protestáns ifjak számára irt imádságos
könyvének célját: a lélekben élő imádságos: han
gulatot tevékenységgé fokozni, az Istenhez való
vágyódást erőteljessé tenni, a lélekben élő val
lásos gondolatokat rendezni, kifejezésre juttatni.
Vidovszky Kálmán szereti és ismeri az ifjúságot:
a békéscsabai gimnáziumnak volt vallástanára,
jelenleg a budapesti Luther-Otthon igazgatója,
a magyarorrszági cserkészek egyik vezető em
bere, a »Magyar Cserkész« szerkesztője. Min
denképen hivatott arra, hogy a megjelölt nemes
cél elérésére megtalálja az utakat és eszközöket.
Könyvéből lépten-nyomon kitűnik, hogy isme
rője az ifjúi lélek fény- és árnyoldalainak, eré
nyeinek és hibáinak; nehézségeinek, kisértései
nek, örömeinek és szomorúságának; ambíciójá
nak és csüggedéseinek. S minden helyzetben, kö
rülményben, lelki állapotban iparkodik az ifjú
ságnak segítségé re lenni az Istenhez való fel
emelkedésében, Isten akaratának megkeresésé
ben, a mennyországba vezető úton való meg
maradásban. A könyv két főrészre! oszlik. Na
gyobbik fele általában az ifjúság számára irt
imákat közöl, a másik részében a cserkészek
számára irt imák találhatók. Az utóbbiakat is
nagy lelki haszonnal fogja elmélkedve és imád
kozva olvasni minden ifjú. A gazdag tartalom
jellemzéséül néhány sorban ideiktatom, hogy a
reggeli imádságok alcímei: ünnepiszentelés,
munka’, egészség, szorgalom, hűség, engedel
messég, kitartás; vannak imák lelki tusakodások
idejére: mikor nem miegy a munka, mikor min
denki gáncsol, kisértésben, ha a bűn hatalmába
ejtett, a bűn legyőzésekor, jó társaság után,
rossz társaság utáni, konferencia előtt, konferen
cia után; a cserkészimák között elmélkedések
vannak a becsületről, a hűségről, a szolgálatkésZslégről, a testvériségről, a jó kedélyről, a tisz
taságiról stb. A könyv amellett, hogy az ifjak
kezébe való kitűnő imakönyv, egyszersmind na
gyon jő kalauz az ifjúsággal foglalkozó felnőt
tek, lelkészek, tanítók és szülők számára, amely
ből sokféle útmutatást, nyerhetnek. Meg vagyok
győződve, hogy az »Imádkozó Ifjak« nemcsak
áhitatoissági irodalmunknak egy nagy nyeresége,
hanem a most bontakozó ifjúságii miunkánknak
is kiváló segédeszköze lesz úgy az ifjúság, mint
a vezetők kezében. A legmelegebben ajánlom
megvételre, terjesztésire esi használatra. Ára fűzve
2.80 P, vászonkötésben 4 P, bőrkötésben 7 P.
Lelkészek, ifjúsági vezetők, csierkészparancsno-
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kok, vallástanárok, vallásos egyesületek útján
a szerzőméi (Budapest, Üllői-ut 24., postatakaréki
csekkszámla 46.926.) előfizetési ároni kapható
2.50, 3.50 és 6 pengőért.
— Dr. Muzsnai László: A lélek rejtelm es
világa. Budapest. A szerző kiadása. A manap
ság! divatos »tudat alatti.« lélekkel foglalkozik há
rom részben. A divatos jelzőt nem kárhoztató
vagy lekicsinylő értelemben használóim. Az igehirdető és a lelkipásztor ma nem hagyhatja ki
tanulmányai közül a lélektant, amely tudomány
igleinl nagy haladást tett. A lelkészeknek és'taní
tóknak jó szolgálatot tehet, mint bevezetés, dr.
Muzsnai könyve. Azt hiszem sok helyen ez a
könyv revelációként fog hatni s az egyházi szol
gálatnak új; lendületet ád.
— Dr. Csengődy Lajos: A lélek halha
tatlansága. Budapest, 1928. A lélektani és ter
mészeti udomiányok fejlődése a lélek halhatatlan
ságának kérdését megint előtérbe állította a tu
domány világában is. Szerzőnk ismerteti müvé
ben azokat a különböző újabb tanítás okát és
irányokat, amelyek a halhatatlanság homályába
igyekeznek bevilágítani. Nézeteivel nem tudok
mindenben egyetérteni. Végeredményben odákonkludál, hogy örök titok birodalmának kapu
jában állunk s legjobbnak látszik fejünket néma
megadással hajtani bele a Hit kezébe. Egy tanul
mányban, amelynek Írója szerint a halhatatlan
ság kérdésének tudományos megvilágítását kí
vánja nyújtani, eiz a konklúzió nem; egészen har
monikus. Általában nélkülözöm a tudósoknak az
életről, halálról, lélekről szóló tanításai melett
a szerzőnek saját szabatos nézetét és felfogását,
amelynek hijján a mű nagyon elmosódott; sok
félét ád, de nem áttekinthetően és rendszeresen,
s ami a legnagyobb hiba, a Végén még| mindig
nem tudjuk, hogy dr. Csengődy véleménye sze
rint a tudomány mai állásában miiként alakul a
halhatatlanság problémája. Pedig ezt szerettük
volna megtudni.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

Egy 48 éves, a ház vezetésben gyakorlott,
szolid és szerényigényű nő protestáns család
hoz házvezetőnőnek, vagy szakácsnőnek, vagy
gyermekek mellé ajánlkozik.
Érdeklődni a
Szarvasi Luther-árvaház vezetőségénél lehet.
A bonyhádi ev. reálgimnázium fenntartósága egy beteg tanár helyettesitése céljából az
1929/30. évre pályázatot hirdet. Pályázhatnak
ev. és ref. vallású, oki. vagy szakvizsgás rnath.fizika tanárjelöltek. Javadalmazás havi 160 P s
a tápintézetben díjmentes élelmezés.
A pályázatok az igazgatósághoz 1929 szep
tember 5-ig nyújtandók be.
Bonyhád, 1929 augusztus 12.
Fáik Henrik
igazgató.
Nyomatott a
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gyermekek számára.
„Erős Vár a mi Istenünk“ címen a
győri egyházmegyei belmissziói szö
vetség 7 iv terjedelmű imádságos
könyvet adott ki, gyermekek részére.
Ára egész vászon kötésben 1 50 P.,
bőrkötésben arany nyomással 2*80 P.
Megrendelhető K is s Samu ev lel
késznél Nagybarátfalu, Győrmegye.

Tíz példányon lelül p ortim on tes küldés.

NÉPISKOLAI ÉRTESÍTŐ
KÖNYVECSKE.
A g y ő r i egyházmegye
ev. népiskoláink részére

értesítő könyvecskét
adott ki, második javí
tott k i a d á s b a n . —

Ára darabonként’80 fill.

T íz p é l d á n y o n felül
p o r t ó m e n t e s küldés.

Megrendelhető Kiss Samu evang.
lelkésznél, Nagybarátfalu, Győrm.

Győri Hírlap nyomdai raüintézet gyorvsajtAján Győr, CVuczor Gergcly-u. 15. izám. (Vezető Ligeti litván.) — Telefon 239. — 9357
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múlandóságnak és örökkévalóságnak, bűnnek és
kegyelemnek, isteni szentségnek és emberi gyar
«Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, lóságnak meg kellett változtatnia egymáshoz
mimódon növekednek."
való viszonyát, hogy a lélek úgy növekedi vessék,
Máté, 6. 2H.
mint a mezó lilioma: saját életének törvényei
Az isteni kegyelem világát nem választják cl
szerint, magába szíva a kegyelem univerzumá
áthághatatlan szakadékok és bércek a természet
nak minden erőit.
világától. Mindegyiknek a terem tő és fenntartó
Urunk főleg arra akarja felhívni figyelmün
Isten szabott törvényt, s az isteni törvény sze
ket, hogy az Isten akarata szerint való növeke
rint folyik mindegyikben az élet. Ámde amikor
désben nincsen semmi mohó kapkodás, semmi
Jézus Krisztus a kegyelem világát a természet
kicsinyes aggályoskodás. Mert ha tekintetbe
világából vett példákkal szemlélteti, mégis ész
vesszük azoknak az erőknek m egmérhetetlen
revesszük azt, hogy' az U r természetszemlélete
nagyságát, amelyektől a liliom és az emberi lé
olyan mélységekbe nyújt bepillantást, amelyeket
lek növekedése függ, azok mellett minden ema tudomány a maga erőivel teljesen félti rm *okeri^számTfgatás és méricskélés citórpül, hiába
hasem lesz képes. Ez magától értetődőkig követ
valónak bizonyul. A fásult fatalizmustól ezen
kezik abból, hogy Istennek Fia úgy az Isten tu 
nagy erők láttán csak az tud bennünket megmen
lajdonképpeni országában, mint pedig a terem 
teni, hogy mindezek m ögött és mindezekben
tett világban mindeneket Istenre vezet vissza.
észrevesszük a személyes, rólunk gondoskodó
A liliom növekedőiében van valami impo
Istennek nem szunnyadó és nem pihenő munkál
náló egyszerűség, de van misztérium is. Az ered
kodását. Ezen hit nélkül a természet ismerete
ményt látjuk tavasszal, mikor a liliomok virág
az em bert prédára leső fenevaddá, vagy kétség
jaikkal szinspompába öltöztetnek halmot és rónát.
beesett fatalistává tenné. Az Istenbe vetett hit
De nem szoktuk meggondolni, hogy a mezó
által azonban Isten gyermekének érzi magát és
lilioma kivirulásához magába szívta a világmin
levonja a nagy következtetést: ne aggodalm as
denségnek erőit, s hogy a Föld tengelyének el
kodjatok.
kellett fordulnia, hogy Palesztinában tavas*/ le
A vallásos élet körén belül is nagy jelentő
gyen. Egyszerű a liliom növekedés^, de a világ
sége van a liliomok növekedéséről szóló ffelmindenség erő-nek útját nem tudjuk végigkö*
dázatnak. A vallásos em berek között is vannak,
vetni a szunnyadó virághagyma ébredésétől a
akik a hirtelen rajtaütésnek, a portyázásnak, a
szinpompás és illatos virágig,
torkonkapásnak hívei és szószólói. Akik a lelki
A liliomnak türelemmel kellett várakozni,,
növekedést körülbelül úgy képzelik el maguknak,
amig ég és föld úgy változnak és alakítják hely
mint mikor az éhes oroszlán ráveti m agát prédá
zetüket, hogy a liliom megkezdheti és bevégez
jára és széjjel marcangolja. Jézus azt mondja:
heti növekedését. Vannak dolgok, amiket erő 
vegyétek eszetekbe, mimódon növekednek a li
szakkal, rohamozással, hirtelen rajtaütéssel lehet
liomok. Nem rabolnak, nem zsi vány kodnak, nem
.megszerezni, de a liliomnak és az emberi lélek
kapkodnak, a sok millió kilométer távolságiban
nek növekedése nem tartozik ezek közé. Az örök
levő napra, annak járására és sugaraira bízzák
kévaló Igének testté kellett fennie, szenvednie,
magukat. Az em ber is bízvást hagyatkozhatik Is
meghalnia, feltámadnia és mennyekbe vissza
tennek kegyelmére: ő megadja a növekedést
mennie kellett, hogy az emberi lélek azzá lehes
azoknak, akik feltárják előtte szivüket.
sen, amivé Isten rendelte és terem tette: üdvö
Ü:L« b J.. L l . j L i k r - I j JJ é
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zölt, örökéletre jutott lélekké. Égnek és földnek,
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Egy „ap o szfro fálás.“
Fielvidéki: tátrai léis dók sinai távollétem alatt
a b. lapok 30-iik számában egy hozzám intézett
»apoísztrofálás« jidleint meg — bizonyára egyik
régebbi vagy újabbi kedves (éis jeles eperjesi
theol. diákom tollából — abból az alkalomból,
hogy End reiffy János éls Fizély Ödön leikés,ztestvéreink a sízloiveniszkói;, Léván megjelenő »Evang.
Lap« ez évi július 20. számában »közös konferen
ciát« sürget a megszállott területeken szétszéledt
testvéreik tátongó sebeik gyógyítására az egyhíázfejedelmieklhiez avagy kormányosokhoz cirm
zetten. Nem tagadom, jól esett ez a rólam való
kedves és szives megemlékezés mlai csonka hazai
fővárosi pai hímoss ómban és- szivesien is vállalom!
a kezdeményezésnek ezt az engiemet kitüntető
tisztét, amely szerint 'épen én hívjam meg volt
tanítványaimat és barátaimat egy bizonyára
Budapesten tartandó konferenciára. Die ennek a
konferenciának már összehívása is s mégj inkább
annak lefolyása úgy itt, mint a megszállott or
szágrészeiken rendkívül sok körültekintést, Óva
tosságot és még több okosságot és bölcsességet
főleg pedig teljes politikamentességet igényel,
úgy az összehívótól, minit a résztvevő' tagoktól.
E téren szomorú tapasztalataink vannak. Ilyen
konferencián vett részt néhány évvel ezelőtt már
Gieduly és Ravasz püspök is Pozsonyban!, *ame
lyen a hírhedt Herdlicska volt tótkomlósi lel
kész 1 órás tót vagy cseh bevezető' beszéddel
már az elején agyonbeszélte a konferenciát,
amely ilyen előzmény után eredménytelenül vég
ződött. S aztán még egy szomorúan érdekes
adat mai csonka hazai és utódállami egyházpoli
tikai viszonyaink jellemzésére. Amidőn tavaly
Fajiniov Dusán volt eperjesi kedves és jeles diá
kom személyiében a nyugatsztovenszkó i egyház
kerület a hírhedt Zoch utódaként egyhangúlag
úji püspököt választott, sőt ez alkalommal tőlem
telhető melegi&éggel üdvözöltem, minden lépé
siére, szavára és cselekedetére Istennek glazdag
áldását kértem, és arra való tekintettel, hogy
»mi nem magyar anyanyelvűek is« — és ezek
közé óm is tartozom — »az evang. magyarság
nak és magas kultúrájának (Eperjes, Pozsony,
Sopron) köszönhetjük mai műveltségünket« —
épem »magyar és németajkú evang. kisebbségün
ket főpásztori gondozásába, anyagi és erkölcsi
oldaláról egyaránt szives figyelmébe a legme
legebbem ajánlottam« — nagy meglepetésemre
üdvözlő iratom — bizonyára félelemből — válasz
nélkül maradt. Felfogásom szerint tehát előbb
a csonka hazai és utódállami evang. sajtóban
beszéljük meg; a konferencia tárgyait, a szoro
sabb evang. egyházi és irodalmi kapcsolatok
lebet őségéit, a konferencia helyét és idejét és
a vízumok biztonságait. Ez esetben hiszem én
is, hogy »eljönnek nemcsak a papok, jönnek ja -,
gászok (ezernél több tanítványom van köztük
fel a kúriáig!), tanárok, tanítók is. Nemcsak az
eperjesi alma mater tanít ványai s nemcsak ma
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gyár anyanyelvűek, hanem jönnek német, tót,
vend anyanyelvűek is —- viharverte, télpettszárnyú égi madarak, szegény jövevények és
zsellérek.« Akkor aztán megvalósulhat Dr. Popp
Fülöp jugoszláviai püspöki adminisztrátor ré
gebbi szép terve is az eperjesi »Theol. Otthona
egykori lakóinak személyes találkozására. Szól
junk tehát miiéiőbb többen is Trianonon innen és
túl a tervezett konferencia kérdéséhez. Én m,indnyájoknak, a tervezőknek és résztvevőknek szí
ves készséggel rendelkezésére állok. Budapesten,
X., Juranics utca 13. sz. 1929 aug. 30-án. Dr
S z l á v i k M á t y ás, nyugi, eperjesi theol. akad.
dékán- és felügyelőtanár.

K IÉ .
Az újra meg újra feltűnő ifjúsági konfe
renciák jelentősége mindig szélesebb körökben
hívja fel az egyetemes egyház figyelmét is arra
a magyfontosságu tényre, hogy hazánk serdülő
ifjúságának nélkülözhetetlen szüksége van az
evangéliumra és annak irányitó és vezető szel
lemiére.
Csodálatos, hogy ierre — elismerés és hála
legyen egyes tiszteletreméltó kivételeknek —
előbb nem giondolt a közegyház és az egyes
egyházközségek vezetőségié és hagyták kisiklani
kezeik közül éppen azt az életkort, amelynek a
legtöbb' irányitásra és vezetésre van szüksége,
mert éppen a legfogékonyabb minden jő és rossz
iránit. Csoda, hogy az elhanyagolt lelkű és férfikorába lelki élet níélkül átnövő ifj'uság mellett
még vannak egyáltalán hithű felnőtt tagjai is
a1 gyülekezeteknek, akiknek öntudata sok eset
ben, nem tudom mennyiben ment egyes, sze
mélyes reflexióikon kívül attól az újabb korban
mindinkább feltűnő és az egyházat létalapjaiban
megtámadó naturalisztikus miateriálizmustól,
amely mindinkább lábra kap.
Az ifjú ideálokat keresi, de nézd meg, hogy
kiket követ! Minidig az előtte álló életpéldákból
vonja le a maga számára a konzekvenciákat,
azokat átszűri önmagán, magához idomítja, úgy
hogy légy újabb, de lényegé ben, ugyanaz az emmegi az ifjú számára. Ha idejében nemi sietünk
bertjpus áll előttünk, amelyet a környezet rajzol
segítségére, ebből sok baji származhat.
Nagy általánosságban a jielek azonban azt
mutatják, hogy — hála Istennek — a racionálizrnus kora letűnik. A szoci,álizmus is kiélte önmajgát. A kommunisztikus gondolatban az 'em
beriség csalódott. Az egyház újra hivatásának
magaslatára törekszik. Ezt igazolja az újabb thimoteusi nemzedék is, amely a legnagyobb
ideálizmustól áthatott iskolai padsorok közül ke
rül ki. De nem eléggé impulziv és tranzitív ez
a munka, úgy hogy attól kell tartanunk, hogy
az erőtlen lassúság kimúlással vagy megszűnés
sel fenyeget.
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Itt a legfőbb ideje is annak, hogy a munkát
országos alapokra és széles, öntudatos lutheri
skálákon mozgóvá tegyük és éppen ott ragad
juk meg, ahol a legfőbb értelme és Ígérete van
a dolognak, az ifjúságnál. Lutherrel együtt kell
kiáltanunk: »Es helfe doch, wer helfen kann und
lasse sich’s der armen Jugend erbarmen.« Nem
csak az ellanyhult keresztyén irányzat igazi érte
lemben való felfrissité$e, hanem maga a nemzet
és egyház jövője is követeli az egyetemes éb
redést. Legyen teljes bizalommal a már megkez
dett munka iránt, úgy az egyetemes egyház mint
a kerületek, hisz nagyrészben tőlük függ, hogr
a munka továbbra is a szigorú lutheri szellemű
vágányokon haladjon, sót erre vonatkozólag
éppen célkitűzéseket vár az ifjúsági munka.
Sürgősen meg kell oldani az evang. ifjúsági
titkár kéqdését, még ha áldozatok árán is.
Mennyivel előbbre van a ref. egy ház! A nemzeti
K1E titkár is az övé, van külön ref. ifi. titkárja,
külön a földmives ifjúság között munkát végző
titkárja is.
Az egyik napilap szerint a kultuszminiszter
úr kijelentette, hogy szivén hordja az ifjúság
lelki gondozásának kérdését is, miért ne lenetne
hozzá is azzal a kérelenunel fordulni hogy tá
mogassa egyházunknak ezt a nagy fontosságú
ügyét?! Egyház és állam egyaránt figyeljen fel
az elért eredményekre és tegye lelki ismerete kér
désévé ezt az ügyet.
Meghallgatást kér a most szervezkedő ev.
hitoktatók mozgalma is és várja, hogy' ügy az
egyház, mint az állam foglalkozzék problémái
val, amelyek egyház és állam jövőjét egyaránt
érdeklik, az ifjúság gondozása révén.
Szereztessenek egyházközségi helyi konfe
renciák. Jöjjön össze a szomszédos falvak ifjú
sága közös megbeszélésre és ünnepségre, az
ilyennek mindig van valami maradandó értéke.
Legyenek egyházmegyei, kerületi konferenciák,
stb.
Természetesen az ifjúsági munka lelki
munka, nem lehet nagy robajjal neki menni. Vi
gyáznunk kell, hogy megtaláljuk azt a pontot,
amelyből kiindulhatunk. De semmi esetre ne
várjuk azt, hogy az ifjúsági munka érett gyü
mölcsként az ölünkbe hulljon, hanem dolgoz
zunk érte keményen; magunk menjünk az ifjak
közé. Az első lépések csalódásai ne keserítsenek
et bennünket. Természetes, hogy nehéz munka
ez különösen olyan helyen, ahol 'ilyen munka
még nem volt és a dolog újszerű volta nagy
ellentéteket vált ki. Sokszor el kell tűrnünk még
a szektáskodás vádját is, de az igazi lutheri
munka evangéliumi munka, az evangéliumi
munka pedig krisztusi munka, ez pedig Isten
országának ügye és ez megérdemel minden fá
radságot.
Fuchs János.
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Oltári unionizm us?
Irta: Zulauf Henrik.

Az úrvacsora azonban mindennél még sok
kal több. Nemcsak a múltra való örömteijes és
hálás visszaemlékezés; nemcsak egyéni vallás
tétel a testvéri közösség jegyében es keretében;
nemcsak a Krisztussal való jelenlegi és örökké
való közösségnek a jele, bizonysága, vagyis nem
csupán valami emberi produkció s produktum,
hanem isteni tett, melyet az ember megél:
I s t e n ü d v ö z í t ő j e l e n l é t é n e k , az isteni
kegyelem ajándékában való részesülésnek az
ünnepe. Az egyén és a közösség, de mindig
csupán az ember életébe s életviszonyaiba bele
kapcsolja magát az isteni, az Isten és önmaga s
az ember között nexust teremt a keres/tseglxm
s ezt ápolgatja az úrvacsorában. Miként általá
ban az embernek az Istenhez való viszonya nem
alulról felfelé, hanem az ellenkező úton jött
létre, nem az ember, hanem Isten cselekedete,
ú g / az úrvacsorában is ezen viszony nem az
ember tettében, talán áldozatában (mfcxí!), ha
nem Isten kegyelmi ténykedésében, kegyelmi
ajándékában áll és nyilvánul meg.
Miben all Isten kegyelmi ajándéka, mely
ben az úrvacsora által részesülünk? Az Ur Jézus
Krisztus testében és vérében. Valósággal és lé
nyeg szerint van jelen Krisztus teste és vére
az úrvacsorában. Ezt megerősíti a Jézus által
használt uranai nyelv ama sajátossága, hogy
a görög »estin« szót nem tudja k fejezni (a
magvar nyelvben is: »ez — testem ). Bizonyítja
továbbá Pál apostol, midőn azokról, kik méltat
lanul eszik a kenyeret és isszák a poharat, azt
mondja, hogy vetkeznek az Ur teste és vére
ellen, aminek csak úgy van értelme, ha a ke
nyérben és borban az Ur teste és vére jelen van.
Hasonlóképcn, midőn Pál a méltatlan élvezést
épen abban látja, hogy az Ur teste nem becsül
tetik meg, ami csak úgy lehetséges, ha ezen test
jelen van. A kenyérben és borban (in), a kenyér
rel és borra! (cum), a kenyér es bor alatt (sub),
a kenyérben és borban s alatta (in et sub), a ke
nyérben és borban és vele (in u. mit) van Krisz
tus teste és vére jelen. Sőt a sacra mentális unió
folytán kenyér és bor azonos Krisztus testével
és vérével. Krisztus valóságos teste és vére valósággal jelen van a kenyérben és borban, vele
és alatta s valósággal azonos ez elemekkel, ame
lyek azonban szintén valóságosak, substantiali
ter kenyér és bor s azok is maradnak.
Az elemek nem jelképezik, hanem nyújtják
Krisztus testét és vérét, illetve azonos ezekkel.
Milyen ez a »valóságos test és vér«, mely
az úrvacsorában jelen van? A történeti, megfe
szített, de feltámadott és megdicsöült Krisztus
»láthatatlan «, megdicsöült teste és vére. Hogyan
lehetséges az, hogy Krisztus teste és vére az
úrvacsorái elemekben jelen van? A magyarázat
egyrészt a filozófia—matefizika terén« mozog: az
örök, Időtlen, Végtelen megjelenhctik és meg-
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élhető az időben, térben, anyagban. A látható
világ, a teremtmény nemi csak »hasonlat«, üres
edény, mely elvetendő (miszticizmus!), hanem
az isteninek hordozója és követője, miként
Luther mondja: »Alle Kreaturen sind jetzt nichts
anderes als Larven, darunter Gott sich verbirgt.«
Isteni benne van a teremtményekben: ez Isten
realprásentiájának és immamentiájának a gon
dolata. Mivel azonban Isten transcendens is; a
teremtményeken kívül 'és felül is van, azért az
immanentia nemi jelent identification Másrészt
— és ez fontosabb és megnyugtatóbb' — krisztológiai a magyarázat: Krisztus személyisége
egységes., s ezen; egység és elválaszthatatlamság
teszi lehetővé és követeli a megdicsőült Krisz
tus testének és vérének az úrvacsorában való je
lenlétét. Krisztus Isten Jobbján ül nemcsak is
teni, hanem emberi természete szerint is. Isten
jobbja nem bizonyos hely, hanem »hatalom!«,
mely nincs helyhez kötve, hanem mindenütt Jelen
van. Ha Krisztus Isten »jobbján« ül, akkor Ö
is mindenütt Jelen van, égen s földön s az úr
vacsorában is. Krisztus isteni s emberi termé
szetének egységénél fogva az úrvacsorában is
kettős természetével van Jelen. Ezen jelenlét
soha és sehol, az úrvacsorában sem látható »an
sich«, mert nem térbeli. Hogy Jelen van, csak
ott és akkor érezhető és észlelhető, ahol és ami
kor Krisztus ezt akarja (ubivoliprásemtia). Az
úrvacsorában azonban a mindenütt jelenlévő
Krisztus kijelenti, észrévéteti magát mint Jelen
lévőt. És pedig minden egyes úrvacsorázó sze
mélynek szól ez a kijelentés, mely tehát indivi
duális.
Miképen Jut Krisztus teste és vére az ele
mekkel kapcsolatba? Az Ige által, melyhez kötve
van. Luther szerint Krisztus teste mindig kötve
van az Igéhez. A szereztetési Ige teszi az eleme
ket Krisztus testévé és vérévé; az Ige ereje nél
kül csak kenyér és bor azok.
A kenyérnek Krisztus testével s a bornak
Krisztus vérével való szoros kapcsolatából ön
ként következik: 1. a két szin alatti kiszolgálta
tás; 2. az a tény, hogy az elemekkel együtt
Krisztus teste és »vére is valósággal élveztetik.
Ezen evés és ,ivás kétféle módon; történik: száj
jal és hittel, mégis úgy, hogy a kétféle mód
lényegileg egy élvezés, »nem úgy, hogy a száj;
eszi a kenyeret s a .hit élvezi Krisztus testét,
hanem az élvezés elválaszthatatlan és a száj s
hit ugyanazt élvezi. .Az Úrvacsora lényege az
Igle: »Das Wort, das Wort, das Wort tufs.
Denn ob Christus tausendmal für uns gegeben
und gekreuzigt würde, wäre es; alles umsonst,
wenn nicht das Wort Gottes käme und teilete
es aus...« Ha hozzátartozik is a testi élvezés:
»Quae verba sunt una cum corporali .mandu
catione caput et summa huius sacramenti«, en
nek hord ereje nincs., mert az Igét, ennek szel
lemét nem bírja megragadni; erre csak a hit
képes, és épen ezért nem lehet az Úrvacsorá
ban Krisztus testének érzéki élvezésére gpndolni.
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Az érzéki élvezést kizárja úgy az a körülmény,
hogy Krisztus »megdicsőült« teste vani Jelen,
mely érzéki módon nemi élvezhető, valamint az
a tény, hogy az Igével, mely Krisztus testét és
vérét megjeleníti, szintén nem a száj, hanem; a
hit lép vonatkozásba. .Minden, bár testi és érzéki
is, azáltal, hogy Isten Igéjével és a hittel kerül
vonatkozásba, »lelkivé« lesiz.
Bármily fontos is azonban a hit, az Úrva
csora sine qua non-jához miéig sem számítható.
Ige és elemek nélkül nincsen Úrvacsora, de hit
nélkül van. Mindenki,, aki az Úrvacsorához járul,
hivő és hitetlen!, méltó és méltatlan egyaránt
veszi Krisztus testét és; vérét, miért ez nem az
ember méltóságára vagy hitére, hanem Isten1
Igéjére van alapozva. Nem; azt mondja Jézus:
Ha hisztek és méltók vagytok, veszitek testemetvéremet, hanem feltétel nélkül: Vegyétek!
Amiilyen feltétlenül veszi minden urvacsorázó Krisztus testét és vérét, olyan feltétlenül
hat is ez, csak különböző módon. A méltatlanok
nak halálos méreg, erkölcsi értelemben; Ítéle
tet esznek és isznak maguknak. Mert »mi egyez
ségle Krisztusnak Beliállal?« Javára csak a hivőnek szolgái. Nem ex opere operato, hanem csak
úgy van javára az embernek, ha hisz az Igében.
Amennyiben hisz, bizonyos lehlet affelől, hogy
hasznára lelsz; ezt Krisztus teste és vére garan
tálja.
Ama javak, amelyeket az Úrvacsora a hívő
nek nyújt, a bűnbocsánat. Miként az elsajátító
hitnek egyéni hitnek kell lennie, úgy a bűnbo
csánat is egyéni, nem általános. Ebben áll épen
az Úrvacsora jelentősége az Igével szemben.
Az Ige is nyújt bűnboicsániatot, sőt csakis az. Az
Úrvacsorában is az Ige az, mely a bűnbocsána
tot munkálja, azonban az általános bűnbocsánat
itt quasi individualizálódik: az egyednek nyüjtatik, ha mindjárt nem kisebb férfi, mint M.
Kähler tagadja is ezt. — A bűnbocsánattal együtt
jár az örök élet. További áldás a hit élesítése,
erősítése. Úgyszintén vigasztalás. Az Úrvacsora
méltó élvezése a Krisztussal való substantialis
egyesülés helyreállítására!, mélyítésére; valamint
a testvéri közösség erősítésére, ápolására, fo
kozására szolgál, mert a cél csakugyan az oltári
közösség, amennyiben a hitközösség, volna.
Ennyiben van az Úrvacsora szentségének tény
leg szociális jelentősége, de helytelen ebben a
főjelentőségét látni. Ha az eddig említett javak
tulajdonképen »lelki« javak is, amelyek azonban
külsőleg is miegnyilvánulniak, mégis az Úrva
csora nemcsak a lélekre, hanem a testre is ha
tással van, a test és lélek szoros*, »szerves« kap
csolatánál fogva; az egész testi-lelki személyiség
lép Krisztus testével és vérével közösségibe, mely
test megdicsőült ugyan, mégis »emberi« test,
hiszen Krisztus mennybemenetele után is fcéttermészetü. És pedig szintén kettős a testre való
hatás is: a méltatlanok testi életüket érintő is
tenítéletet vonnak magukra, míg a hivő testi
élete is áldását látja az Úrvacsorának, amely élet-
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fokozás, életniemesités, testi feltámadás, örök, A szereztetési Ige erejénél fogva van jelen Krisz
tus valóságos, megdicsóült teste és vére a való
megdicsóült testi élet.
Mindebből következik az igen komoly ön ságos, természeti elemekkel kapcsolatban; ezen
vizsgálatnak szükséges volta. Nem ugyan a Ige teremti meg és ápolja a Krisztussal való és
»szent«, de a gyengehitü hivő, a bocsánatot az egymás közötti benső lelki közösséget; ezen
szomjuhozó méltó az Úrvacsorára és az éljen Ige nyújtja a kegyelmi javakat. A szentség nél
is vele,, bűnei tudatában. De senki ne jöjjön kül is elnyerheti az ember Isten kegyelmét: az
kényszerűségből, szokásból — ez is méltatlan Ige által. Az üdvösséghez a szentség nem fel
ság —, hanem lelki szükségből. £s senkit, aki tétlenül szükséges. A szentség semmivel sem
jön, s akinél hitet s bűnbocsánat utáni vágyat, ad többet mint az Ige s egyáltalában nem is
e »lelki szükséged fel kell tételezni mindaddig, nyújtana semmit kenyéren és boron kívül és nem
mig mást nem bizonyít, egyházi fegyelmezés is volna szentség — az Ige nélkül. Mégis külö
képen az Ur asztalától eltiltani nem mernék. nös, nyomatékos, érzékelhető, »emberi« módon
Tekintettel az ember bűnös voltára és az Úr adja; úgy, ahogyan az ember legkönnyebben,
vacsora különös bűnbocsátó kegyelmi ajándéká mert énekeivel, meg- és felfoghatja. Az Ige az
ra, nem mondható helyesnek az a gyakorlat, a rajtunk kivül álló Objectivum; az Ige az, amely
szokás, mely évente cgy-kétsaer, meghatározott által Isten a Jézus Krisztusban hozzánk jön, ma
időben követeli meg az ur vacsorázást, hanem gát közli; az Ige: a Krisztus. Ezen Objecti vum
a jelszó: minél gyakrabban. Volt idő, midőn az, mely minket, életünket, örök életünket kezé
Luther a mindennap; urvacsorázást kívánta meg, ben tartja; mellyel szemben értelmünk tehetet
az Apóst, cselek. 2, 46 értelmében. Majd min len, de szivünk mágnestűhöz hasonló: hozzá
den vasárnap, mivel az istentisztelet az úrvacso vagy tők? elfordul. És nincs menekvés. Az Űrrában érte el tetőpontját, — természetesen részt vacsorában Isten Igéje feltétlenül hat testre és
vevők feltételeztetnek — ami ismét az óskeresz- lélekre, üdvre vagy kárhozatra asszerint, hogy
tyén kultuszra emlékeztet. A teljesség kedvéért az emberi szív feléje vagy tőle elfordult; aszerint,
megemlítem még a kiszolgáltatás módját. Ná hogy az ember hisz-e benne Nagy sem. A pozitív
lunk a lelkész nyújtja az elemeket: ostyát és áldás, az üdv szempontjából nem ex opere ope
tiszta bort azoknak, kik az oltárhoz jönnek (ván- rato, hanem ex opere operantis hat: hit szük
dorurvacsora), de önmagának nem. Ha az Űr- séges ahhoz, hogy az Objectivum a maga lé
vacsorának mint »gyülekezeti« aktusnak jellegé nyegében és javaiban a mienk legyen. Ez a
ből önként következnék is az, hogy a lelkész legerősebb suojectivitás követelménye. Ilyen
önmagának is nyújthassa és nyújtsa az elemeket, formán az evang. urvacsorai tanban az objecti— hiszen ó is hozzátartozik a gyülekezethez s vizmus és subjectivizmus helyes, harmonikus vi
nem áll afelett — mégis tény az, hogy ez Krisz szonyban van egymással, egyik sem érvényesül
tus rendelésének formailag ellentmondana.
a másik rovására: Isten Igéje, a Jézus Krisztus
Ha áttekintjük az itt vázolt evangélikus 6 testével és véryvel garantált Igéje hitünk által
lutheri urvacsorai tant, elismerem, hogy az em megragadva, — ez mindenünk!
ber értelmét erősen megpróbálja. De hiszen
(Folytatjuk.)
Isten gondolataival, kijelentésével, kegyelmiével
szemben nem is az ember értelmi tehetsége a
döntő, — a természetes ész a lelki dolgokban
vak és, ha csak újjá nem született, Isten ellen
sége — hanem hit és engedelmesség Isten szava
iránt. Az evang. urvacsorai tannak, miként az
ev. tannak általában — a főjellemvonása: az
Evangélikus egyetemes egyházunknak egy
objecti vitás. Van Valami, Valaki, az emberen séges tanügyi kulturprogrammja — sajnos —
kívül, tőle függetlenül, nem az emberi agynak nincsen. Iskolapolitikánkban magasabb közegy
a szüleménye, nem az emberi akaraterő teremt házi szempontok tehát következetesen alig ér
ménye, az ember esze által fel nem fogható és vényesülhetnek. A sokféle fenntartóhatóság a
meg nem cáfolható, el nem érhető és el nem trianoni ítélet óta önmaga próbálkozik a válto
utasítható, az ember tér- és idóképzetén túl, zott viszonyokhoz alkalmazkodni s egészen ter
Valaki, aki után az ember szive-Ielke vágyva- mészetes, hogy mindegyik a saját partikuláris
vágyakozik, mert szivének minden dobbanása szempontjait mérlegeli elsősorban s ennek érvé
arról tesz tanúságot: nincs nyugalom, békes nyesüléséhez igyekszik megnyerni a puszta fel
ség, boldogság, üdvösség, csak Ö benne. Isten, ügyeleti jogot gyakorló magasabb egyházi ha
Atyánk a Jézus Krisztusban. És ez az Isten meg tóságok hozzájárulását. Holott a kívánatos álla
érti vágyakozásunkat, hiszen az 0 szive is tele pot az lenne, hogy mindenekelőtt széles látó
van utánunk való vágyakozással; ez az Isten körű egyetemes közgyűlésünk állapítaná meg
kilép a maga végtelenségének és örökkévalósá egyházunk jövőbeli iskolapolitikájának irányát
gának a titokvilagából, bele a mi tér- és idő- és alapelveit s az alsóbbfokií fenntartó hatósá
képzetünkbe, bele valóságunkba, bele életünk gok csakis ezen keretek között foglalkozhatnának
be; ez az Isten megjelenik és szól hozzánk. intézeteik átalakításának, fejlesztésének kérdé
Szól hozzánk Igéje által, jön hozzánk Igéje által. seivel.

Egyházuk tanító- és taiitéoöképzésének
kérdéséhez.
*
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Különöslen! tanító és ta nitónöképzésünknek
úgy egyházi, mint nemzeti, sőt a kisebbségi jo
gok szempontjából egyszersmind politikai szemlpomtból is nagyon jelentős kérdése — jelen
legi intézeteink és azok elhelyezése, berendezése
és tanulmányi rendje tekintetében — igen sok
kívánni valót hagy fenn és sürgős intézkedéseket
követel. A helyzet ma az, hiogy tanítóképiző in
tézetünk van Sopronban és Miskolcon; tanítónőképző intézetünk pedig Szarvason. Mindegyik
nek az illetékes egyházkerület a fenntartója. A
közhangulat ugyan már évek Óta óhajtja tanító
es tanítónő képzésünknek egyetemesitését, ami
kétsíégkivül egységesebb és magasabb szempon
tokat is érvényre juttató iskolapolitikának ina'ugurálása lenne; azonban mindössze annyi tör
tént ebben az irányban, hogy 1927-ben a bányai
kerület felterjesztése és ajánlata folytán és a
tanügyi bizottság indítványa alapján, az egyete
mes közgyűlés elvben késznek nyilatkozott a
szarvasi tanító nőképzőnek az egyetemes egyház
által leendő átvételére. (Jkv. 68. p.) Az egyete
mes egyházi és iskolai felügyelő úr Öméltóságá
tól akkor kaptam megbízást megfelelő szerző
déstervezet elkészitésére s így nyílt alkalmam
mélyebben belepillanthatni tanító és tanitónőképzésünk problémáiba. Ám a kivitel olyan ne
hézségeikbe ütközött, hogy az 1928. évi egyete•mes közgyűlés ezt az ügyet levette a napirend
ről. (Jkv. §2. p.) Úgy látszik, hogy az összes
érdekelt és hivatott tényezők egyben azt is be
látták, hogy ez a puszta fenntartó-csere külön
beni sem jelentené a kérdés gyökeres és meg
nyugtató megoldását. — Szarvason mintegy -fél
századon át tanitóképző állott fenn, amely föld
rajzi helyzeténél fogva is kiválóan alkalmas volt
arra, hogy nemzeti szempontból megbízható, vi
szont tótul is tudó tanítók és kántorok képzésé
ről gondoskodjék. Nemi tartom szerencsésnek,
hogy ez az intézet mintegy 12 évvel ezelőtt tanitónőképzővé alakult át. Még kevésbé tartóim
megnyugtatónak azt, hogy ma is ily minőségiben
működik, amikor elvesztettük a tót nyelv elsajá
títására alkalmas fekvésű Selmecbányái és eper
jesi tanitóképző intézeteinket. így alakult ki
ugyanis az a helyzet hogy ma nincs olyan föld
rajzi fekvésű tanítóképzőnk, ahol leendő taní
tóink és kántoraink a tót istentiszteleti és litur
giái nyelvet is elsajátithatnák. Ennek hiányát fe
lette érzik tót nyelvű gyülekezeteink s nem ok
nélkül sürgetik alföldi esperességeink gyűlései
az orvoslást.
Ez az 'egyik főoka annak, hogy a szarvaasi
intézet ügye nemcsak egyetemesitési kérdés, ha
nem a szarvasi tanitónőképző jövőjének elbírá
lása egyben mellőzhetetlen junktimban van a
visszaállítandó szarvasi tanitóképző gondolatával
is. Itt kiomplikálódik aztán az ügy és méltán veti
fel nem egy egyházviezérünk s azok élén a
bányai kerület messzelátó, tetterős püspöke a
kérdést: Mi lenne a leghelyesebb megoldás?
(Folytatjuk.)

H Í R E K .

— Kinevezések és kitüntetések. Kapi Béla
püspök Sokoray Miklós celldömölki segédlel
készt szombathelyi önálló hitoktatóvá, Bácsy
Sándor győri segédlelkészt Győrbe önálló hit
oktatóvá, Szabó József győri önálló hitoktatót
püspöki másodlelkésszé nevezte ki; Badics Ádám
nemescsói tanítót és Asbóth József szeptember
1-vel nyugalomba vonuló őrimagyarósdi tanítót
igazgatói cimmd ruházta föl.
— Torony-, harang- és iskolaavatás. Hár
mas örömünnepe volt szeptember 1-én a nagy
barátfalui és kisbarátfalui társegyházaknak (Kiss
Samu lelkész, dr. Veöreös Imre egyházfelügyelő).
Azon a napon avatta fel Kapi Béla püspök az
ősi nagybarátfalui templomnak új; tornyát és
két harangját (107. Zsolt. 1—16) továbbá a kis
baráti társiegyház új iskoláját (127. Zsolt.). A
püspököt megérkezésekor a pusztai járás főszolgiahirája, dr. Lengerer István, a tósz:get-csilizközi járás főszolgiabirája, dr. Csemez Béla,
s az egyházmegyei elnökség: Csemez István
gazd. főtanácsos, felügyelő és Németh Károly
esperes üdvözöltek. A nagyobbik harangot (287
kg.) Illés Gyula csanakfalui malomtulajdonos,
a másikat (165 kg.) Kiss György budapesti Iá-1
kos adományozták a gyülekezetnek. A kisbaráti
iskola felépítése körül nagy érdemei vannak
Sokorópátkai Szabó István volt miniszter, or
szággyűlési képviselőnek. Az ünnepségeken részt
vett a már említetteken kívül a püspök neje, aki
nek megérkezésiékor Kiss Samu lelkész leány
kája nyújtott át virágcsokrot, s akit Kisbarátin
is virágcsokrokkal fogadtak, Mikiás Mihály győri
felügyelő, Fadgyas Aladár komáromi lelkész,
László Miklós püspöki titkár, Pranger György
főjegyző, vitéz Borbély István jegyző, Turóczy
Zoltán győri lelkész, a nagybarátfahr, a ménfői
és a győrsági tanítók, Káldy Barna építő stb.
Megemlítjük, hogy a nagybarátfalui iskolát js
gyökeresen renováltatta a gyülekezet.
— Lelkészértekezlet. A győri egyházme
gyei klkészegyesület őszi értekezletét szeptem
ber 18-án tartja Győrött.
— Egyházkerület! közgyűlés. Dunántúli
egyházkerületünk f. évi rendes közgyűlését ok
tóber havában tartja meg Kaposváron. Akik
kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító iga
zolványokat igényeinek, szíveskedjenek a kiin
duló állomás és vasúttársaság) megjelölésével
legkésőbb szeptember hó 20-ig lai püspöki hiva
talnál jelentkezni.
— A hegyaljai egyházmegye közgyűlése.
A f. évii közgyűlését az esperes váratlan beteg
sége folytán aug. hó 12—13 helyett 28-—29-én
tartotta meg a hegyaljai egyházmegyei Lichtern
stein László felügyelő és Nemes Károly főes
peres elnöklete alatt. A miskolci egyházközség
látta szívesen a szép számmal egybegyűlt köz
gyűlési tagokat. 28-án a különböző bizottságok
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tárgyalták le a napirendre kitűzött tárgyakat. E
napon volt az egyházmegyei Gvámintezet köz
gyűlése, melyen örömmel hallották a tagok Li
geti Ede egyházi elnök jelentéséből, liogy a
gyűjtés eredménye a rossz gazdasági viszonyok
dacára emelkedett. A gyámintéreti istentisztele
ten Erdős Mihály hernadvécsei lelkész prédikált.
Az egyházmegyei közgyűlés a Jövel 'Szentlélek
elénekíésével és az egyházi elnök buzgó imád
ságával kezdődött, majd az egyházmegyei fel
ügyelő üdvözölte megnyitójában a közgyűlés
tagjait, hithűségre és áldozatkészségre buzdítva
őket. Visszapillantást vetett az elnökség hatesz
tendős működésére, s örömmel állapítja meg,
hogy az egyházi életben mindenütt a haladás
mutatkozik, mely örvendetes eredmény megálla
pításánál elismeréssel nyilatkozik a lelkészi és
a tanítói karról. A közgyűlés hálás kegyelettel
emlékszik meg az egyházmegye, kerület és egy
házegyetem egykori kiváló vezérének, Péchy T a
másnak személyéről és munkájáról, születésének
századik évfordulója alkalmából. Az esperesi je
lentés hű képet ad arról a munkáról, amelyet
az egyházm egye gyülekezetei a múlt évben vé
geztek, s a néhány kivételtől eltekintve $z egy
házközségekben szép, építő munka folyik. M eg
emlékezik a jelentés a történeti dátum okról: a
speyeri gyűlés és a bibliaforditó Károlyi G áspár
négyszázados évfordulójáról. A közgyűlés m eg
tette az előkészítő teendőket az egyházmegyei
elnökség alkotmányszerű betöltésére. A tan
ügyi, számvevőszéki és más jelentések általános
elfogadásra találtak. Élénk vita után elfogadta
a közgyűlés az egyházi alkalmazottak házasság
kötését, valamint a lelkészválasztást szabályozó
új szabályrendeleteket. Az egyház védelmi sza
bályzatnak az egyetem es egyháztól való jóvá
hagyását megsürgeti. Az egyházi címadományo
zásoknak egyetemes, szabályrendelet útján való
szabályozását kívánatosnak tartja. Általános tiszújitás folytán betöltötte a közgyűlés az összes
tisztségeket és bizottsági helyeket leginkább az
eddigi tisztviselők újbóli megválasztásával. Az
egyházmegyei elnökségre leadandó szavazatok
beküldésének határideje október 30. Az Erős vár
a mi Istenünk elénekíésével és m agyar hiszekegy
elmondásával ért véget az általános érdeklődés
sel kisért közgyűlés.
— A kőszegi leányliceum (Arató István
igazgató). Az intézet a dunántúli egyházkerület
tulajdona. A tanártestület 17 tagból áll, azonkívül
van 4 óraadó. Az internátus igazgatója, Arató
István, volt 82 internátusi növendék. Rendkívüli
tárgyak: német és francia társalgás, zene, rit
mikus torna és tánc, gyorsírás, latin nyelv. Ifjú
sági egyesületek: Beim ssziói egyesület (103 tagi,
12 összejövetel, bevétel 356 P); Önképzőkör (62
tag, bevétel 248 P); Sport-Egyesület (most ala
kult). Tandíjkedvezmény volt 2280 P, tartasd!jkedvezmény 19.200 P, a segély- és kölcsönkönyvtár 2335 db. könyvet adott ki. Tanulók
száma az év végén 161, közülök evangélikus 93.
Az Értesítőben megjelent értekezések Arató
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István: Megemlékezés Gyurátz Ferencről; dr.
Visnya Aladár: A Kőszeg vidékén term ő gom 
bák jegyzéke.
— A zsin at-elő k észítés- Dr. Mikler Károly
mint zsinati bizottsági főelőadó feldolgozta a
zsinati kisbizottság áital letárgyalt s az egész
zsinati anyagot felölelő irány- és alapelvieket. A
kisbizottságbau minden zsinati albizottság kép
viselve volt, remélhető tehát, hogy a zsinati
nagybizottság különösebb vita nélkül tárgyalja
azt 1c őszi ülésén. Az alapelvek elfogadása után
a nagybizottság hozzáfogliat a teíjcs javaslat
megszövegezéséhez.
— A »Fébé« Ev. D iakonissza N őegylet
aug. 1 7 -2 0 . napjain tartotta harmadik leány
konferenciáját a klotildligeti Bettidben. A be
vezető szeretet vendégségen Trauschenfels Elza
főtestvér tartott megnyitót, I. Mózes 3, 15. és
Cselekedetek 16, 14. alapján. Ez alkalommal, va
lamint a konferencia többi napjain is az Anya
házi énekkar számai, szavalatok, párbeszéd és
egy elbeszélés felolvasása élénkítették az együtt*
létét. Délelőttönként két-két előadás volt. Ezen
előadás sorozat* a következő tárgyakról szolt:
1. Hon net jössz? 2. Mi van nálad? 3. Hova visz
utad? 4. Hova szeretnél jutni? 5. Kit óhajtasz
segítőtársadul? 6. Mit tehetsz jovödért még ma?
— Az előadásokat sorrend szerint a következők
tartották: Kozma 'Gabriella tanárnő, Meiszl Gi
zella tanárnő, diakonissza testvér, Gáncs Aladár
lelkész, Benedek Anna tanárnő, diakonissza test
vér, Vargha Gyulámé a Fébé választmányának
tagja é* Trauschenfels El/a fótestvér. Délutánon
ként kirándulás, játék, majd 8 csoportban bibliatanulmányozó körök foglalkoztak az Igével Máté
13. alapján. Az előadások s bibliatanulmányok
kapcsán szóba jö tt a keresztyén élet minden
kérdése, mely már a fiatal leány életében nagy
fontossággal bir: a bűn és bűntudat, a világ
hoz való viszony, a lelki ébredés, az U r Jézus
elfogadása, megtérés, a Kereszt, a csendes óra,
stb. — 20-án este volt a záróösszejövetel, melyen
Paucr Irma diakonissza főnök nő Filippj 2, 5-11.
alapján beszélt arról a boldogságról, melyet azok
nyernek, akik az Ur Jézussal az alázatossági és
engedelm esség útjára lépnek. A záróösszejövetel
keretében tartott beszámoló mutatta, hogy mily
sok áldást nyertek, sok döntő lépést tettek az
egyesek, akik mint Lidia nyitott szívvel fogad
ták az Igét. A konferencián 150-en vettek részt.
Felelős kiadói NÉMETH RABOLT.

P ályázati h ird etés.
A tótkomlósi evang. egyházközség eltávozás
folytán m egüresedett két kántortanitói állásra
pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerinti, lakás
természetben. A konunün alatti m agatartás iga
zolandó. B-listások, menekültek előnyben. Tótultudás szükséges. Pályázati határidő: szeptember
25. A pályázati kérvények az iskolaszék elnök
ségének címére, Tótkomlós, Békésmegye —
küldendők.
2—1
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Eiaiseliis Asiani liaptk;
Pengő.

Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora
Martina Luthera
.
.
,
. —.60
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T e lje ssé g .
„... hogy beteljesedjetek az Isten
nek egész teljességéig.“

Ef 3. 19.
Jézus nyugalmat és békességet kínál. »Megnyugos/tiak titeket.« »Békességet adok nektek.«
Vigasztalást, örömöt, gondviselést, gyógyítást
Ígér. Kétségtelen, hogy vallásunk az irgalmas
sam aritánus olajával és borával közelit az cltiportakhoz, a kiíosztottakboz, az é'et sebesültjei
hez. De ezt az oldalát néha talán túlságosan ki
emeljük és előtérbe állítjuk. Aránytalanul han
goztatjuk azt, ami a keresztyén vallásban meg
nyugtató és megvigasztaló eró, s félreloljuk,
sarokba állítjuk, 'ami benne nyugtalanító, sür
gető, ösztönző. Kiválogatjuk, ami a kényelem
szeretetünket dédelgeti; elmellözzük, ami a ké
nyelmünket zavarja. Azért nyúlunk, ami megpihentet; elfordulunk attól, ami tettekre, cselek
vésre, aktivitásra indit. A vallásos tapasztalatok
és élmények közül nagy helyet biztosítunk azok
nak, amelyek hitünket mint erős támaszt, biz
tonságot nyújtó várat mutatják be, s keveset be
szélünk azokról, amelyek azt tanúsítják, hogy a
keresztyén vallás hősies életre, önfeláldozó csele
kedetekre, kimeritö szolgálatra, az önérdeknek
semmibe vevésére, erőink odaszentelésére hivfel.
Minden keresztyén embernek tudn a kellene
azt, hogy a keresztyén élet a Krisztus követése.
Azé a Krisztusé, aki munkálkodott, amig nap
pal volt, akinek nem volt fejét hová lehajtani,
aki önmegtagadást, engedelmességet, kereszthordozást, igájának vállalását követelte.
Jézus Krisztus nem azt az életet proklamálja,
amely belenyugszik az emberi létnek szemmel
látható és kézzel fogható korlátozottságába és
igazolást keres tétlenségére Isten rosszul értel
mezett akaratán való megnyugvásban. Isten aka
rata nem az em ber kényelmét célozza. Istennek
nem az a szándéka, hogy az em ber megmaradjon
gyarlóságában, gyámoltalanságában és ügyefogyottságában. Isten jellemeket, krisztusi jelle
meket akar. Szét akarja törni, össze akarja zúzni
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azt a csalóka és bűnös világképet, amelynek kö
zéppontja a kényelemmel páro>ult dicsőség után
sóváigó én, s abba a világba akar beieállitani,
amelynek középpontja ő maga, a szent és igaz,
a terem tő és mindenható. Nem olyan em bereket
akar országában láni, akik az isteni kegyelem
nek nyugdíjasai, hanem olyanokat, akik örömest
élnek az ö parancsolatai szerint. »Legyetek tö 
kéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéle
tes.«
A keresztyén tapasztalat nem az elteltség,
az önteltség, a jóllakottság érzéséből indul ki.
»Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz
ságot.« Az em ber útnak ered Krisztus nyom
dokán azért, mert a Megváltó életét szemlélve
s tanítását hallva, hányérze? fogja d s vágyó
dik azon teljesség után, amelyet Jézusban lát,
aki neki amellett hogy pásztora és megváltója,
egyúttal királya, ura és parancsolója is. »Miként
az Atya küldött engem, ügy küldlck én is tite
ket.« A keresztyén élet hátterében egy megbíza
tás, küldetés, parancs áll s a cél, az messze van.
»Nem mintha m ár elértem volna a célt.« A keresztyénség nem idill, nein csendélet; a keresz
tyén élért utazás, harc, munka, verejték, kocká
zat, vállalkozás, hősiesség, uttörés, bozótirtás,
ugarszántás, naponkénti meghalás és feltáma
dás, megújuló fogadalomtétel és erőket próbáló
állandó bizonyságtétel.
Van szombatja, nyugodalma, békessége, vi
gasztalása, öröm e Isten népének; ez kétségtelen.
De mindez nem az élet lefölözésével lesz osztály
része. Sokkal mélyebben rejlik s a felszín hul
lámokat hány, viharzik. A keresztyén em ber az
egyik kép szerint a pásztor juhocskája, de a
másik kép szerint Krisztus katonája. S szüksége
van a kereszityénségnek arra, hogy eszébe jut
tassák, eszménye itt a földön ne leigyen a de
lelő juhnyáj csendes vizek mellett, hanem a szóló
munkások kepe, akik a napnak terhét és bévségét hordozzák, s a Krisztus táborának képe,
amely bátran harcol urának lobogója alatt, hogy
országot szerezzen, terjesszen, építsen, erősítsen.
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Milyen gyilekezeteket nevel Luther kis és
nagy kátéja ?

im

lásokkal, avagy, hogy szóljak ezen hitvallások
csodálatos feladatáról, amellyel számunkra az
igének mélységeit megnyitják és az ige szolgá
latában mint a keresztyén közösség symbolumai,
(Konferenciai előadásból.)
de az igéből világosan kifejezett igazságok is
A jövő évben lesz százéves fordulója annak, ezen közösség megtartásához nagyban1 hozzá
hogy Koethe Frigyes Ágost szászweimári su járultak.
perintendens és annak az időnek tekintélyes egy
Ha1 Luthert nagyrabecs üljük mint reformá
házi férfia az ágostai hitvallás háromszázJdos tort, mint az Urnák azon eszközét, akinek lel
jubileuma alkalmából kiadta német nyelven a kén keresztül az igazság eldugult forrásai újra
symbolikus könyvieket. Annáik előszavában a kö megindulhattak, akkor legalább is ugyanannyira
vetkezőket irja: »Az ünnepi nap és órák, ame kell becsülnünk mint hűséges lelkipásztort,’ aki
lyeken ezek (t. i. az előszó) meghatnak, ko a rábízott lelkeket és népet a magtalált Isten
moly, sőt némely borús, de sok1lelkesítő ömilé- igéjének igazságára kívánta vezetni. Az ö lelke
két is ébresztenek fel, tekintetünket ráirányítják előtt, hiszen azt Jól tudjuk, nem a negativum,
egyházunk jelenlegi helyzetére és szinte ellen nem a pápai hatalom megtörése avagy meg
állhatatlanul ránkkényszeritik a kérdést: mi lesz lévő szervezetek lerontása lebegett, hanem Isten
a mi egyházunk, mit érnek a mi hitvallási ira országának terjesztése. Szembeszállt az egyház
taink, ha száz év múlva ugyanezen örömünnep bűneivel és tévelygéseivel, de fövágya az volt,
visszatér?« Ezen tisztes férfiú meglátásának éve hogy az Isten igéje töltse el a lelkeket, hogy
immár küszöbön van. Egymá Után jönnek Luther hivő, Istent szerető és félő gyülekezetek nevel
hitének talapzatára épített dicsőséges felépítmé kedjenek. Erre a célra pedig legalkalmasabb esz
nyek, a hitvallások ünnepei. Mindegyik ünnep köznek tekintette a kátét. Hogy milyen állapo
egy-egy kérdés, hasonló ama Koethe látnoki tokat talált, azt a kis kátéhoz irt bevezetésében
kérdéséhez.
ő maga mondja: »Segélj édes Isten! Mennyi
A mai nevelés iránya a gyakorlatiasságra nyomort láttam, hogy a közönséges ember ép
nevelni. A világban dúló kíméletlen harcra már penséggel semmit sem tud a keresztyén taott az iskola padjain kell a gyermeknek felké mitásból, különösen a falvakon és szomorú tény,
szülnie. Már zsenge korban a tantárgyak egész hogy sok lelkész nagyon tudatlan ahhoz, hogy
özönével töltik meg a gyermek agyát és a csen tanítson* és mégis mind a keresztyén nevet vi
dességtől, az elmélyedéstől már kezdettől fogva seli, keresztségben részesült és a szentségekkel
elszakítják.'Ma mind nagyobb mértékben szük él; sem a miatyánkot, sem a hitvallást, sem a
séglét érzik annak, hogy csendes napokat adja tiizparancsolatot nem tudják. Azért mindnyája
nak az ifjúságnak, ami azonban egyelőre csak tokat az Istenért kérlek, kedves testvérek és
annak az elnevezése, csak annak az Ízelítője, urak, akik lelkészeik avagy prédikátorok vagy
ami nincsen. Tehát egyrészt ez a szertelen igény- tok: gyakoroljátok hivatástokat teljes szívből és
bevétele a gyermeknek a világi tudás elsajátí könyörüljetek népeteken, amely rátok van bízva
tása céljából, másrészt, hogy a vallásta ni ás egé és segíitsetek nekünk, hogy a katekizmust az
szen a rendes tantáiigy nívójára, sőt sokszor emberekbe, főkép a fiatalokba belevigyük és
az alá, a melléktárgy szintjére van sülyesztve, akik jobbat nem tudnak, ezen táblákaat és alakot
és a nagyon csekélyre kiszabott óraszám már használják és a népnek szóról szóra előadják.«
egymagában súlyos akadálya annak, hogy a val
Hogy milyen nagyra tartotta a kátét, azt
lás anyaga necsak elméleti, betanulandó tárgy a következő nyilatkozatai mutatják: »Ezt engem
liegyen, hanem a szív számára az élet'utat és az illetőleg mondom: én is doktor és igehirdető
éLet útja számára a szivet megviiágosiíó erő, az vagyok, igen, sőt olyan tanult és tapasztalt, mint
Ur üdvözítő kegyelmét közlő eszköz legyen.
ők mindannyian, akikben ilyen elbizakodottság
Ezen kétségkívül fennálló technikai akadá és merészség vani: mégis ügy viselkedem mint
lyon kívül más súlyos hiányokra is találunk, gyermek, akit a kátéra tanítanak és olvasom és
amelyek folytán a vallástaniíás anyaga, igy a felmondom szóról szóra amikor csak időm van
káté is, igazi lelki kinccsé, jellemet kialakító bir a tízparancsolatot, hiszekegyet, a miatyánkot,
tokká nem lesz. Olvasunk hatalmas müveket a zsoltárokat stb. És naponként kell olvasnom és
világi és egyházi tudományok köréből, szüksé elmélkednem lés mégsem tudok úgy megállani,
gesnek talál juk, hogy szenzációs irány regényeket mint szeretnék és a káté tanulója és gyermeke
olvassunk, de bizony a mi hit vallási irataink kell, hogy maradjak és szívesen is maradok az.«
ban nem vagyunk nagyon otthonosak. Mégis Máshelyütt: »A káté az igazi nápbiblia, amely
milyen könnyen törünk pálcát fölöttük. Iratok tartalmazza az egész keresztyén tant, amelyet
fölött, amikbe az Ur emberei bizonyságtevö lel minden keresztyénnek tudnia kell az üdvözülés
kűk egész világosságát, egész gazdagságát ad céljából.« Máshelyütt: »Én, ámbár a szent írás
ták. Azonban elém, tűzött tárgyam nemi engedi öreg doktora vagyok, mégsem kerültem: még ki
meg, hogy a hitvallások szükségesség|éről épen a gyermekiskolából és nem értem, még teljesen
a keresztyén egyházban szóljak, abban az egy a tízparancsolatot, a hitvallást és a miatyánkot;
házban, amely egyedül bir valamennyi történelmi nem tudom teljesen1 kitanulmányozni, sem ki
vallások között ilyen általánosan kötelező hitval tanulni, de mindennap tanulgatom és imiádko-
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nek az értékelésében is. A szentségnek solastikai-dologi méltatásából kifolyólag n e m a z
I ge, h a n e m a s z e n t s é g a l e g f o n t o 
s a b b k e g y e l m i e s z k ö z és igy természete
sen szükséges is az üdvhöz, hiszen Krisztusnak
a legfőbb s legintenzívebb önközlése. Az úr
vacsora szentségében, azaz a miseáldozatban a
történeti Krisztus, aki a keresztfán függött, adja
magát testével és vérével, de nem megdicsóült
állapotban, ügy hogy az élvező valósággal mar
cangolja a fogával, mert az elemek — a római
egyházban ostya, a keleti egyházban közönsé
ges kenyér, de mind a kettőben vízzel vegyitett
bor — átváltoznak — a római egyházban a szereztetési igék licitálásával, a keleti egyházban
az cpiklézs útján — Krisztus testévé és vérévé:
a kenyérsubstantia a test substantiáiivá, ügy
hogy a kenyér és bor már nem azok. Krisztus
testi jelenléte nincs az élvezés pillanatához kötve,
hanem jelen van a megszentelt ostyában. Itt a
magyarázata az ostyatmádásnak (nem csak tisz
teletnek!) és a / »Ur felmutatásának«: K r i s z t u s
t e s t e és v é r e nem c s a k j e l e n van és
é l vez te ti k, h a n e m feláldoztatik:Krisz
tus feláldozta magát a pap által, miként hajdan
a Golgotán. Csak az a különbség, hogy most
»vérzés nélkül« történik és hogy a Golgotán szer
zett egyetemes megváltás itt az egyesnek nvújtatik. Ä laikus csak egy szin alatt élvezi. (Kivételt
csak a pápa temploma képez nagy csütörtökön,
ahol és amikor kőt szin alatt nyújtatik.) Egy
szin alatt a 4. lateráni zsinat (1215) óta szente
sítve, azért, mivel Krisztus egészen jelen van
a megszentelt elemek mindegy kében s minden
részben, aminek folytán a két szin alatti kiszol
gáltatás nem s/ükségcs; továbbá, mivel Krisztus
csak »apostolis. . . eoruraque in sacerdotio suc
cessoribus« mondotta: »'Vegyétek, igyatok«,
Irta: Zulauf Henrik.
nincs is megengedve. Hozzájárul még ehhez
mindenféle aggodalom: félő, hogy a consecrált
2.
Ha most az evang. úrvacsorái tannal egy
bevetjük első sorban a k á t h o l i k u s t a n t , — vér ki öntetik; hogy bacillusok terjesztetnek stb.
a római és a keleti egyház épen az úrvacsorát — Az úrvacsora ex opere operato, mágikusán,
illetőleg közös frontot alkot a protestantizmus nem ex opere operantis hat, miként a szakrasal szemben, — találunk ugyan közös momen mentáliáknál (hcnedictiok és exorcizmusok).
tumokat is. Ilyenek pl: Krisztus a mennyben Aki áldozik, attól megkövcteltetik, hogy »non
Isten jobbján ül, mégis, mivel sok más helyen, ponit obicem«, bensóleg ellen ne álljon, de a
azért az úrvacsorában is jelen van. Az egész fides spccalisra, ama bizalomra, mellyel épen
Krisztus van jelen, isteni es emberi természete a maga személye részére várja az üdvöt, nincsen
szerint, testével és leikével, valósággal és lé szüksége, sőt ezt nem is szabad bírnia. Csak
nyeg szerint, a kenyér és bor színe alatt, mely azt kell hinn e, amit az egyház tanít. így értendő
elemek tehát semmiképen csupán szimbólumok. a személyes hitre, fides speciálisra vonatkozta
Az általános kegyelem individualizálódik. Az úr tandó a T ridentinum átka. Az úrvacsora áldása
vacsora a közösség jellegével bir és a jövő di nem csupán bún bocsánat és nem elsősorban az.
csőség záloga. Gyakran, sót naponta veendő, de Kihatással van a m'seáldozat, épen áldozati jel
okvetlenül évente egyszer, husvétkor. Hatása legénél fogva, mint a golgotái áldozat megis
nem függ az úrvacsorát nyújtó lelkületűtől: az métlése, a távollevőkre, sőt holtakra is, kiknek
előirt formákat be kell tartania, de »bűnei« nem lelke még nem egészen tisztult meg.
befolyásolják a szentség hatását. Úgyszintén ve
Nyilvánvaló, hogy a kath. m'seáldozat lé
heti is bűnös ember, — csak meg nem bocsátott nyegileg más, mint az ev. úrvacsora. Az ev. tan
bűnei ne legyenek — de ítéletet eszik és iszik és tneggyőződés objecti vitása a római transmagának.
substantiatío tanában, mely szerint a kenyér és
Ezen közös momentumok mellett azonban bor színe alatt Krisztus kercsztrefeszitett, fizikai
eltérések is vannak. Már magának a szentség teste jelenik meg, a materializmusba csap át: a

zom a kátét János fiammal és Magdolna leá
nyommal.^
Már most Luther azt rendeli, hogy az ifjú
ság részére a kátét sűrűm, lehetőleg naponként
tanítsák és érthetően magyarázzák, hogy tel
jesen eltöltse lelkűket és benne maradjon emlé
kezetükben. De hogy miként kívánt hivő gyü
lekezetét a káté tanításával nevelni azt a nagy
kátéhoz szerzett magyarázataiból egészen vilá
gosan látjuk. Luther nem elégedett meg formá
lis tanítással. Nem elégedhetett meg, hogy az
ifjúság vág)' bárki, aki a kátét tanulja, azt csak
beemlékelje és az abban számunkra nyújtott ke
gyelmi ajándékoktól távol maradjon. Magyará
zataiból világossá lesz, hogy mélyen bele akart
nyúlni a lélek mélyéhe és oda lefektetni a káté
kincseit. Személyes felelósségrevonás, szemé
lyes bünbánat, személyes váltság, személyes és
teljes viszony az Úrral — ide hozza a káté
Luther reménye szerint az embert, hogy' élő,
hivő tagja legyen az Isten gyülekezetének. Kü
lönösen bensőséges és lelki smeretet ébresztő
az I. hitágazathoz való magyarázat, amely tel
jesen a személyes bizonyságtételre viszi azt, aki
a hitvallást ezen világosságban tanulja.
Luthernek a káté tartalma élmény volt és
ezt az élményt akarta ó a keresztyén gyüleke
zetek közös élményévé tenni. Oda akart min
denkit hozni, hogy’ vele együtt vallhassa: Édes
Jézus te vagy az én igazságom én pedig a
Te bűnöd, Te elvállaltad, ami az enyém és ne
kem adtad, ami a tied.« (Levele Spcnleinhez)
(Folytatjuk.)

Oltári unionizm us?

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

276.

kenyérmatéria átváltozik testmatériává, ami az
ev.-i meggyőződés szerint nem igaz, miért a ke
nyér kenyér marad, s ezen1 anyaggal egyesül
Krisztus teste. Ezen materialisztikus vonás meg
nyilatkozik abban is, hogy az úrvacsorázó-áldozó
már azáltal, hogy áldoz, a szereztetési Igére,
illetve az ezen Igében foglalt isteni ígéretre irá
nyult személyes benső hit nélkül, szinte fizikaimechanikai folyamatban nyeri 'el Krisztus áldo
zatainak a gyümölcseit: bűnbocsánatot, ami Isten
Ítéletén alapuló vallás-erkölcsi, továbbá bűntörlést, ami fizikai prooetssus. Amennyiben a fides
specialis, mely itt elutasittatik, az ember tevé
kenysége, egy az Istenire irányult »Wagnis«,
Luther értelmében, tehát az ember legbensőbb
lényének bizonysága, annyiban a miseáldozat a
subjectivizmus követelményeinek nagyon csekély
mértékben felel meg. Ez különben abból is lát
ható, hogy a személyes hit correlatuma, az Isten
Igé j e a s zentségnek aláren delt etett. Amennyib en
pedig a mise áldozat, annyiban Isten rendje1,
Krisztus rendelése teljesen fejtetőre állíttatott:
Isten kegyelme, azaz ígérete és ajándéka he
lyébe az ember cselekedete, áldozata, érdeme
lép azzal az igénnyel, hogy Istent egyesiek és
közösség: érdiekében;, élők és holtak javára befo
lyásolja (sacrificium!), ami különben igen pri
mitiv felfogás, s sem az írásban;, sémi az őske
resztyén hitéletben vagy theologiában a 3. szá
szad előtt nem található meg.
(Folytatjuk.)

Egyházonk tanító- és tanitónőképzésének
kérdéséhez.
(Folytatás és vége.)
Anélkül, hogy igénytelen véleményem fel
tétlen helyességének elismerését vindikálnám, a
fentebb hivatkozott megbízatásom kapcsán szer
zett felismeréseim, valamint időközben tudomá
somra jutott kedvező — de záros határidőben
igénybe veendő — ajánlatok alapján legszeren
csésebb megoldásnak tartanám a szarvasi egy
kori tanitóképzőnek egyetemes jelleggel való
visszaállítását. Egyidejűleg pedig Budapesten,
vagy közvetlen környékén internátussal kapcso
latos tanitónőképző intézet létesítését. Szüksé
gesnek mutatkozik tehát mindenekelőtt az, hogy
legyetemes közgyűlésünk multévi határozatát,
amellyel a szarvasi képző ügyét levette a napi
rendről, revízió alá vegye. Elfoglalt álláspontom;
melletti érveimet az alábbiakban csoportosítom:
Amint a fentiekből is kitűnik, elsősorban
egyházi érdek és sürgősen kielégitendő szük
séglet az, hogy tanítóink és kántoraink tót nyelvű
szolgálatra való kiképeztetését biztosítsuk. Erre
a célra nézetem szerint Szarvas a legalkalma
sabb, mert ott a tanitóképzőnek becses tradíciói
és értékes alapítványai vannak. A Haviár-féle
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hagyomány, a földbirtokreform kapcsán juttatott
föld, valamint a városnak eddig is nyújtott s ko
moly tényezők biztatása szerint jelentékenyen
felemelendő évi segélye olyan anyagi erőfor
rást jelentenek, amilyeneket más város, — még
ha rendelkeznék is a nyelvi s egyéb előfelté
telekkel, — aligha tudna nyújtani. Igaz, hogy a
jelenlegi épületek a kulturális, nemzeti és po
litikai szempontból egyaránt nagyjelentőségű in
tézet sokoldalú célkitűzéseit tekintve nem, al
kalmasak és nem méltók. Azonban az építkezés
súlyos problémájával még akkor is számolnunk
kell, ha továbbra is tanitónőképzőt akarnánk
Szarvason működtetni. Minthogy pedig — tu
domásom szerint — úji épület emelésére a
szarvasi egyházközség megfelelő telket adomá
nyozni hajlandó, amelyen nemcsak a miai köve
telményeknek megfelelő tanitóképző intézet, ha
nem — éppen a szarvasiak óhajának meigfelelően
— vele kapcsolatos gyakorló iskola is felépithető
lenne, ennélfogva bízvást remélhetjük, hogy a
felekezetközi jogegyenlőség és viszonosság kö
vetelményeire, valamint a már érintett nemze
tiség-politikai nagyfontosságú szempontra való
tekintettel az állam építési segélyben vagy ka
matmentes kölcsönben részesíti egyetemes egy
házunkat.
A Szarvason felállítandó tanítóképző inté
zetnek ugyanis egyetemes jelleget adnék. Ezt
kívánja mindenekelőtt az a körülmény, hogy
nem lekksinylendő feladat előtt állunk, amely
nek sikeres megoldása legtekintélyesebb s ki
felé legerősebb egyházhatóságunknak, mint
fenntartónak teljes súlyával való közreműködését
nem nélkülözheti. Ezt kívánja továbbá a bevezet
lésemben említett egységes iskolapolitikához
való közeledés követelménye is, mert ezen az
úton haladva előbb-utóbb elérhetjük azt, hogy
három tanítóképzőnk azonos irányításban, szel
lemben és kormányzat alatt fogja betölteni ma
gasztos népnevelő hivatását. Végül az egyetemes
jelleg felelnie meg a szarvasi tanitóképző inté
zethez speciálsán fűződő nemzetiségi vonatko
zásnak is. Egyetemes egyházunk, mint egy ilyen
intézetnek fenntartó hatósága, egyrészt elsősor
ban van kötelezve arra, hogy híveink vallási
szükségleteinek anyanyelvükön való kielégitéséről gondoskodjék; másrészt elsősorban van hi
vatva arra, hogy megismertesse és megértesse
az államkormámnyal azt, hogy kisebbségi jog
rendünk minél tökéletesebb, de egyúttal nem
zeti szempontból is megnyugtató hatályosulása
mily szorosan összefügg azzal, hogy a nemzeti
ségileg ma is legpoliglottabb evangélikus egy
házunknak végre színvonalon álló tanitóképző
intézete legyen. Itt kapcsolódik be tehát tanító
és jtanitónőképző intézeteink átszervezésének
eszmekörébe egy bel- és külpolitikai szempont
ból is jelentős s eddig talán kellőién nem mér
legelt részletkérdés, amelynek likvidálásához
egyházunk áldozatok árán is kész segédkezet
nyújtani az államnak. Lényegileg tehát tulajdon
képpen nem is az állam segítené egyházunkat,
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hanem fordítva. Mert azt Ívszem, senkisem állít
hatja komolyan azt, hogy állami tanítóképző
intézeteink a hazai tót nyelvű kisebbség tanító
és kántorszükségletét megfelelően biztosítják.
Sót merem állitani, hogy erre nem is képesok,
mert a tót nyelvű kisebbséget leginkább kitevő
evangélikus hívók fiai a Statisztika szerint alig
számbavehetó arányban látogatják az állami ta
nítóképző intézeteket, s különben is nem csupán
tanító, hanem kántorképzésról is van szó.
Nyíltan s félreértést ól nem tartva érintet
tem ezt a kérdést. Alig hiszem, hogy akadjon
ma már magyar politikus, aki ebbe mást magya
rázhatna bele, mint egyedül és kizárólag azt,
hogy a magyar állam a kisebbségi jogok és
igények kielégítése tekintetében törvényes és
egyúttal emelkedett álláspontra kivan emelkedni
s erről nem csupán a művelt nyugati államok
előtt tesz bizonyságot, de egyszersmind újabb
jegeimet szerez arra, hogy elszakított véreink
— mint kisebbség — hasonló elbánásban részesittessenek.
Természetes, hogy a fentiek értelmében és
okából visszaállítandó szarvasi tanítóképző mel
lett ugyanott tanitónóképző is fenn nem állhatna.
Nemcsak azért, mert a kettő gyöngítené egy
mást, hanem azért is, mert a tanítóképzőnek Í2
évvel ezelőtt Szarvason történt elhelyezése föld
rajzi szempontból nem volt helyes gondolat.
Ezt maga az "intézet igazgatója megállapította,
amikor sürgette a szarvasi tanítóképző intézet
nek Budapestre, mint »geográfiailag a legked
vezőbb helyre« való áthelyezését.
Amig tehát egyrészt általános az a véle
mény, hogy tanitónöképzónk edd g sem volt
megfelelő helyen, viszont épp úgy vitán felül áll
az, hogy legalább egy tanitónóképző intézetre
egyházunknak továbbra is feltétlenül szüksége
és joga van. Ha tehát Szarvason visszaállítjuk
az ősi tanítóképző intézetet, annak szoros függ
vénye lesz az az egyidejű teendő, hogy a tanitónőképzőt Budapesten vagy közvetlen környékén
felállítjuk.
Ezúttal nem célom az, hogy tüzetesen rá
mutassak arra a visszás helyzetre, amely szerint
evang. egyházunknak — szemben a szintén ál
lamilag támogatott 19 r. k. és 4 ref. tanitónöképzővel mindössze csak egy ilynemű intézete
van. Azt hiszem, hogy ennek az adatnak puszta
megállapítása is elegendő érv és törvényes alap
arra nézve, hogy a Szarvas helyett Budapesten
vagy közvetlen környékén internátussal kiépí
tendő és fenntartandó egyetlen tanítóképző
intézetünk számára a kultuszkormánytól a leg
messzebbmenő anyagi támogatást gényelbessük.
Örvendetes jelenség, hogy egyik pestkörnyéki,
villamos vasúttal könnyen elérhető község ve
zető tényezőiben meg van a készség aziránt,
hogy az evangélikus tanitónóképző "intézet és
internatus részére telket s jelentős évi szubven
ciót hajlandók rendelkezésünkre bocsátani. A
község a legegészségesebb vidéken fekszik. A
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villamosvasút közvetlenül a telket köti össze a
fővárossal. Ennek a gondo’atnak megvalósulása
azt jelentené, hogy az intézet tulajdonképpen a
fővarosban lenne, annak minden hátrányát ki
kapcsolva. Megbecsülhetetlen helyzeti előnyei
vannak egy ilyképpen elhelyezett evangélikus
tanitónóképző intézetnek. A fővárossal való
könnyű érintkezés, a műveltség és szemléltető
oktatás hozzáférhetősége, versenyen kívül álló
előnyök. Budapest nagy arányokban fejlődő
evangélikus egyháza, annak megannyi kulturá
lis és qgyháztársadalmi intézménye, eleven val
lási és belmissziói élete evangélikus tanítónőképzésünk ragyogó jövendőjének képét vetiti
képzeletünknek láthatárára. Evang. egyházunk
intell genciájának igen jelentékeny része a fővá
rosban lakik. Milyen áldás lenne evangélikus
középosztályunkra, ha elhelyezhetné oklevelet
adó minden követelménynek megfelelő intézet
be leányait, akiknek manapság csak a lcgkivételesebb esetben jut <jgy-egy hely a fővárosban
vagy másutt levő állami, vagy más jellegű tanitónöképzö intézetekben.
Dr. M ikler Károly,
budapesti egyházmegyei felügyelő.

H Í R E K .
— A dunáninneni egyházkerület Kiss Ist
ván püspök és Lándori dr. Kéler Zoltán fel
ügyelő (alnöklete alatt szeptember 19-én tartja
évi rendes közgyűlését Budapesten, 1/ 2 IO órai
kezdettel; megelőzőleg gyámintézeti istentiszte
let. Szeptember 16. 17. 18. a különböző bizott
ságok üléseznek. A bizottsági ülések és a köz
gyűlés a Tisztviselő telepi kaszinó (Bpest X.,
Szapáry-11. 7 9.) helyiségeiben, a gyámintézeti
istentisztelet a X. kerületi egyház templomában
(Simor-u. 35.) lesznek megtartva.
— E speres-iktatás. A kemenesaljai egy
házmegye Celldömölkön, szép ember 11-én tar
tott rendkívüli közgyűlésén iktatta hivatalába
Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkészt, az
egyházmegye űj esperesét. A közgyűlés Nagy
Sándor celldömölki lelkész imájával vette kezde
tét. Dukai Takách Ferenc cs. és kir. kamarás,
egyházmegyei felügyelő az ülést megnyitotta s
Varga Gyula lemondott esperes előterjesztette
je le n téit, amelynek alapján a közgyűlés erélye
sen állást foglalt a kultuszmin'szternek iskoláin
kat községesitő, államosító terve ellen. Kihir
dették az esperes választás eredményét, a meg
választott esperest küldöttség kisérte a templom
ba. Az űj esperest a hivatali eskü letétele után
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az egyházmegyei felügyelő meleg szavakkal üd
vözölte, Vanga Gyula volt esperesnek 34 éven
át szerzett bokros/ érdemeit méltatta. Varga
Gyula átadta az egyházmegye pecsétjét, s külö
nös figyelmébe ajánlotta utódának a zalai szór
ványok gondozását. Molitorisz esperes székfog
laló beszédében az egyházkormányzati és lelkipásztori hűséget hangoztatta; kiemelte a szórvá
nyok és az ifjúság gondozásának jelentőségét,
az egyházi és vallásos öntudat ápolását. A nagy
tetszéssel fogadott miélyenszántó beszéd után
Nagy Sándor lelkész üdvözölte az esperest. A
közgyűlést a Himnusz zárta be.
— Gyászhir. Súlyos csapás érte a győri; ev.
egyházközség másodfelügyeiőjjót, Jausz Lajost,
aki 17 éves boldog házasélet utáni szeptember
6-áni elvesztette hűséges élettársát, Kársai Matildot. Az élete deléni, 42 éves korában rövid
szenvedés után elhunyt édes anyát két gyermeke
is siratja. Temetése: szeptember 8-án volt nagy
részvét mellett.
— Pápa. A pápai gyülekezet a Szutter Dá
niel és Nagy Pál kánitortanitók nyugalombavonulása folytán megüresedett állásokat egyhangú
választás alapján Nitschinger János lébényi kántortanitóval és Ágoston Jenő oki. kántortanitó
val töltötte be.
— Egyházközi Gyámintézet. Az európai,
a brit és az amerikai egyházak és egyházi szer
vezetek képviselői augusztus második felében
négynapos konferenciát tartottak Cho'sy genfi
professzor elnöklete alatt Bázelban. A konferen
cia előzményei a következők: az 1922. évi Stock
holmi Konferencia megszervezte az Evangéliomi Egyházak IKözépeurópai Segélyirodáját,
élén Dr. Kellerrel, minit igazgatóval (Genf). An
nak idején, mikor a lelkészcsaládok a legkétségbeejitőbb nyomorúságban voltak, amikor az egy
házak theologiai főiskolái és jótékony intézmé
nyei elvesztették fenntartási tőkéiket és kényte
lenek voltak ajtaikat bezárni, ez az iroda mint a
jótékonyság angyala nyújtott segélyt igen sok
súlyos esetben. Az iroda most új; korszakát kezdi
meg működéséinek. Feladatául tűzi ki az evangéliomi munka megszervezését és egyesítését, a
szegény és szervezetlen egyházak evangéliomi
intézményeinek segélyezését, s az olyan orszá
gokban, ahol az egyházak pénzügyi vagy politi
kai okokból a lelkészképzésről gondoskodni nem
tudnak, ’a lelkészek kiképzését. A bázeli konfe
renciának tagija volt a staniszlaui Dr. Zoeckler
lelkész is (a néhai D. Zoeckler greifswaldi pro
fesszor fia, akit Staniszlauból volt magyar kato
náink közül is sokan ismerhetnek); Dr. Zoeckler
lelkész az ukránok Wesley-je, vezérembere an
nak az ébredési mozgalomnak, amely most lán
gol a rutének között Lengyelországban és Szov
jetoroszországiban. A konferencia egy nemzet
közi és felekezetközi szükiebb bizottságot kül
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dött ki az ébredési mozgalom hatása alatt kelet
kezett ukrán gyülekezetek szervezésére és se
gélyezésére. A konferencia a Segélyiroda nevét
megváltoztatta; új neve »Egyházközi Gyám inté
zet« (Inter-Churchl Aid). A választmány taglét
számát felemelték, beválasztották Németország
részéről báró Pechmannt, Münchenből.
/ — Diakonisszafelvétel a győri ev. egy
házban. Szeptember 8-án vette fel ünnepélyes
keretek között a diakonisszák szent szolgálatára
Pálmai Lajos, a diakonisszaintézet igazgatója
Kocsin Anna, Mózes Teréz és Pintér Jolán dia
konisszán ővérelket. Az egyházközség nevében
Mikiás Mihály egyházfelügyelő köszöntötte az
uji nővéreket.
— D. W alter János: Luther Márton ifjú
kori vallásos fejlődése. Ford. Lie. dr. Karner
Károly. Bpest, 1929. Szerzőnk Luther vallásos
fejlődését iparkodik feltárni a reformátor ko
lostorba lépésétől 1517-ig. Szerinte Luther eleinte
megtalálta a kolostorban a lelki békességet,
amelynek alapja és eszköze a szentségeknek
üdvbiztositó erejébe vetett bizodalma volt. Ezt
a jócselekedetek ereje mellett az eddigi életrajz
írók nem emelték ki. A katholikus kegyességtől
Luther a szentségiekről szóló tanban tér el leg
először, szakítva a beoltott kegyelemről szóló
tannal saját tapasztalatai alapján. S mivel ta
pasztalata nem egyezett meg az erfurti szerzetes
által feltétlen tiszteletben tartott dogmával, ön
magában kereste a hibát, s öntépő kritikája a
kétségbeesés szélére sodorta. Az 1513. év advemtjiére tett »toronyélmény« (Isten adja, nem
pedig követeli az igazságot) Luther vallásos fej
lődésének záróköve. D. Walter is hangsúlyozza
Staupitz nagy hatását Luther lelki életére. A
jól fordított, új szempontokat nyújtó értekezés
szerzője nem tévesztendő össze D. Walther Vil
mossal, a »Luther jelleme« cimiü, magyar fordí
tásban szintén megjelent könyv Írójával. A 35
oldal terjedelmű tanulmányt a Keresztyén Diák
szövetség adta ki.
— öttevényi vallásos est Lébényen. A
türelmi rendelet idején a templomot építeni szán
dékozó lébényi evangélikusok a magúk kebe
léből nem tudták kimutatni azt a száz családot,
amely a templomépiiílési engedélyhez szükséges
volt és igy segítségül hívták a szomszédos Öttevényben lakó pár ev. családot, hogly csatlakoz
zanak hozzájuk. így lett ki a száz család s igy
épülhetett meg az ev. templomi Léibéniybem.
Most az öttevényi maroknyi evanglélikussag épí
tette meg a protestáció templomát. A templomépiíési összeglből még 1200 pengő hiányzik.
Ennek a hiánynak a pótlására mozdultak meg
a régi lébényi evangélikusok maradékai. Szep
tember 8-án gyűjtést rendezlek az öttevényi ev.
templom javára, amit öttevényi lelkes hi vek bo-
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nyoütottak le. Este vallásos est keretében kö
szönte ineg áldozatosságukat az öttevényi gyü
lekezet nevében Turóczy Zoltán lelkész. A val
lásos estélyen közreműködtek Kovács Zsigmond
tárnokréti lelkész, Bácsy Sándor győri hitoktatói
lelkész, öry Jolán, Gondán Ilonka, Balek Mária.
A gyűjtés eiedménye 85 pengő volt.
— Nemzetközi keresztyén sajtókonferen 
cia. Hinderen A. berlini professzor elnöklete
alatt hét európai államból több mint száz zsur
naliszta és munkatárs vett részt azon a konferen
cián, amelvét a minap tartottak Bázelban a ke
resztyén sajtó képviselői. Az evang. sajtóegye
sületek is képvselve voltak. A konferencia nyo
matékosan kérte az egyházi hatóságokat és a
theológiai fakultásokat, részesítsék erkölcsi tá
mogatásban a keresztyén sajtót és műk<>djenek
közre keresztyén újságírók kiképzésében úgy
a vallásos sajtó, mint a világi sajtó céljaira.
Hangsúlyozták, hogy az erősen térthódi!ó mate
rializmussal és a keresztyén erkölcsiségge! el
lentétben álló irányzatokkal szemben milyen
nagy jelentősége van annak, hogy a sajtóban a
vallásnak erkölcsi befolyása érvényesüljön. Szük
ségesnek tartja a konferencia, hogy a különböző
országok keresztyén zsurnalisztikája nemzetközi
sajtószöveíségben tömörüljön s összetett erővel
fáradozzon nemzetközi keresztyén szolidaritástudat megteremtésén, am-dy felkeltené az egy
más iránti érdeklődést a különböző országok
egyházaiban. Kifejezésre jutott az a vélemény,
hogy igen sok lokális vagy szükkörü apró vallá
sos lap van, s hogy a vallás érdeket jobban
tudná szolgálni kevesebb számú, de szelesebb
látókörű és átfogóbb érdekeket felölelő lap.
Dr. Merle d ’Aubigné hivatkozott az előző héten
Párisban tartott római katholikus sajtókonfe
renciára. Franciaországban a római katholicizmus sok azelőtt cinikus és szkeptikus írót nyert
meg a maga számára. Ennek következményeként
a francia irodalomban és zsurnalisztikában mé
lyebb, spirituális hang nyilvánul meg, aminek
ő, jóllehet hugenotta, csak örülni tud. A konfe
rencia egyházközi kurzusokat vett tervbe keresz
tyén zsurnaliszták kiképzése céljából.
— Csengődy Lajos — Lélek h alh atatlan 
sága cimmel e lap múlt számában megjelent
bírálattal kapcsolatban az Ev. Lap olvasóközön
ségének színvonalára való tekintettel — ha nem
is szívesen — de kénytelen a szerző rámutatni
arra, hogy mint a pestiek lapjától elkezdve több
folyóirat, úgy az Ev. Lapja bírálója figyelmét is
elkerülte az, hogy a bírált könyv a mai modern
tudományos ismeretek felhasználásával csak azt
kívánja kimutatni, hogy a lélek a testtel együtt
nem hal meg, vagyis hogy hajhatatlan. Amint
ez a szó többet nem is jelenthet. Azon az ala
pon, amelyet a könyv a macáévá tesz, többre
már csak azon egyszerű oknál fogva sem vállal
k o z h a t, mert ami a meg nem halás után a lélek
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számára elkövetkezik, arról jelenleg tudományos
ismereteink egyáltalán nincsenek, ha csak a spirítizmust, stb. — nem tartjuk ilyesminek. Tel
jesen elhibázott tehát a bírálat állásfoglalása,
amikor összetévesztve a halhatatlanságot az
örök élettel, azt állítja, hogy a szerző a lélek
halhatatlansága — a gyengébbek kedvéért hangtsúlyozottan: meg nem hálása — kérdésében a
hit kaijaiba hajtja fejet. S ha viszont a szerzőnek
erről a halhatatlanságról alkotott »saját szaba
tos nézetét és felfogását« nélkülözi, s azt, ami
mint ilyen a mű 122 138. oldalán új, megvilágí
tásban bár, de Jézus felfogásával találkozik s
az egész vallásos élet számára új fundamentumot
nyújt — ha ezt a felfogást nem ismerheti el a
bíráló a szerző »saj á t j á n a k«, úgy m^g kell
neveznie azt a munkát, amely czzeT az adathal
mazzal, ebből a szempontból és ezzel az ered
ménnyel foglalkozik a könyvben tárgyalt kér
déssel. A művel való foglalkozásért egyébként
köszönettel — dr. Csengődy Lajos.
Felelős kiadó: NÉMETH KABOLY.

Kis háztartás vezetéséhez és diétás főzésre,
szerényigényű, középkorú, egészséges, megbíz
ható nőt keresek, aki ért a betegápoláshoz is.
Stoll Err.óné, Nyíregyháza, Szegényhaztéri iskola.
Pályázati hirdetés.
A tótkomlóst evang. egyházközség eltávozás
folytán megüresedett két kántortanitói állásra
pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerinti, lakás
természetben. A komm un alat i magatartás iga
zolandó. B-listások, menekültek előnyben. Tótultudás szükséges. Pályázati határidő: szeptember
25. A pályázati kérvények az iskolaszék elnök
ségének dinére, Tótkomlós, Békésmegye —
küldendők.
2—2
Pályázati hirdetés.
A lébényi evangélikus, 2 tanerós iskolánál
kántortanitói állásra pályázat hirdettetik. Helyi
javadalom: 8Q54 öl föld, 15 q búza, 3.5 q rozs,
7 q tengeri, 55 q hansági széna, 25 q szalma,
2.5 öl keményfa, 1.5 öl puhafa, mindez 48 értékegység. Továbbá 239 aranykorona, 1 ló fillérjé
vel. Fizetcskiegészitö államsegély. Lakás és kert.
Pályázati határidő megjelenéstől 10 nap. Evan
gélikus lelkészi hivatal, Lebeny.
1—1
Pályázati hirdetés.
A gerendási ág. h. ev. egyház megüresedett
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az
egyháztól rendes lakás és kert használattal 20 q
búza, a többi államsegély. Kötelessége: I—VI.
osztályok és ismétlő tanítása s kántori teendők
végzése. Tót nyelv tudása szükséges. Pályázati
kérvények teljesen felszerelve szeptember 25-ig
»Ev. lelkésízi hivatal, Gerendás, u. p. Csorvás«
küldendők.
Gerendás, 1929 szeptember hó
2—1
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EvaníeliHus niiístaii tinuvek:
-

Pengő.

Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora
Martina Luthera
. . . .
—.60
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Kö
zépiskolák felső osztályai és tanítókép
zők számára. 7. kiadás
.
.
1.80
Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jel
lemképek s tanítások. Középiskolák,
polgári és felső leányiskolák I. osz
tályának használatára. 11. kiadás . 1.80
— Jézus élete és tanítása. Középiskolák,
polgári és felső leányiskolák II. osz
tályának használatára. 10. kiadás
. 1.80
— Keresztyén egyház rövid története.
Polgári és középiskolák III. osztálya
számára. 11. kiadás
.
.
. 1.80
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Középisko.ák polgári és felső leányisko
lák IV. o. számára. 9. kiadás
.
. 1.60
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Középiskolák V. o. számára . 2 40
— Az egyetemes keresztyén egyház tör
ténete. I. rész. Középiskolák VI. o.
számára. 4. kiadás
. . .
2.80
— Az egyetemes keresztyén egyház tör
ténete. II. r. és A magyar ev. egyház
tört. Középiskolák VII. o. számára.
4. kiadás.
. . . . . .
2.80
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid
története. Elemi és polgári iskolák
számára
...............................—.80
Blázy-Török-Törte’i, Evangélikus káté nép
iskolák számára. 12. kiadás .
.
. —.72
Dallamoskönyvecske az új dunántúli ev.
énekeskönyvhöz. 5. kiadás
.
.
. —.80
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének
előkészítése az Ószövetségben. Közép-,
polgári, felső leányiskolák és katonai
alreáliskolák I. o. számára . .
.1.80
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Közép-, polgári, felső leány
iskolák V. és hadapródiskolák I. osz
tálya számára. 2. kiadás
.
.1.60
H. Gaudy László, Evangélikus ifjúsági éne
keskönyv. 2. kiadás
. . . .
1.—
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Középisk. V. o. számára .
. 2—
— A keresztyén vallás a mai szellemi
életben. Középisk. VIII. o.számára
2.—
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis ká
téja. Átdolgozta Marcsek J. 9. kiad. . 1,—
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Kö
zépiskolák IV. osztálya számára .
.1.40
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— Az evangélikus keresztyén világnézet.
VIII. oszt. számára
. . . .
2.—
Kemény Lajos, Bibliai történetek I—II.
elemi iskola számára. 5. bőv. kiadás —.80
— Ugyanaz, III—IV. elemi iskola számára.
5. bővített kiadás
. . . .
1,—
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Kötve. 3. kiadás
.
.
.1.60
— A keresztyén anyaszentegyház rövid
története. Polgári felső leányisko ák
és középiskolák alsó o. számára. Köt. 1,—
Kovácsis Gyula, A keresztyén egyház rö
vid története. Népiskolák felsőbb osz
tályai s z á m á r a ................................. —.80
Majba J. V., Luther kis kátéja. 15. kiadás —.40
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszent
egyház története. Protestáns közép
iskolák, tanítóképzők és felsőbb leány
iskolák számára. 9. kiadás
.
. 2.40
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok ká
téja. 8. k i a d á s .............................. —.64
— Az evangélikus népisk. vallástanítás
módszertana. Tanítóképzők számára. —.80
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi
iskolák részére. 14. kiadás .
.
.1.20
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallás
tan. Tanítóképzők, középisk., keres
kedelmi és felsőbb leányiskolák szám. 1.80
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis ká
téja
—.48
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresz
tyénség világnézete. 3. kiadás .
. 1.20
Sztehlo Ä., Evang. kér. vallástan. Polgári
iskolák, gimnázium alsó osztályai és
konfirmációi oktatás szám. 10. kiadás —.80
Turcsányi—Wangemann, Bibliai történe
tek. I. rész. Elemi iskolák alsóbb
osztályai számára. 14. kiadás ,
. 1.—
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb
osztályok és középisk. számára. 7. k. 2 —
Varsányi M., Bibliai történetek. I. r. El.
isk. I—II. oszt. számára .
.
. —.70
— Bibliai történetek. II. r. Elemi isk.
Ill—IV. oszt. számára .
. .
• 1.—
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I-VI. Klasse.
Übersetzt von Josef Hatz. Kötve .
. 2,—
Zsilinszky M.t Az evangéliumi keresztyén
életfelfogás. Felsőbb oszt. számára . 1.80
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N É M E T H K Á R O L T «aper««.

I szombatnap megszentelése.
„És lón m ik o r a fő ta r iz e u so k k özü l
e g y n e k h á zá h o z m en t R zom batnapon
k e n y e r e t en n i, a zo k le se lk e d n e k v a la
6 u tá n a .“

Luk. 14. 1.
Luther magyarázata szerint a harmadik pa
rancsolat azt teszi, hogy in: az Ur Istent féljük
és szeressük, szent igéjét és annak hirdetését
meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örö
mest hallgassuk és tanuljuk. Milyen kedvező
alkalmuk volt ezeknek a föfarizeusoknak a pa
rancsolat betöltésére! A testté lett Ige ott volt
közöttük. Az isten! tanítótól magától hallgathat
ták volna Isten igéjét. De ezek az előkelő em
berek ezt a kiváló alkalmat nem használták fel
Isjen törvényének rendelése szerint. Ok nem
tanulni vágytak és nekik nem volt öröm Jézust
hallgatni. Leselkedtek Jézus után, hogy vádat
kovácsolhassanak ellene, ök nem voltak az Ur
nák foglyai, amiként ama másik farizeus, SaulPál, mondja önmagáról a mai epislolában; ök
Jézust akarták fogságba juttatni. Szivükben ke
serűség, irigység, sötét szándék, emésztő gyű
lölet egett. Á£, aki a sziveket vizsgálja, lattá,
hogy a vámszedők között, avagy a jerilcói Zakkeus asztalánál Jézus jobb társaságban volt,
mint itt, a főfarizeusok közt. Ami onnan belül
ről, a szívből származ k, az fertózteti meg az
embert. A főfarizeusok, akik olyan kényesen
ügyeltek a törvény betűire, megtiporták a tör
vény lelkét szivük bűnös gondolataival. Azt a
napot, amelyet az Isten nyugalom napjául ren
delt kiválasztott népének, a farizeusok a lázas
izgalom napjává tették gonosz terveikkel.
Sajnos, a farizeusok eljárása nem ismerét
jén a keresztyénség körében. Nem mutatok rá
arra. amit az emberek vasárnaponként a kocs
mákban és más mulatóhelyeken művelnek; nem
szólok arról; hogy a vasárnapi »munkaszünet«
után fáradtabban mennek a munkába, mint a
munkahét utolsó napján s a »blauer Montag«
közmondássá lett. Ez is mutatja, hogy a mi ci
vilizációnk itt Európában mennyire távol áll a
keresztyénségtől, s hogy milyen agyaglábakon
jár az a pogány szociál zmus, amely a népmér
gezést össze tudja egyeztetni a népjóléttel s az
alkoholizmust gyümölcsöz etni tudja annak az
államnak a hasznára, amely másfelől milliókat
költ a népegészségügyre. Ez is farizeizmus.
Ámde mit szóljunk ahhoz, mikor keresztyén gyü

Megjelenik heteskent egyszer. vasárnap.
Elönzetesi ftr: Foesz évre 6 P. 40 mi., léiéire 3 P.
21 ML aevredévre IP . 60 M L Eav szán 16 Ilii
Hlriatésl árak neiegvezfts szét lot.

lekezetek vasárnapi közgyűléseken szaggatják a
békességnek azt a kötelet, amely a lélekben való
egységet tartja? Mit szóljunk ahhoz, mikor a
gyülekezetben levő pártok vasárnap eresztik ki
egymásra mérgüket, rombolják az egyháznak
épületét és inegfertö/ik Krisztusnak testét?
Úgy halls/ik, vannak egyháztagok, a »fófarizeusok« közül valók is, akik ünnepnapon nem
hallgatják s nem tanulják Isten igéjét, de meg
jelennek, amikor egy-egy ünnepnap: közgyűlé
sen szítani lehet az egyenetlenséget és alá le
het aknázni a lélek egységét. Ez vájjon nem a
Krisztus után való teselkedés? Egyébként üres
templomok padsorai mennyire megtelnek, ha
pválasztás, vagy tanitóválasztás adód k! Ajk, amelyek némák, mikor Krisztusról kellene
bizonyságot lenni, milyen beszédesekké válnak,
ha adóemelés keiül szóba! Ez fs farizeizmus,
még pedig a veszedelmesebb faj ából.
Nem tudjuk, hogy az a vizkóros ember mi
ként került a föfarizeus házába. Nincs kizárva,
hogy' m apik a farizeusok csempészték oda, hogy
Jézust torbecsalják; Jézus igen kurtán bánt el
vele, talál» felismerte benne az agent provoká
torok eszközét. Meggyógyította és elbocsátotta.
Azt cselekedte, ami tőle magától értetődő volt.
ö az Ur törvényét szívé b e i hordozta, s minden
körülmények között cselekedte a jót. Az ünnep
nap nem tétlenséggel szenteltetik meg, hanem
a jónak cselekvésével, a gonosznak kerülésével.
— T iszteletbeli hittudom ányi doktorok.
A kormányzó a kul uszmin sz er előtérj esz ésére
megengedte, hogy báró Prónay Dezső íb. egye
temes felügyelőt, báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelőt, Geduly Henrik püspököt, az
egyház-egyetem egyházi elnökét, Kap: Béla és
Dr. Raffay Sándor püspököket, dr. Schneller
István nyug. egyetemi tanárt a hazai prot. egy
házi közélet és tudományosság terén kifejtett ér
demeik el sineréséül az Erzsébet-tudományegyetem theoiógiai tiszteletbeli doktorrá avassa és
részükre a tb. doktori oklevelet kiszolgáltassa.
Megengedte továbbá, hogy a debreceni tudo
mányegyetem Payr Sándor és Stráner Vilmos
egyetemi nyilv. rendes tanárokat közéleti tevé
kenységük, tudományos és egyházépitö mun
kásságukkal szerzett érdemeik elismeréséül a
hittudományok tb. doktoraivá avassa és részükre
a tb. doktori oklevelet kiszolgáltassa.
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meg azt állították, hogy jegye és képe a test
nek ... Elégedjünk meg annyival, hogy őt lelkiképen bírjuk... ami azt teszi: birtokunkba venni
Irta: Zulauf Henrik.
mind amaz áldásokat, melyeket a szakramehtum(Folytatjuk.)
ból vehetünk.« »Nem maga a test lényege, vagy
Kérdem, hol itt a hitközösség? Hol itt az a Krisztus igazi és természeti teste adatik ne
oltári unió lehetőségié evang. és kathi. — keleti künk: hanem mindazok a jótétemények, ame
vagly római kath. — keresztyén hivő között? lyeket Krisztus nekünk az ő testében megszer
Sehíol. És soha nem; is lesz meg!, miig evang. ön zett. Ez a test jelenlétének az értelme.« Mert
»aliud est communicatio, quam corpus ipsum.«
tudattal rendelkezünk.
Kálvin tehát az úrvacsorának »lelki«, szellemi ha
3.
De talán máskép áll a dolog a reformá
tását hirdette. Testi jelenlétről Kálvinnál is azért
tus testvéregyházat illetőleg.
lehet beszélni, mivel Krisztus teste, mely
A reif, úrvaicsorai tan eredetileg két irány nem
nek
ugyanaz
feltétele, mint minden más test
ban indult. Zwingli teljesein szimbolikusan ma nek, hogy t. i.a »egy
bizonyos helyhez kötve
gyarázta a szereztetési igét. A kenyér és bor legyen, hogy legyenés saját
térfogata és saját
csak jelek; csak jelzik Krisztus testét és vérét, formája«, a mennyben van bizonyos helyen lo
de ezek nincsenek jelen, amiért is az úrvacsorá kalizálva, amiért is nem lehet egyszersmind az
ban csak megemlékezik az ember Krisztus ha úrvacsorában is jelen. »És vájjon — mondják —
láláról lés e halál által szerzett megváltásról, de ne tehette volna Isten, hogy ugyanaz a test több,
nem élvezi azokat. Krisztus azért nem jelenhe különböző helyet betöltsön, hogy tér ne hatá
tik meg testével és vérével, mivel test szerint rolja, hogy minőség és forma nélküli legyen?
az éghez van kötve s onnan el nem mozdulhat, Esztelen! hogy kívánod az Isten hatalmától,
csak szelleme szerint, vagyis Zwingli a régi hogy azt mívelje, hogy a test egyszerre test is
nestorianizmus módjára Krisztus személyének legyen és ne is? Hisz ez annyi, mintha azt kí
egységét szétszakitja. Természetes, hogy igy vánnád, hogy tegye a világosságot egyben vi
csak szellemi javak szellemi élvezéséről lehet lágossággá és sötétséggé!« Ezzel a testi ubiszó és pedig csakis a hívők részéről, ami viszont quitás metafizikai hypotbezise el van utasítva.
érthetővé teszi, hogy az úrvacsora kötelező val Ha Krisztus testileg nincsen jelen, nem is él
lástétel is. Zwingli az úrvacsorában tisztán em vezhető testileg, csak »lelkileg«: »A szakrameniberi aktust lát; Istennek semmi szerepe sincs tum bizonyos lelki dolog, amivel Isten nemi ha
benne. Hogy az Ember-Jézus szava Isten kij.e*- sunkat, hanem lelkünket akarta táplálni... nem
lentése, aziránt semmi érzéke nincsen. Ez tény a mi testünk hasznára s nem is úgy, mintha a mi
leg »más szellem«, mint a lutheri.
testi érzékeinkkel meg|fogható volna'...« És
A másik irányzat a kálvini. Kálvin Zwingji nem is mindenki, aki az Ur asztalához járul
taníát profánnak bélyegezte s közelebb is áll nyer is valamit, hanem csak a hivő, azazapraeLutherhez, mint Zwingli, mégis végeredmény destinalt: »Bizonyos, hogy az Ur az ő iigaimát
ben közelebb áll ehhez, mint ahhoz. Ez abból is és jóakaratának kegyelmiét mind az ő szent igé
kitűnik, hogy Kálvin is a szentségekben szim jében, mind a szakramentumokban nyújtja.
bólumokat, külső jegyeket lát csupán: Isten Ámde, csak azok fogadják el, akik az igét is,
»azt, ami szellemi, magában az érzéki dologban a szakramentumokat is bizonyos hittel veszik.«
szemlélteti velünk.« Nem mintha az ilyen aján A hitetlennek az úrvacsora csak tartalom nélküli
dékok mintegy belerakva volnának azon tár jiel, ellenben a hivő-prádestinált Krisztus vala
gyak természetébe, melyek a szakramientumok- miennyi ajándékát veszi. »Mindenütt pedig, ahol
ban nekünk elibénk adatnak, hanem azért, mivel ígéret van, ott a hitnek van, amire támaszkod
ezeket Isten e jegyekben jelzette.« A Krisztus jék ellenben1 a hivő^praedestinált Krisztus vaiateste és vére »a kenyér és bor alatt képviseltet bizonyosságot, hogy a Krisztus velünk és mi
nek.« A kenyér lés bor Krisztus testének és vé a Krisztussal kölcsönösen annyira eggyé lettünk,
rének a jelképei. Krisztus teste és vére jelen van hogy mindazt, ami az övé, magunkénak mond
ugyan az úrvacsorában, de nem realiter, sub hatjuk« : megváltást, megigazulást, megszente
stantialiter 'et naturaliter, hanem v e r e e t ef lést, örök életet. Sőt: Krisztusnak az úrvacsorá
f i c a c i t e r . Kálvini Krisztus testét és vérét más ban való jelenléte »akkora erővel és hatékony
kép értelmezte is: nem egyéb az, mint a megfe sággal emelkedik ki, hogy nemcsak lelkűnknek
szített Krisztus megváltásának áldása, gyü az örök életbe vetett bizodalmát teszi kétség
mölcse. »Némelyek, hogy vele elmés voltukat telenné, hanem testünk halhatatlanságáról is bi
bizonyítsák, az írás egyszerű nyilatkozatához zonyosakká tesz minket.« Végül egyesit Krisz
hozzátették, hogy valósággal és lényegileg ott tussal és a hívőkkel: Az úrvacsorában »úgy
van a Krisztus teste és vére. Mások még ezen közli velünk az Ö testét, hogy ö velünk és mi
is túl mentek, azt állitván, hogy ugyanazon tér ő vele teljesem eggyé leszünk. Továbbá, mivel
fogattal van jelen, mint amellyel a kereszten őneki csak egy teste van, amielybeni minket
függött; mások a kalandos átlényegülést eszel mindnyájunkat részeltet: szükség, hogy mi is
tek ki; mások azt, hogy a kenyér maga a test; mindnyájan ezen részesedés által egy testté le
mások, hogy a test a kenyér alatt van ; mások gyünk.« Ez az úrvacsora szolciáietikai jelentő-
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ségé. Igen jellemző azonban, hogy mindezen ha
tást nem az objectiv szereztetési Ige, hanem a
Szent Lélek munkálja. Kálvin szerint — Luther
től eftéróleg — az Ige »an sich« nem foglalja
magában és nem hozza eo ipso a Szentielket,
hanem ez független attól; a Lélek az Igén kivül
és az Ige nélkül is munkálkodhatik, hiszen Isten
absolut független s senkihez — semmihez kötve
nincsen. Ha mégis az Ige által munkálkodik, úgy
esetről esetre érintkezőbe lépett vele, belement
az Igébe. Kálvin tehát az Igét nem poziiivisztikusan, miként Luther, hanem spiritualisztikusan
méltatja, ami természetesen helvtclen. Egyébként
Kálvin is az úrvacsorában vaTlástétdt lát, ami
ből folyólag egvrészt a minél gyakrabbi, de
legalább hetenként egyszeri úrvacsorázásnak,
másrészt a szinte rigorózus, egészen a kizárásig
menő egyházi fegyelmezésnek a követelményét
állítja fel.
Az 1349-iki u. n. Concensus Tigurinus, mint
általában a ref. egyház hitvallási iratai lényegi
leg Kálvin tanát adják vissza, úgy hogy a lúvatalos ref. egyház úrvacsorái tana lényegileg így
fejezhető ki egy' mondatban: Az úrvacsorában,
mely Krisztus halálára való emlékezés és vallás
tétel a Krisztusról, a hivő, de csakis a hivő azaz
praedestinált a kenyér és bor szimbóluma alatt
nem Krisztus reális testét, mely a mennyben lo
kalizálva lévén, az úrvacsorában jeden nem lehet,
hanem csak a megfeszített krisztusi test által
szerzett megváltás gyümölcseit, mint szellemi
javakat, nem érzékileg, csupán szellem leg élvezi.

Milyen lyilekezeteket nevel Luther kis és
nagy kátéja ?
(Konferenciai előadásból.)

(Folytatás és vége.)
Bizonyos, hogy ez értelemben a káté sok
gyülekezetnek lett hitre nevelője. A reformá
ciót követő idők puritán, mélységes hitéletü
gyülekezeteinek nagyrészt a káté volt a nevelője.
£s ez önmagában sokat mond. Hogy a hamis,
külsőséges, mesterségesen alkotott istentiszte
let és a lelki kényszeren alapuló vallási gyakor
lat helyébe nem lépett rendetlenség, közöny,
teljes hitetlenség és a testi szabadosság külön
böző megnyilatkozása, ami pedig az akkor ural
kodó világi irányok folytán közelfekvó lett volna
— abban az Ur kétségkívül a kátét tette áldott
eszközévé. Hogy a lelkek mindenütt önként és
alázatosan merültek el az evangéliom újonnan
megnyílt mélységeibe, hogy a hit bizonyosságá
val, örvendezésével és hűségével gyakorolták
az Isten igéjéből fakadó életet, erre tanítómes
terük a káté volt, mert az terjedt el mindenütt,
ezt tanították szorgalmasan Luther utasításai
szerint és ez vált lelki birtokává azoknak, akik
azt tanították.
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így vált a káté sok nemzetség számára az
istenismeiet és keresztyén gyülekezeti élet ta
nítómesterévé.
Luther a célt, az Urnák hivó lelkeket ne
velni, egy pillanatra sem téveszti benne szeme
elől. Nincs benne semmi polémia, nincs benne
semmi tudományos, theológiai magyarázat, ha
nem az egészet a keresztyén üdvgondolat hatja
át, az talál benne folytonos, nyomatékos és gaz
dag alkalmazásra. Erezni lehet minden sorban,
liogy egy olyan lélek adománya, aki kegyelmes
Istenét megtalálta és azt akarja, hogy azok a
lelkek is megtalálják, akik olvassák vagy ta
nulják.
Ebből már az is következik, hogy minő
yülekezeteket nevel, illetőleg milyen embereet nevel a káté a gyülekezetek számára?
Lutheri lelkeket, akiknek az üdvigazságok élet
tapasztalattá, élménnyé és drága lelki birto
kukká váltak. Akik messze eltávolodtak az ön
igazság hamis értékeitől és csak egyet tudnak,
hegy uruk van, hogy az ó sajátjai, az ö tulaj
donai most és mindenkoron. Luther a communio
sanctorumot, a communio vere credentiumot
hirdeti, ö nem tulajdomtott értéket a keresztyén
névnek, hanem csak annak a léleknek, amely
teljesen Urának adta magát. így Írja levelében
Spenleinhez: Kedves Testvérem ismerd meg
Krisztust, még pedig a megfeszítettet, tanuld
meg Öt dicsőíteni, magadon pedig kétségbe
esni. Óvakodj attól, hogy olyan tisztaságra tö 
rekedj, hogy már önmagád előtt nem akarsz
bűnösnek látszani. Csakis ö benne találsz bé
kességet a magadon és cselekedeteiden való
kétségbeesés alapján.
Tehát most már az a Jeladatunk, hogy meg
ismerjük a módját annak, hogy a káté ilyen iga
zán hivő, tehát szentekből álló gyülekezeteKet
neveljen.
Ha a káté mesterétől tanulunk, akkor két
ségkívül magunkon kell kezdenünk.
Ha Luther ezt alkalmazta a saját életében,
akkor miért nem indulnánk mi is ezen az utón,
hogy naponkénti csendes óránkba a kátét is
felvegyük, amelynek minden sz^va az igéből
jön es az igére vezet, önvizsgálatra alkalma
sabb módot nem találhatunk és hitéletünk lé
nyegalkotó részét is mind nyomatékosabbá teszi.
Naponként hálára és ujjongasra indit. Bizonyos,
hogy a hitvallásnak komoly, szent bizonyságtételben való elmondása után a világ minden
baja és kisértése ellen is csillogóbb lesz lelki
fegyverzetünk, határozottabb a készenlétünk.
Bizonyos, hogy a mi testi, érzéki embe
rünknek nem tetszik Luther tanácsa és a lel
készek számára való intése. De ez csak annál
inkább mutatja, hogy szükségünk van ezen káté
gyakorlási»ra. Szükség van arra, hogy bennünk
testté és vérré váljék mindaz, ami abban van.
Hogy amikor arról beszélünk, nem mintegy a
történetből ránk maradt elméletről beszéljünk
róla, nem mint valami hittani ismeretről, ame-
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Iyeit már csak Luther személye iránti tisztelet
ből tanítunk még!, hanem mint akik szintén bi
zonyságot telhetünk róla mint Luther, hogy a
kátéban lakó lélek bennünket ujj ászült, hogy
minden szava mi magiunk vagyunk mint hálával
és örömmel eltelt bizonyságai az örök igazság
nak.
Adja az Ur kegyelme, hogy ezen1szent esz
köze ismét a gyülekezeti nevelés középpontját
ban álljon és sok igazán hívőkből álló gyüleke
zetét neveljen. Hadd legyen igaza Koethének,
akivel kezdettem felolvasásomat, amidőn mondja:
»Bizonyosak vagyunk benne és nem kételkedünk
abban, hogy a mi utódaink sem fognak az igé
től eltávozni, amelyet az atyák örömmel vallot
tak, amely által erősek íet'.ek lélekben és .szaba
dok, és amelyre nézve nekünk is az a reménysé
günk, hogy ebben üdvözülünk, hogyha azt meg
tartjuk és maradunk az apostolok tanításában
és a hívők közösségében. Amen.«
M ohr Henrik.
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geire nincs pénz, akkor ne csodálkoznék azon
senki, hogy keserűséggel telik meg a szivünk.«
A római katholikus egyházhoz való viszonyunk
a püspök szerint napról-napra romlik. »Minden
a vezetőktől függ. A nagy tömegek maguktól
is hajlanak a békés együttélésre, de a gyűlö
letre izgatni kell őket. Azért ahol kitör, felloöbani a gyűlölet lángja, ott bűnös izgatással ál
lunk szemben.« Ebéi: a numerus clausust, ame
lyet »melegebb vérű katholikus atyánkfiái reánk
is szeretnének vonatkoztatni.« A ref. egyházhoz
való viszonyunk jó. A püspök egyházlátogatást
tartott a kisterenyei, lapujtői, salgótarjáni és
lucfalvai egyházakban. Lapujtő leányegyház leg
közelebb missziói egyházzá lesz. Temiplomszentelések voltak Oroszlányban, Tordason, Szécsényben és Salgótarjánban. A dunáninneni egyházkerület gyülekezeteiben van 18 énekkar, 10 ifjú
egylet, 14 mőegylet és 11 szervezett helyi gyám
intézet; 33 gyülekezetben tartottak vallásos es
télyeket. Kizárólag vagy nagyobbrészt magyar
nyelvű istentisztelet 20 gyülekezetben, német
nyelvű 5, tót nyelvű 7 gyülekezetben van. Az
egyházközségek összes bevétele 365.383 P volt.
Szórványgondozásii és hitoktatási segélyként ki
H Í R E K .
osztatott 3990 P; áll. elemi iskoláknál működő
— Lelkészarvatás Győrött. Kapi Béla lelkész- és tanitóhhoktatóknak 1600 P; adóalapi
püspök szeptember 16-án avatta fel Csaby Jó segélyek címén 5700 P.
— Leánykonferencia Győrött. A Magyar
zsef (szül. Alsódörgicse), Thüringer Lajos
(Pápa), Egyházy János (Kisbabot), Sülé Zoltán Keresztyén Leány egye sületek Nemzeti Szövet
(Kerta) és Kmábel Imre (Sopron) lelkészjelölte ségének Evangélikus Ága konferenciára gyűjti
ket. Az avatási ünnepélyen résztvettek a soproni a dunántúli evangélikus leányokat október 19.
theológiial fakultás tanárai közül Dr. Kiss Jenő és 20-ára. A konferencia célja az, hogy alkalmat
dékáni, D. Dr. Prőhle Károly prodékán és Strá- adjon a leányoknak és leányköröknek az egy
nier Vilmos; a győri egyházmegye részéről Né mással való találkozásra, tapasztalataik kicserél
meth Károly esperes. Az oltári szolgálatot Tu- lésére és a közös épülésre. Az előadások és meg
róczy Zoltán győri lelkész végezte. Gyónóbe- beszélések tárgyai: A keresztyén leány lelki élete
szédiet (I. Kor. 11, 28—29) D. Dr. Prőhle moni- és feladatai, a leány egyesületi munka és leánydott és ő szolgáltatta ki az Úrvacsorát a jelöl összejövetel bemutatása. A nagyközönség szá
teknek; az úrvacsorái szertartás alatt a győri mára nyilvános előadások tárgyai: »Az Istentől
énekkar Fodor Kálmán karnagy vezetése alatt ihletett írás«, »Az igazságban nevelő írás« és
két éneket énekelt. Az úrvacsorái szertartás után »A tökéletes Isten embere«. — Részvételi és el
a püspök Jer. 1, 4—12. alapján mondott avató látási diiji az egész időre 6 pengő. Jelentkezni
beszédet, a lelkészjelöltek letették a hivatali es lehet október 9-ig a győri evangélikus lelkészi
küt és felavattattak szent szolgálatukra. Egy hivatalnál. — Jöjjünk el minél többen erre a kon
másután áldották meg őket a jelenlevő lelkészek ferenciára. Minden evangélikus leányt és érdek
és pedig a már említetteken kívül László Miklós lődőt szívesen lát a rendezőség.
x- püspöki titkár, Tafcó István, Csillag Ferenc,
— K itüntetés. Id. Molnár István győri la
Szabó József, Ittzéis Mihály, Bácsy Sándor.
tost, ipari téren való 30 éves eredményes mun
— Kiss István püspök közgyűlési jelen kálkodásáért a kormányzó az V. oszt. érdemke
téséből. A dunáninneni egyházkerület püspöke reszttel tüntette ki. Gratulálunk.
— A dunántúli egyházkerület idei rendes
a kerületi gyűlés elé terjesztett hivatalos jelem*
tésében az állam és az egyház viszonyáról egye közgyűlését október hó 17-én (csütörtökön)
bek közt ezeket írja: »A viszony az utóbbi évek tartja Kaposvárott a templomban. Október 15.
és különösen a múlt év perspektíváján1át nézve, és 16. a különböző bizottságok és egyesületek
sok kívánni valót hagy hátra... ha okos gaz tartják gyűléseiket. Elszállásolás ügyében októ
dálkodást látnánk minden vonalon, magunk is ber 12-ig kell fordulni a kaposvári lelkészi hi
szótlanul mennénk utunkon a szegénység szá vatalhoz.
raz kenyerén. De amikor látjuk mindenfelé a
— Halálozás. Dr. Sziráczky János ügyvéd,
fényes épitke^éseket, a pénznek két marokkal a szarvasi Luther-tanitóképző felügyelőbizottsá
szórását s éppen csak a két protestáns egyház gának tiz évein keresztül érdemes elnöke, szept.
nak már régebben megszavazott segélyösszeg 14-én, munkás életének 62. évében elhunyt.
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— A tiszai egyházkerület közgyűlése.
Minden évben érdeklődés kiséri az egy tized ré
szére kcsonkitott tiszai egyházkerület közgyű
léseit. Csaknem évről évre van olyan pontja a
tárgysorozatának, vagy olyan mozzanata a köz
gyűlésének, amely erősebben is vonzza a tago
kat. Most az Eperjesről menekült s Miskolcon
az egyház és a város vendégszeretetét élvező
tanitoképzó-intézet új otthonának a felavatása
volt ilyen kiemelkedő esemény. A város által
adományozott szép telken épült fel az emeletes,
szép, tiz tantermet és más helyiségeket magá
ban foglaló, impozáns épület, mely mellett az
egyházközség épületében internátus is van. Az
Erős várunk e’.éneklése után Zelenka Lajos kér.
felügyelő mondott megnyitó beszédet, majd az
intézet fáradhatatlanul tevékenykedő igazgatója
ismertette az építkezés történetét. Mikszáth Kál
mán főispán a kultuszminiszter üdvözletét tol
mácsolta, melyhez hozzáfűzte Miskolc városának
az áldáskivánását is. Geduly Henrik püspök át
vette az épületet az egyházkerület nevében és
hálaadó imádsággal, áldással átadta magasztos
rendeltetésének. A Himnusz zárta be a törté
neti jelentőségű ünnepélyt. A templomból vonult
át a közgyűlés az új épületbe, miután Duszik
Lajos kerületi főjegyző imádságában az Egy ház
Urának áldó kegyelméért esedezett, s az ünne
pély végén ismét oda tért vissza, hogy a köz
gyűlést lefolytassa. Dr. Zelenka Lajos kér. fel
ügyelő megnyitó beszéde egész tanulmány volt,
amelyben történeti adatokban gazdagon mél
tatta születésének százados fordulója alkalmá
ból a kerület nagy felügyelőjének, Péchy Ta
másnak az emléket. Bőven foglalkozott a fclekezetközi helyzet általános kiélesedésével, mely
nek ellenszereképen az 1808. Lili. te. érvényé
nek teljes visszaálltasát, a házasságkö.ések kö
rüli harcok előidézőjének, a reverzáliskötésnek
megszüntetését kívánja. Majd Geduly püspök
jelentését vette tárgyalás alá a gyűlés. A püspöki
jelentés hetekkel előbb a közgyűlés tagjainak
kezeihez jutott, s tájékozódhattak a tagok egy
házunk helyzetéi öl, s a kerület egyházaiban
folyó különféle munkákról. Melegen emlékezett
meg a gyűlés br. Prónay Dezső tb. egyetemes
felügyelőről születésének 80. évfordulója alkal
mából, továbbá a kegyelettel elparentalt Zsig
mondy Jenő bányakerületi felügyelő utódjáról,
Pesthy Pálról, kinek működéséhez egyetemes
egyházi szempontokból Is jogos várakozással te
kint. Mikler Károly főjegyzői tisztségéről le
mondott a bányai kerületben betöltött egyházmegyei felügyelői magas tisztsége folytán. A
kerület elismeréssel bocsátotta el a meghatottan
búcsúzó, egyházszeretetének számos alkalom
mal bizonyságát adó vezető férfiút. Helyére
Zsesdényi Béla dr. jogakadémiánk kiváló tanára
került. A hosszú tárgysorozat kiemelkedőpontjai
voltak a lel kész választási szabályrcndelettervezet, melynek célját a közgyűlés helyesli; hason
lóképen elfogadta az egyházi alkalmazottak há
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zasságkötésénél az egyházi érdek megóvásának
törekvéséből fakadt rendelkezések életbelépte
téséről szóló javaslatot. A joghallgatók létszá
mának felemelése végett táviratilag fordult a
kultuszminiszterhez. E kérdésnél felmerült az az
érdekes indítvány is, hogy a protestánsokra
csendesen, de tervszerűen kiterjesztett numerus
klauzus miatt kívánja a közgyűlés az egész, omi
nózus törvény megszüntetését. A közgyűlés ezt
az indítványt szótöbbséggel elvetette. Jellemző,
hogy az indítványozó Duszik Lajos nem állott
egyedül álláspontja mellett, mert a protestán
sokra súlyosodé rejtett hatalmasságok visszaszo
rítás» törekvése csak növelheti azoknak a pro
testánsoknak a számát, akik egyházuk életér
deke miatt kénytelenek lesznek ennek a nyíltan
kifejezett, de emellett rejtett célokat is szolgáló
törvénynek hatálytalani-ását követelni. Az egy
házi címadományozásoknak szabály rendeletileg
való körülírását szükségesnek találja a közgyű
lés. A vanyarci püspöki birtok az eddigi állam
segély elmaradása következtében nem lett elő
nyös a javadalom élvezőjére, s a közgyűlésnek
állandóan gondokat okoz ennek az ügynek meg
nyugtató megoldása. Megkeresi ebben az ügy
ben az államkormánvt s méltányossági szem
pontok figyelembe vétele mellett megfelelő kár
pótlást kér. A rendezendő Bethlen üábor-ünnep&égen a kerület részt fog venni. Az iskolák
ban, a missziókban folyó munkákról elismeréssel
vesz tudomást, s a vallástanároknak, lelkészek
nek, tanítóknak lelkűkre köti az ifjúsági misszió
ban való tevékeny részvételt. Az egyházvédelmi
szabályrendelet jóváhagyását megsürgeti az
egyetemes közgyűlésnél. Egyetemes agenda,
chorálkönyv és egyetemes szabály rendeletgyűj
temény kiadása végett az egyetemes egyházhoz
fordul. A kormányt az államsegélyek, korpótlé
kok stb. felemelése végett az egyetemes egy ház
útján megkeresi a közgyűlés. A tárgysorozat letárgyalása után a szeptember hó 11-én tartott
gyűlés a felügyelő zárószavaival s a püspök imá
jával befejezést nyert. (Krónikás.)
— Adományok a győri diakonissza-anyaháznak. Báró Radvánszky Albert egyetemes
egyházi felügyelő a Johann ta-rend magyar osz
tályának 70 pengős adományát juttatta el az
anyaház igazgatójához; özv. Spath Gyuláné
(Győr) 40 P-t adományozott; Molnár Józsefné
Káldy Márki (Tárnokréti) a győri szeretetház
lakója 2350 pengőt adott azzal a rendeltetéssel,
hogy Börzsön az árvaház céljaira telek vétessék;
ez meg is történt, amennyiben a börcsi ev. is
kola szomszédságában az anyaház 1000 öles tel
ket vásárolt.
— Kérelem l Felkérem azon lelkés^testvéreimet, akik a Bányai Egyházkerület lelkészegyesületének ezidei közgy űlése alkalmával elő
adással közreműködni kivannak, hogy előadásuk
címét velem mielőbb közölni szíveskedjenek.
Orosháza, 1929 szept. 10. Kovács Andor, bányai
egyházkerületi lelkeszegyesületi elnök.
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— Elhelyezések. Kalpá1Béla püspök Csillag
Ferencet Pápáról Csöglére missziói lelkésznek,
Havasi Dezsőt Pápára hitoktatónak, Balázs Bélát Oelldömölkről Győrbe, Csaby Józsefet Celldömölkre, Thürinjger Lajost Körmendre, Sülié
Zoltánt Vésére, Knábel Imrét Hidasra séglédlelkésznek kinevezte.
— Az arad-békési egyházmegye augusztus
27-én tartotta közgyűlésiét dr. Saller Vilmos 'egy
házmegyéi felügyelő és dr. Szeberényi: Lajos
Zs. főeisperes elnöklete alatt Békéscsabán. A főesperesi jelentés szerint egyházunk nem birja
teli azt a köziigazgatási szervezetet, mely a régi
csonkitatlan egyházban éppen ilyen nagy volt,
»Néígy püspököt, négy titkárt, négy lelkészhe
lyettest, sok missziói lelkészt, irodavezetőt tart
egyházunk, míg csak két évtized előtt az egy
millió lelket számláló egyházat négy püspök
négy segédlelkésszel adminisztrálta... Egyhá
zunk életére káros az a centralizáció, mely egy
re terjeszkedik egyházunkban.« Másfelől azon
ban! kifogásolja a kerületi provincializmust. A
közgyűlés §ü'rgeti a zsinat megtartását, »többi
között a kerületeik számának csökkentése cél
jából is,« A közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy
a kerület pénzügyeit egy olyan bizottság iß-,
tézze, melynek tagjait minden egyházmegye füg
getlenül a központtól választaná meg. A lelkészválasztási szabályrendeletet nem fogadja el, épÚgy a javadalmas egyházi hivatalnokok házas
ságára vonatkozó szabályrendeletet sem, az
Utóbbinak egészében törvényerőre emelését az
egyházra nézve vészthlozónak és megszégyenítő
nek tartja, egyengetné a cölibátus megvalósí
tásának útját. Kéri a kerülettől politikamentes
tót nyelvű egyházi lap kiadását. Felterjesztéssel
él a kerülethez a református és e vangélikus há
zasfelek reverzálisadásának ügyében; kéri a lel
kész! nyugdij-szabályrendelet módosítását és
pedig] olyan értelemben, hogy mindem lelkész
egyforma nyugdijat kapjon, s ennek megfele
lően a nyugdíj járulékok szállíttassanak le.
— Adomány. Özv. Molnár JóZsefné test
vérünk a győri lev. Szerefcetház lakója, aki a
SZdretetház iránti szereteiének és hálájának ed
dig isi szép jelét adta, visszamenőlegesen meg
kapott nyugdiját, 2350 pengőt, egészben a Szerlfítetház céljaira adományozta. Legyen Istennek
áldása az adakozón is els adományán is.
— Holland ifjúsági titk ár M agyarorszá
gon. Szeptember 20-án érkezett Budapestre a
holland Keresztyén Ifjúsági Egyesületek orszá
gos titkára H. Gordea'u úr feleségével együtt,
aki két hetet fog Magyarországon tölteni meglátqgatva Budapesten kivül a kisújszállási, haj
dúböszörményi és debreceni egyesületeket. Gordieau úr az elmúlt nyolc esztendő alatt kb. 60
ezer pengőnyi összegeit gyűjtött össze Holland
diában a magyar KIÉ mozgalom céljaira.
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— Ifjúsági konferencia Győrött. Az ifjú
ságii munka egyházunk egyik legfontosabb kér
désié. Megnyerni az ifjúságot az egyháznak, az
evangéliumnak, olyan feladat, olyan1 kötelesség
ez,^ amely elől kitérni tovább már nem lehet
anélkül, hogy kockára ne tennénk nemcsak az
ifjúságunk, hanem az egyház jövőjét is. Hála a
Mindenhatónak, itt is ott is nagyon figyelemre
méltó megmozdulásokat látunk az; ifjúsági munka
érdekében. Különösen jelentősek az ifjúsági kon
ferenciák, amelyeknek bizalmas, meghitt leve
gőjében megnyílik az ifjúság szive és szája, hogy
kifejezésre .juttassa az ő lelkének szükségleteit
és indításokat nyerjen Krisztus követésére. Leg
utóbb Győrött volt ilyen ifjúsági konferencia,
amelyet a Bethánia egyesületbe tömörült ko
moly keresztyén ifjak rendeztek igen élénk ér
deklődés és részvétel mellett. Ez az országos
konferencia augusztus 17—20-ig tartott. A biblia
és az imaórákon kivül két fő téma körül csopor
tosultak az előadások. Ez a két téma: A bűn
hazugságai, Csak Jézusnak híigyji. Ezzel a két
kérdéseiéi foglalkoztak a következő előadások:
A vétek gyönyörűség; Ússzál az árral, igy jutsz
előre; A hit bilincs; Pazarold idődlet, van bő
ven; Ö ígéri, hogy tisztává tesz; Életedre fényt
derít; Vele nyerni fogsz. A bibliatanulmányok
Péter, Mária Magdaléna és Pál elhívása és jel
lemével foglalkoztak. Vasárnap este evangelizáló
estély volt két előadással: Véneitek álmokat ál
modnak és ltjaitok látásokat látnak. A konferen
cián előadást tartó evangélikus lelkészek: br.
Podmalni'cZky Pál egyetemi tanár, Turóczy Zol
tán győri, Kiss Samu nagybarátfalui, Fábián
Imire sárszenitlőrinci lelkészek. Négy napon át
reggeltől estig folyt a konferencia munkája. A
győri hatalmas templomunkat állandóan meg
töltötte nemcsak a győri, hanem az ország min
den! részéből egybesereglettek sokasága. Mély
nyomokat hagyott a konferencia ’a résztvevők
lelkében és hisszük, hogy látni fogjuk még to
vábbi áldásait egyházunkon. A konferencián az
evangélikus ifjak körében kifejezésre iutott az
az ohaji, hogy az ev. ifjúság gyülekezetemként és
országosan szerveztessék meg. Értesülésünk sze
rint közelebbről a győri egyházmegye vette
programmiba az ifjúsági munkát.
— Csendben ment végbe a Keresztyén
Ifjúságii Egyesületek nemzetközi konferenciája
Balatonszárszón augusztus Végén, melyen dél
kelet európai kisebbségi népek voltak nagyobb
részt képviselve, 72 résztvevő a következő or
szágokból: Németország, Svájc, Ausztria, Len
gyelország, -Csehország, Románia és Magyarország. Bietfelé azonban annák mozgalmasabb
volt e konferencia élete, melynek jelentőségét
az az egy tény is elárulja, hogy a forradalom óta
ez alkalommal voltak Erdélyből Magyarországon
a legtöbben, összesen 17-em. A konferencia min
den politikai vonatkozástól mentes volt, annál
niagyobbjeientőségű határozatok születtek meg
a IKIE délkelet-európai1 munkáját illetőleg!.
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Értesítés. Tudomására adom kedves kollégáim
nak s mindazoknak, akik megjelenendő munkám iránt
érdeklődni szívesek voltak, hogy »Isten leié* cimü
prédikóciós könyvem már készen van! & a könyvkötői
munka befejeztével fokozatosan póstára kerül. A
munka 321/» Ívből áll s 75 egyházi beszédet tártál
máz, vasárnapi s ünnepnapi alkalmakra. Felvettem
ebbe a gyűjteménybe néhány sorozatos beszédemet
s köztük a »Keresztyén családi életről« szóló 10
beszédemet is. A munka kereskedelmi ára 14 pengő
lesz. Akik nálam rendelik meg egy hónapon belül,
azok még az előfizetési áron, 10 pengőért, kaphatják
meg. — Paulik János.

— Uj form ában, s nyom tatva jelenik meg
október 1-ére az evar\géliumi jellegű ifjúsági
munkások egyetlen magyar nyelvit lapja, az
Ébresztő. Minden vallástanámak, hitoktatónak,
ifjúsági egyesületi vezetőnek, lelkipásztoroknak,
tanítóknak és evangéliumi cserkészmunkásoknak
nélkülözhetetlen segédeszköz, ha ifjúságukkal tö
rődni akarnak. Évente kilencszer jelenik meg,
ötször 32, négyszer 16 oldalon. Évi előfizetési
dija 5 pengő. Mutatványszám ára 60 fillér. In
gyen mutatványszámot nem küldenek. Megren
delhető: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségében, Budapest, IX., Ülloi-út 29. II.
— A csépai evang. missziói egyház harangalapja javára a következő kegyadományok foly
tak be: Mezöberényi I.-sö kér. ev. egyház 2.—;
Köhler Ádámné —.20; özv. Kiss Károlyné í.—;
Dr. Winter 2.— ; Bárányi Jánosné 2.—; Baranyi
Mihály né 1.—; Bankház 1.—; Härter Adám 1.—;
Ran Ádáin —.50; Mezöberényi II.-ik kér. evang.
egyház 4.—; Kokavszky Pál 2.—; Kiss József
3.— ; özv. Madarász Jánosné 2.— ; Gyuricza Pál
2.— ; Adamik János —.50 ;# Szudiczky Mihály
—.50; Molnár János 2.— ; Barz Pál 2.— ; Li
ta v'szky Pál 2.—; özv. Majerik Lajosné 1.—;
Herzberger 1.— ; Rau gyógyszerész 2.—; Ke
mény Károly 1.— ; Kemény Emma 1.— ; és Mockovesák János tanár, Békéscsaba 2.— P, mely
adományokért a kegyes adakozóknak hálás kö
szönetét fejezi ki és rájuk Isten bőséges áldását
kéri a csépai evang. egyház elnöksége.
— Norvégia. Jövő esztendőben ünnepli
Norvégia a nemzet keresztyénségre térésének
900-ik évfordulóját. Az ünnepségek középpontja
az ország régi fővárosa, Trondhiem lesz. A
norvégok egészen a tizedik század végéig pogányok voltak. II. Olaf, aki népét a keresztyén
hitre térítette, 1030-ban halt meg. A skandináv
félszigeten legelőször Szent Ansgar, »az észak
apostola« hirdette az evangéliomot, akinek 1100
éves jubileumát 1930-ban fogják ünnepelni
Svédországban. Svédország és Norvégia, vala
mint Finnország is, most majdnem száz százalék
ig lutheránus országok.
— A Biblia. A Brit és Külföldi Bibliatársu
lat junius havi jelentése szerint az 1928. év rekordiesztendő a Társulat történetében: 11,399.540
példányt adtak el a Bibliából, 1,262.826 példány
nyal többet, mint 1927-ben.
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— India. Az indiai kormány indiaiakból álló
bizottságot küldött ki a botrányos gyermekhá
zasságok ügyének felülvizsgálására. A bizottság
befejezte munkálatait s egyhangúlag előterjesz
tett jelentése megdöbbentő adatokat tartalmaz.
A jelentés szerint a hinduk között 218.000 öt
éven aluli feleség, 15.000 öt éven aluli özvegy
asszony van; 5—10 éves életkorú feleség van
kétmillió, özvegyasszony 102.000; 10—15 éves
korú feleség van huszonöt millió, özvegyasszony
négymillió. A jelentés azt kívánja, hogy a férjhezmenés a tizenötödik életév betöltése előtt ne
engedtessék meg s ennek a törvénynek áthágása
tiz évi börtönnel büntettessék. A keresztyének
és a mohamedánok között a gyermekházasság
nincs meg.
— A ntialkoholizm us. Szovje*oroszországban minden üveg szeszesital után még külön
taksát fognak kivetni; az igy származó bevételt
antialkoholista propaganda céljaira használják
fel; az alkoholisták tehát támogatni fogják az
ellenük irányuló mozgalmat, — Ford Henrik, az
amerikai motorgyáros kijelentette, hogy abban
az esetben, ha az Egyesült Államokban megszün
tetnék az alkoholtilalmat, beszünteti gyárait.
»Semmi kedvem sincs — mondta Ford — két
százezer emberrel vesződni s nekik fizetni azért,
hogy bérüket a kocsmák rabolják el tólük.«
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

A bönyrétalapi (Győr megye) ágost. hitv.
evang. egyházközség osztatlan elemi iskolai
káníortanitoi állására pályázatot hirdet. A anitói javadalom a törvény szerint megállapított.
Az állás betöltésénél a nyugdíjas tanerők előny
ben részesülnek, de csak a kezdő, tényleges ren
des tanítói alkalmazásban nem álló tanítókkal
szemben. Pályázati határidő e hirdetmény meg
jelenésétől számított 14 nap. Az állás a válasz
tás jogerőre emelkedése után azonnal elfogla
landó. Kellőleg felszerelt pályázati kérvények a
bónyrétalapi ágost. hitv. evang. Ielkészj hivatal
dm ére küldendők.
1—1
Pályázati hirdetés.
A gerendási ág. h. ev. egyház megüresedett
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az
egyháztól rendes lakás és kert használattal 20 q
búza, a többi államsegély. Kötelessége: I—VI.
osztályok és ismétlő tanítása s kántori teendők
végzése. Tót nyelv tudása szükséges. Pályázati
kérvények tejesen felszerelve szeptember 25-ig
»Ev. lelkészi hivatal, Gerendás, u. p. Csorvás«
küldendők.
B—2
Gerendás, 1929 szeptember hó,
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Pengő.

Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora
Martina Luthera
.
.
.
. —.60
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Kö
zépiskolák felső osztályai és tanítókép
zők számára, 7. kiadás
.
. .1.80
Bereczky Sándor, ószövetségi élet- és jel
lemképek s tanítások. Középiskolák,
polgári és felső leányiskolák I. osz
tályának használatára. 11. kiadás . 1.80
— Jézus élete és tanítása. Középiskolák,
polgári és felső leányiskolák II. osz
tályának használatára. 10. kiadás
. 1.80
— Keresztyén egyház rövid története.
Polgári és középiskolák III. osztálya
számára. 11. kiadás
.
. . 1.80
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Kö
zépiskolák polgári és felső leányisko
lák IV. o. számára. 9. kiadás
.
1.60
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Középiskolák V. o. számára . 2.40
— Az egyetemes keresztyén egyház tör
ténete. I. rész. Középiskolák VI. o.
számára. 4. kiadás
.
. . 2.80
— Az egyetemes keresztyén egyház tör
ténete. II. r. és A magyar ev. egyház
tört. Középiskolák VII. o. számára.
4. kiadás.
. . . . . .
2.80
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid
története. Elemi és polgári iskolák
számára
...............................—.80
Blázy-Törők-Törteli, Evangélikus káté nép
iskolák számára. 12.kiadás .
. . —.72
Dallamoskönyvecske az új dunántúli ev.
énekeskönyvhöz. 5. kiadás
.
. —.80
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének
előkészítése az Ószövetségben. Közép-,
polgári, felső leányiskolák és katonai
alreáliskolák I. o. számára .
1.80
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Közép-, polgári, felső leány
iskolák V. és hadapródiskolák I. osz
tálya számára. 2. kiadás
1.60
H. Gaudy László, Evangélikus ifjúsági éne
1—
keskönyv. 2. kiadás
. . . .
— A keresztyénség megalapításának tör
ténete. Középisk. V. o. számára .
2
— A keresztyén vallás a mai szellemi
életben. Középisk. VIII. o. számára
2—
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis ká
téja. Átdolgozta Marcsek J. 9. kiad. . 1.—
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Kö
zépiskolák IV. osztálya számára .
.1.40
—
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— Az evangélikus keresztyén világnézet.
VIII. oszt. számára
. . . .
2.—
Kemény Lajos, Bibliai történetek I—II.
elemi iskola számára. 5. bőv. kiadás —.80
— Ugyanaz, III—IV. elemi iskola számára.
5. bővített kiadás
. . . .
1—
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Kötve. 3. kiadás
.
.
.1.60
— A keresztyén anyaszentegyház rövid
története. Polgári felső leányiskolák
és középiskolák alsó o. számára. Köt. 1.—
Kovácsis Gyula, A keresztyén egyház rö
vid története. Népiskolák felsőbb osz
tályai s z á m á r a .............................. —.80
Majba J. V., Luther kis kátéja. 15. kiadás —.40
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszent
egyház története. Protestáns közép
iskolák, tanítóképzők és felsőbb leány
iskolák számára. 9. kiadás
. . 2.40
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok ká
téja. 8. kiadás
. . . . .
—.64
— Az evangélikus népisk. vallástanítás
módszertana. Tanítóképzők számára. —.80
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi
iskolák részére. 14. kiadás .
. .1.20
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallás
tan. Tanítóképzők, középisk., keres
kedelmi és felsőbb leányiskolák szám. 1.80
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis ká
téja
...................................... —.48
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresz
tyénség világnézete. 3. kiadás . . 1 . 2 0
Sztehlo Ä,, Evang. kér. vallástan. Polgári
iskolák,- gimnázium alsó osztályai és
konfirmációi oktatás szám. 10. kiadás —.80
Turcsányi—Wangemann, Bibliai történe
tek. I. rész. Elemi iskolák alsóbb
osztályai számára. 14. kiadás
. . 1.—
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb
osztályok és középisk. számára. 7. k. 2.—
Varsányi M., Bibliai történetek. I. r. El.
isk. I—II. oszt. számára .
. —.70
— Bibliai történetek. II. r. Elemi isk.
Ill—IV. oszt. számára .
.
. 1.—
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I-VI. Klasse.
Übersetzt von Josef Hatz. Kötve .
. 2—
Zsilinszky M., Az evangéliumi keresztyén
életfelfogás. Felsőbb oszt. számára . 1.80
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K ö zö sség .
„Hü az Isten, ki elhívott titeket az
ö Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztus
ául való közösségre.“

1. K or. I, ».

*

j

Nein jó és nerti helyes, ha a hivó keresz
tyén csak a saját lelkének üdvösségével van el
foglalva, s ezáltal mintegy önm agát teszi meg
a világ és az üdvrend központjának. Pedig ön
magában véve egy ember sem igen fontos a vi
lágban. Jézus volt az, aki a legkifejezettebben
tanította a személyiség értékét. »Mit használ, ha
valaki az egész világot megnyeri is, de a lelké
ben kárt vall.« Ezt az értéket azonban az Istenbe?, való visaotyban és közösségben ismerte
csak el. Az Istentől elszakadt em ber olyan mint
a polyva, a gyom , a konkoly: tüzbe vele! A
só ha megizselteiül, nem jó semm re. A gyertyát
nem szabad a véka alá rejteni. A főparancsolat
Istennek és a felebarátnak s/eretete. Az ember
mint égvén, m 'nt egyes ember, ízetlen só, véka
alá rejtett gyeriya, vagy polyva.
A keresztyén vallás az egyéniséghez és sze
mélyiségbe? főidül. A megváltás munkája mint
világmegváltás is az egyénnel kezdődik: T e pe
dig jöjj és kövess engexnet! De az »ént mellett
azonnal ottvan a más« is: a Jézus Krisztus.
»Meghaltatok és a ti életetek el van rejtve együtt
a Krisztussal.« A megváltott égvén meghal, meg
szűnik, elmerül a megváltottak seregében, a
Krisztusnak nyájában, az egyházban. Krisztus
azért imádhoz k, hogy tanítványai, övéi, megvállottjai mindnyájan egyek legyenek, miképen O
és az Atya egyek. Mit akar ezzel a mi Urumk?
Azt akarja, hogy övéi olyan, szoros közösségben
éljenek, működjenek, szolgáljanak a világban,
ahogyan ő se volt sohasem egyedül, hanem min
denkor vele volt az Atya és mind g közösségben
volt az Atyával.
A magának élő, remetéskedő, önmagával
elfoglalt keresztyén nem azt az életet folytatja,
amelyet Jézus követel az övéitől: Szeresd Istent,

és szeresd felebarátodat. A keresztyén életesz
ményt nem lehet kifejezésre juttitm, megvalósí
tani a m agánosságban. Azért a remeték is cso
portokba verődtek és szerzetházakat alapítottak.
A keresztyén em ber Pál apostol hatalmas ha
sonlata s/erint tagja a Testnek, a Krisztus Egy
házinak. A testről levágott tag nem az, és nem
végezheti azt, ami rendeltetése. A tagoknak kü
lönböző funkciója van, de egyiknek funkciója
sem olyan, hogy a testtől elszakadva végezhetné.
A világban az egyes keresztyénnek csak a Krisz
tus testével, az egyházzal való közösségben, a
hívők közösségében van értéke, feladata és
munkája.
Krisztus a világ megváltója, életadója, ki
rálya akar lenni. De ezt a té lt cr»ak agy éri el,
ha az egyes hívek készek életüket elrejteni az
egyháznak, a hivők közösségének életében. Ez
vonatkozik az egyházakra, felekezetekre és szek
tákra is. Ha ne.n akarnak Krisztussal együtt eltem etke/ni a halálba, nem akarják életüket elrej
teni a Krisztussal együtt, hanem mindegyik a
saját életét iparkod k menteni: aki nteg akarja
tartani az ó életét, elveszti azt, ,s aki elveszti az
ó ételét érettem és az evangélioinért, megnyeri
azt. Ha az egyházak azzal vannak elfoglalva,
hogy önm agukat erőszakolják rá a m egváltásra
szoruló és azt szomjuhozó világra'; ha a ni iguk
dicsőségéi hajháss/ák* vagy ön magukat akarják
erősíteni és gazdagítani: a szckularjzmus és is.terctclcnség gyorsabb lábakon iut, s eltiporja a
Krisztushoz hűtlenné lett, önmagához tapadt és
pártolt egyházi közösségeket.
Nem az öntudat hiánya: az öntudat tűltengése sorvasztja az egymással harcoló keresz
tyén közösségeket. Nem a közöny, hanem az
önzés, az »éne kultusza, az ön érvényesítés vágya
emészt cl. Nem akarunk a Jézus Krisztussal kö
zösségben eltemetkezni és ő vele életünket ön
feledt szolgálatban elrejteni. Ez a bajunk. Rcpiezentálunk, ahelyett, hogy meghalnánk és ,eltemetkeznénk a Krisztussal. Erősek akarunk
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lenni a világiban, ahelyett, hogy erőtlenségünk
kel dicsekednénk. Hivatást érzünk magunkban,
ahelyett, hogy az isteni! elhívást várnánk, kér
nénk és tartanánk szeimeiőtt, amely elhívás a
Krisztus halálába, alázatosságába, szolgálatába,
közösségiéibe való elhívás.

Oltári unionizmus ?
Irta:

Zulauf Henrik.

(Folytatás és vége.)

1929.

Luthier, az evang. egyház és, meggyőződésem
szerint, az írás, a másik oldalon Kálvin, a ref.
egyház és az írás racionalizálása. Ki csodálkozhatik azon, ha azt mondom;* hogy e tény két ol
tárt követel?
3.
Mjt használ az oltári unionizmust illető
leg minden erőltetés vagy jóakarat? Vagy miit
tehet itt a kér. s z e r e t e t r e való hivatkozás?
Hiszen) nem szeretettől van szó s nemi a szeretet
hozza meg a megoldást. Öhajitom én is a szere
teket s ha a szeretettől függene, felépíteném még
rna a különféle oltárokat összekötő aranyhidat.
De más az, ami minket evangélikusokat s ter
mészetesen különösen minket ev. lelkészeket lel
kiismeretűnkben köt, — és ez nemi »apró-cseprő
ujhuzás«, sem pedig »önfejűség«, és ezen még
önmegtagadás árán se tehetjük túl miagunkat,
miért ez hittagadás volna; amii köt, az a hit, —
úgy a fides quae, mint a fides qua creditur;
úgy az írás és az egyház tanítása, mint a taní
tott s prédikált Krisztusba vetett teljes bizodalmunk. Isten megélt szeretete bennünk is min
denkivel szemben szeretetet ébreszt, amely sze
retet legtitkosabb óhaja és célja — jól tudom
— az egység, azonban a szeretettegység alapja
s forrása a hiit-iegység, a hiitközösség: »akik hisz
nek majd énibemniem; hogy mindnyájan egyek
legyenek« (Ján. 17, 20—21) s »egy az Ur, egy
a hit /nem szeretet) (ef. 4 5); a hitegység il
letve a hitvallás egysége azonban az írás, az
úrvacsorában a szereztetési Ige s végső sorban
a benne önmagát közlő “Krisztus egysége. De
épen ez hiányzik. Mert most én mondom Kálvin
híveinek s mindazoknak, akik az oltári unionizmUsnak a barátai: Krisztus megdicsőült teste
nem azonos Krisztus életének és halálának áldá
sával, gyümölcsével. Az valaki, ez valami Rá
léphetünk az unionizmus amaz útjára, amely íulajidonképen Róma útja is: alkotmány és szerve
zet és hierarchia. Ráléphetünk a gyakorlati ke
res ztyéns ég közös mesgyéjiére, amelyen azután
a szeretet kitombolhatja miagát egészen az ön
feláldozásig. Ezek az ui^k nyitva állnak előttünk,
de nem okvetlenül szükségesek, hiszen nem az
igazi egység útjai. Azonban zárva van előttünk
— hitem szerint — az oltári közösség útja mind
addig, míg nem a hitközösség s a hitvallás egy
segének a kapuján át térhetünk reá. Ez vonat
kozik elsősorban az egyházfelekezetekre s azok
lelkészeire különösen, de vonatkozik hatványo
zott mértékben ugyanazon felekezet híveire s
különösen lelkészeire, hogy megszívleljék.
-■*

Látjuk, hogy a református egyház találkozik
az evangélikussal annyiban, hogy az úrvacsorá
ban kegyelmi ajándékot és nem! áldozatot lát,
és högy ezen isteni ajándék ex opere operantis,
személyes hit által válik javunkra. Emellett azon
ban a többé-kevésbé indifferens eltérésieken kí
vül: hogy pl. nagyrészt a helyükön ülve ma
radva veszik az úrvacsorát; hogy mindenki maga
veszi a*kezébe a kenyeret (nem ostyát) és kelyhíet stb., vannak lényegibe vágó eltérések és el
lentétek is. Ilyenek: Krisztus nem testi substanciájavai, hanem csak hatásában van jelen; igy
nem is lehelt az elemiekkel substantialis, hanem
csak szimbolikus kapcsolatban; *nemi .feltétlenül,
hanem csak a hívőnél hat, mely hatást nem az
Ige ereje, hanem az ettől független, de vele
érintkezésbe került »magister Spiritus« munkálja,
amely Spiritus — miként a rajongó Schwenk
feld szerint is — tetszése szerint munkálkodik.
Amiig! az evang. objectivitással szemben a katholicizmüs a miaiterializmusba, addig a kálviniiz
mus a másik szélsőségbe, a spiritualizmusba
esett. Ez pedig igen könnyen a száraz rationalizmus s az egyoldalú subjectivizmus vizeire
evez. Nem véletlen, — csak megemlítem — ha
nem természetes fejleménye a dolgoknak, hogy
ama »benső világosság prófétái«, kik nagy elő
szeretettel figyelik a Lélek közvetlen működését
és ama »benső doktort« keresik (Frank S.) min
denütt, határozottan ref. talajon nőttek fel.
Ami tehát a ref. testvérektől az úrvacsorát
illetőleg elválaszt, az egyrészt metafizikai igaz
ság: amaz igazság, hogy az örökkévaló a jieilenvalóbam, a végtelen a Végesben megjelenhetik
és megjelenik, amit a ref. egyház tagad s ezáltal
»az isteni működést és önközlést a teremtmények
világa köréből kizárja« (Fromme!), Isten és a
teremtmény között áthidalhatatlan lényegkülönb
séget hirdet; másrészt mélységes hit és meg
győződés, amit a ref. egyház szintén nem: oszt:
Befejezésül, soraimnak súlyt adandó, két
ama hit, hogy az e g é s z Krisztus, az I s t e n E m b e r , lép velünk közösségibe; ö maga egész férfiúra hivatkozom a 'jelentből és a multbór. A
s z e m é l y e szerint, nemi csupán életének s ha jelenkor mély kedélyű, tüdős theologus a, Dr.
lálának gyümölcsét nyújtva, hanem testével és Ravasz László ref. püspök a Bethleni Gábor Szö
szellemével, testi s lelki módon és ez az obj.ee- vetség előadássorozatában megállapította, hogy
tiv Ige erejénél fogva,* mellyel m i n d i g együtt az ev. és ref. egyház összefogását és együttmű
jár a Szentlélek. Ki tagadhatná, hogy a kálvini ködését csak a Magyarországon meglevő törté
szellem és hit nem a lutheri? Egyik oldalon nelmi adottságára akarja alapítani, továbbá, hogy
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»az ev. és ref. egyház szervezeti és dogmatikai
uniója nem lehetséges.« Kérdeni, hogyan volna
akkor oltári unió lehetséges? Vagy az úrvacsora
kirebb jelentőséggel bir s közönbösebb dolog-,
mint a tan vagy a szervezet? A múlt Istentől
megihletett hithöse és prófétája, Dr. Luther Már
ton, 1532-ben, a Majna melletti frankfurtiaknak,
kiknek lelkésze Zwingli szellemében tanított, azt
tanácsolta, hogy inkább tartózkodjanak az ol
tári szentségtől. írásai lépten-nyomon bizonysá
got tesznek arról, hogy, amit mondottam, genurir lutheri.
Ha ma azt tapasztaljuk, hogy ev. és más
felekezetű keresztjének mind sűrűbben közös
oltár köré csoportosulnak, oltári — nem uniót,
de — unionizmust hajszolva, a modern »ökuménicitás« lobogója alatt, úgy ennek oka abban
rejlik, hogy Luther egyházában nagyrészt a
Melanchton által ftihig tott avagy épen a kál
vinista úrvacsorái tan, egy modern krvptokálvinizmus kapott lábra. Ha mi ev. lelkészek ezt
tapasztaljuk - másokon vagy önmagunkon, ak
kor csak egy lehet a kérésünk és intelmünk:
Vissza az íráshoz — és Lutherhez! £s még egy
szer: »Az egyház valódi egységéhez eleg, ha
egyetértünk az tvangéhomi tanban és a szent
ségek kiszolgáltatásában.« Ez elég, de ez szük
séges ts. Vajha ezt munkálná Isten Szentlelke
mindjobban, hogy az. egység eszméje mindig job
ban megvalósuljon. Azonban nem ember, hanem
Isten munkája ez!

Hol a z ig a z s á g ?
A Győrött megjelenő »Dunántúli Hírlap
f. hó 4-i számában a vezéroldalon vastagbetüs
cim alatt hosszabb cikk jelent meg három kassai
kath. pap kivégzéséről. Először elmondja a cikk
író, hogy Rákóczy György, Be hlen Gábor egyik
vezére hogyan vonult dc Kassára és hogyan
vétette »szoros őrizet alá a három’ pipot. Azután
ezeket Írja: »Szeptember 6. és 7. közötti éjjel
ráklyavilág melleit bizonyos Bay Zsigmond gya
logsági hadnagy k s csoport hajdúval érkezett
oda, akikkel Rainer kassai tanácsos, mint városi
rögtönitélőbiró, továbbá Alvinczy Péter kálvi
nista pásztor jelentek meg. Az egész barbár kín
zásnak tehát hivatalos jellege volt és nem áll,
az, hogy a hajdúk privát fanatizmusból kegyetlenkcdtek.« Aztán rémregényekre emlékeztető
fantasztikus sz'nekkel Írja le a kínzást és ki
végzést. Majd igy folytatja: »Ez a véres tra
gédia tehát 1619 szept. 7. és 8-án töitént, amely
nek szereplői ez a három kath. pap, másrészt
pedig egy protestáns felkelés vezére és a hatal
mon lévő kálvin sták.« Végül igy fejeződik be
a cikk: »A kassai vértanuk egyúttal a szent hit
nek vértanúi is, akiket Isten, miután vértanúhalálra méltatott, csodákkal is megdicsöitett. Az
egyház pedig boldoggá avatta őket és követendő
például állpolta elénk. Folyamodjunk tehát hoz
zájuk, mint megdicsőült testvéreinkhez és kér
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jük közbenjárásuk által hazánk részére a hit egy
ségét és a s>ent korona alatt Nagy-Magyarorszag helyreállítását.«
Különös, hogy amikor az előző nap:, szept.
3-i számban az új főszerkesztő bemutatkozó ve
zércikkében »keresztény szellem vezette, gyülölködésmentcs toliforgatást« igér, »krisztusi szeleíetet és minden súrlódást félretevő, kart karba
öltött együttinunkálkodást emleget - mondom
különös, hogy a következő napi számban már
megjelenhetett egy ilyen gyűlöletet szitó cikk.
í>ehát hiszen szép ígéreteket máskor is kaptunk
eleget, — megszoktuk már nem komolyan venni
azokat. Hogy a névtelen historikus Magy aror
szág feltámadását úgy véli közelebb hozhatni,
hogy »a megdicsőült három paphoz folyamodik
és á/ok közbenjárását kéri < — ezzel sem törő
dünk. Hála Istennek vannak még ebben az or
szágban olyanok is, akik a honmentés nehezebb
útjaitól sem riadnak vissza. Tehát mondom nem
bocsátkozunk vitába a Dunántúli Hir!ap névte
len történetírójával. 1619-ben Kassán három
kath. pap tényleg életét vesztette és mi ennek
a három papnak vértanúi voltát nem is vonjuk
kétségbe. Csak az esemény beállítása ellen van
kifogásunk az igazság érdekében.
Vonatkozólag párhuzamosan ide iktatjuk azt,
amit ez év tavaszán megjelent Bethlen Gábor
c. vaskos történelmi tanulmányának 120. oldalán
ir S/ckfii Gyula a Pázmány egyetem tanára,
akit ugyancsak nem lehet megvádolni protestáns
szimpátiával. »Pongrácz István. Grodecz Meny
hért jezsuitáknak és Körösi Márk esztergomi
kanonoknak megölésében a városi tanács nem
vett részt, a gyilkosságot Rákóczi György hajdúi
követték cl, uiuk előzetes tudta nélkül.«
Amikor Szekfü Gyula idézett munkáját ol
vastam, meg kellett csodálnom bő -utatismere
tét és minuciózus pontosságát, bár sajnálattal
állapítható meg. hogy a s/ázpercentes elfogu
latlanság belőle is hiányzik,
ino^t azonban
zavarban vagyunk afelől, hogy hol is hát az
igazság és melyik történésznek kellene elmenni
a másikhoz tanulni: a Dunántúli Hírlap cikkirójának-e Szekfühöz, vagy az egyetemi profeszszornak a D. H. anonym hisztor kusához.
Ezt a Dunántúli Hirlap-féle történetírói
metódust egyébként jól ismerjük már. A ten
dencia vlágos: bizonyos dolgokat felfújni, sok
kal fontosabbakat pedig agyonhallgatni. L>iogenes lámpájával kikercsn1 a magyar históriából
három kath. papot, de szót sem szólni az 1223
csepregi protestáns mártírról. Néhány hajdú fe
lelőtlen cselekedetét vérgőzös fantáziával kiszí
nezni, de feledés fályolát borítani lobogó máglyatü^ekre, keserves gát>arab-sorsokra és a szent
Bertalan éjszaka tömegmészárló borzalmaira.
Ha mi egyszer elkezdenénk vértanúink re
gisztrálását valamelyik napilap hasábjain: lenne
akkor szörnyüködés, tiltakozás Dunántúli Hirlapéknál. Pedig a mi mártirlistánk nem olyan
gyér, mint az övéké!
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Mi azonban magiunkhoz is, mártírjaink ál
dott emlékéhez is méltatlannak tartjuk, hogy
napilapok hasábjain felekezeti bákehontog'atás
eszközeiül alacsonyiísuk le őket. — Ez a kü
lönbség köztünk!
Sz. J.

Keresztyén Leányegyesiiletek Nemzeti
Szövetsége. (K. L. E.)

1929.

ségre, a földkerekség minden országára kiter
jedő Világszövetségbe. Kevés helyen van olyan
nagy szükség a nagy keresztyén szövetségeknek
az ápolására, mint köztünk miágyar evangéliku
sok között. Mi többnyire szétszórtan, egymástól
távol és majdnem mindenhol kisebbségben élünk,
oly gyakran erőt vesz rajtunk a gyengeségnek
és elhagyatottságnak az érzése. Milyen erőt ad
akkor a nagy evangélikus népekre gondolnunk
azzal a tudattal, hogy mi velük szoros hitrokoni
és munkaközösségi kapcsolatban állunk!
Magukat erősitik és az »egyházat építik, akik
a KLE »ev. ágához csatlakoznak és mindazok is,
akik azt hathatósan támogatják.
Marcsek Jánosné.

E lap szeptember 8-i számlában cikk jelent
meg a következő címmel: K. I. E. Ez a három
betű — Istennek hála — már kezd egy házunkban
általánosan ismert foglalom lenini. Többször hal
lunk a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek evan
gélikus ágáról, annak titkáráról, hallottunk
1927-ben Özdon tartott első országos konferen
ciájáról, néhány körzetkoniferencajáról és leg|utóbb a Balatonszárszón tartott — a beszámo
lóban tévesen elsőnek jelzett — országos kon
A kopenhágái konferenciáról D. Laible V.,
ferenciájáról. Kevésbé ismert azonban a K. I.E. az Allgemeine Evang. Luth. Kirchienzeitung
testvéregiyesülete, a K. L. E., vagyis a Keresz szerkesztője egy hosszabb ismertető cikksoro
tyén Leány egyes ül etek Szövetsége.
zat végién ezeket írja: A gyűlésről nem könnyű
Végtelenül fontos az ifjak, a jövendő egy ítéletet mondani. A résztvevők közt is akadtak,
ház férfi tagjainak és vezetőinek az evangélizá- akik »csalódásról« beszéltek. Tűlcsigázott vára
lása, de ha ilyen téren lehet összehasonlításokat kozással jöttek. Különösen a fiatalság; tűzjele
tenni, talán még fontosabb a leánymiunka. Ha ket várt, amelyek köré sereglelhetne. Gondol
a leányokat az evangéliumi világnézetnek és az junk csak arra az erkölcsi boszorkányokszombategyházszeretetnek megnyerjük, általuk, mint a jára, amely most beszáguldja a világot, a ke
jövő anyái által hatással lelhetünk a jövő nem resztyén nevelés feldúlására, atbeizmussal átita
zedékre is. Mennyivel könnyebb' lesz az egyház tott nemzedékben a keresztyén ifjúság; hadiálla
nak és minden evanglélizáló törekvésnek a miun potára, az egyház missziói megbízatására, a nő
kája, ha a jövő gyermekei nemi vallástalan és problémájára s »egyebekre. Igaz, hogy mindezek
közönyös nevelést kapnak otthonukban, hanem ből egysmás megbeszélés tárgyát képezte és
édesanyjuktól az evangélium szer int való életét érintve lett. Azonban, egyes kivételektől elte
es az egyházhoz varó ragaszkodást tanulhatják kintve, nem gyújtott; az »előadások gyakran túl
meg. Epen ezért az egyetemes egyháznak és a ságosan doktriner, hozzá igen jól ismert utakon
kerületeknek, valamint minden egyes egyházköz jártak, theiológiai szempontból sem voltak min
ségnek érdeke az ev. leányegyesületek támoga dig kiválók. Talán a szónokok kiválasztásában
tása és fejlesztése.
kevésbe kellett volna tekintettel lenni az »egye
Hála Istennek, vannak szép számmal evan temességre«, vagyis arra, hogy lehetőleg; sok
gélikus leány egyesületeink; valahogyan a leány- országból váró előadók jussanak szóhoz, mint
lélek igen hajilik az egyesületi életre, keresi a inkább arra, hogy elsőrendű thieoTögusok és
hasonló korú és gondolkodású társnőket és szí »előadók szerepeljenek, akik a problémáknak gyö
vesen rósztveisz minden nyomorenyhitő szeretet- keréig tudnak hatolni, üj tüzeket gyújtanak és
munkában. Azonban nem minden ev. leányegye- vezényszavakat adnak ki. A reggeli áhítatoknál,
süleimek van meg az egyházias, léleknevélő cél az imákban és prédikációkban is talán túlságosan
kitűzése és jellege. Sokan megmaradnak az ál tekintettel voltak az egyetemességre, talán a
talános keresztyén, vagy "tisztán jótékonykodó rangra is. Nem mindenki, aki talán kiváló egy
és szórakoztató egyesületek nívóján. Az egy házi férfiú, bir azzal az adománnyal, hogy hall
háznak érdeke, hogy egyesületei határozott evan gatóságát a szentélybe vezesse, az Isten igéje
gélikus szeííemet hordozzanak és egyházias mun mélységeibe, Istennek színe elé. Az áhitatok gyér
kát végezzenek. Ezért ajánlatos az ev. feány- látogatottsága ierre a hiányra látszik mutatni.
egyésuleteknek a KLE evangélikus ágában tö Harmadik »csalódás«. Különösein az amerikaiak
mörülni, amely az evangéliumi alapon áTTó, a azt remélték, hogy ez alkalommal megalakul a
lélek vallásos nevelését és a hit által gyakorolt lutheránus egyhiázszövetség, amelynek élén áll,
szeietetmunkát végző egyesületeket gyűjti össze. a végrehajtóbizottság, végrehajtó hatalommal.
A KLE Nemzeti Szövetsége támogatja, irányítja De erre a világiszövetségre nem került a sor;
és vezeti a hozzá csatlakozókat és megadja egy a világikonvent egyelőre megmarad a világi luthe
nagy egy ség jóleső támaszának az érzését, azon ránusai, illetve lutheránus egyházai önkéntes
felül pedig bekapcsolja őket az egész keresztyéni összejövetelének és együttmunkálkodásának. Mit
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szóljunk ezekhoz a »csalódásokhoz«? Egyszerűen
azt, hogy igen sokat vártak. Avilágkon vent még
igen fiatal, első lépéseit teszi; ne várjunk tóle
férfiúi tetteket. Másfelől nem szabad megfeled
kezni a luth. v lágkonvent pozitív eredményei
ről sem. Voltak mélyen átgondolt és jeles elő
adások és beszédek, amelyeknek gyümölcse ma
radandó lesz. Azután másodszor ottvan az egy
öntetű állásfoglalás a Szentirás és a hitvafíasi
iratok alapján; ebben a tekintetben a világkonvent páratlanul áll. Harmadszor: Nem kevés
beszédben komoly, tisztult keresztyénség szó
lalt meg. Negyedszer: Sok régi lutheránus theoTógia jutott szóhoz, de bámulatos, “hogy .mennyire
ráíTett a jelen kérdéseire és nehézségeire. Ezek
a régi szeníirásbeli gondolatok uj felfedezések
nek tűntek fel a legmodernebb problémák terén
is és önkén jelenül azt mondtuk: igen, egyedül
ez volna beteg korunk igazi orvossága, ez az
út. amelyen az egyháznak és a theol^giának
járni keli. Ötödször: Sokkal jobban megismer
kedtünk egymással, mint E senachban. Azon
alapszik minden egység, hogy az emberek meg
tanulják egymást megérteni. Ennek a megértés
nek alapján a jövőben a lutheránus vilagkonvent ügyét biztosabban és céltudatosabban tud
juk intézn:, mint messzire néző, de tálán ködbe
vesző tervekkel.

fl lelkészek alkalmazásáról.
Stráner V. egyetemi tanár úrnak*fenti dm
alatt megjelent )>tervezetét« figyelmesen elolvas
tam. Es örömmel is. Nem csupán azért, mivel
lelkészválasztási eljárásunk tényleg »sürgős re
formra szorul«, hanem azért is, mivel a tervezet
elárulja, hogy nem ötletszerűen, hanem alapos
átgondolás után és a gyülekezet, a közegyház,
a lelkészi hivatás állandó szemelőtt tartásával
készült.
Legyen szabad az alábbiakban ezen terve
zethez néhány szerény megjegyzést fűznöm!
Mindenekelőtt osztom a professzor úrnak
amaz elvi álláspontját, hogy a gyülekezetnek az
E. A.-ban biztosított lelkészválasztási jogát össze
kellene egyeztetni a felettes egyházi hatóság,
illetve egy külön c célra szervezendő közeg irá
nyi tó, ellenőrző, sőt adott esetekben rendelkező
befolyásával. Osztom ezen elvi álláspontot azért,
mivel úgylátom, hogy az eddig élvezett korlátlan
lelkészválasztási szabadság feltételei a választók
ban nincsenek meg, — talán nem Is lehetnek
mef> —> úgy hogy a jelöltet sokszor helytelen
illetve alárendelt szempontból bírálják el és a
választást téves-bűnös célzattal ejtik meg — az
egyházi élet súlyos, néha szinte helyrehozhatat
lan kárára.
Úgyszintén helyesnek tartom a lelkészi hi
vatás általános megítélésére és értékelésére vo
natkozó, az ezen hivatás eredetére nézve alko
tott kétféle felfogás synthesise útján megálla
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pított ünnepélyes, hitvallásszerü deklaráció elő
rebocsátását
ab ovo tiszta helyzet teremtése
és a korlátlan subiektÍvizmus megfékezése céljá
ból
mégis azzal, hogy a deklaráció ne lelkészi
hivatalról, hanem h i v a t á s r ó l beszéljen, mi
vel 1. hivatal és hivatás két különböző fogalom
(Amt—-Beruf), 2. a tanár úr maga is a niegokolásban kizárólag lelkészi hivatásról szól, és 3.
szerény nézetem szerint az Ur lézus tényleg
csak az igehirdetói-lelkészi hivatást és nem a
lelkészi hivatalt rendelte. Ez utóbbi amannak
az eszköze. Ezen gondolatot vélem a tervezet
2. közleményének 2. kikezdésében (23. szám 218.
oldal) is megtalálhatni. En tehát mindezek alap
ián ilyenformán próbálnám a hiivallásszerű dek
larációt megszövegezni: »A magyarországi ág.
hitv. ev. egyház a lelkészi (igeíiirdctój) h i v a 
t á s t magától az anyaszentegyház örökkévaló
Fejétől, a Jézus Krisztustól rendelt hivatásnak
tekinti. Az »egyetemes papság e szent hivatá
sának teljesítését a jogilag szervezett gyülekeze
tek a »jó rend érdekébe»'* a szervezett lelkészi
h i v a t a l h o z kötik. Ezen lelkészi hivatalt a
gyü’ekeze e’< a felsői b egyl.á i BZ.rvek közremű
ködésével, választás (meghívás) útján olyan
egyénekre bi/zák, akik erre belső és külső elhivatás alapján alkalmasaknak minősíttettek.«
Részletes megjegyzéseim a következők:
1.
§. A lelkészi hivatal felelős vezetőjét in
kább a b) pont szerint kívánnám megjelölni és
talán csak 1—1 évre, egyrészt mivel igv nem
esnék sérelem a rendes lelkészek egyenjogúsá
gán, másrészt, mivel nem látom az a) alatti meg
oldás különös indokát.
5. §. A lelkész szabadságáról is lévén- itt
szó, mellesleg ama meggyőződésemnek adok ki
fejezést,
ha ez nem is függ jelen §-sal szer
vesen össze —, miszerint a lelkész részére is
rendes évi szabadságot kellene biztosítani, mely
nek időtartama a szolgálati évek száma szerint
volna megállapítandó. A lelkésznek is nemcsak
szüksége van pihenésre, hanem ez »ki is fizetné«
magát!
9.
§. Vagy szigorúan ragaszkodni kellene
a jelölhető egyén egy évi scgédlelkészi ill. ad
minisztrátori gyakorlatához, vagy ha kivételnek
van helye, — mint ahogyan lehet helye —, ak
kor ezt óvatosságból határozottan ki kell fejezni,
hogy az önkényes eljárás látszata el kér ültessék.
12.
§. Az E. A. 74-ik (nem 73.) jön tekin
tetbe. A palástdijak 2-ik összegben az egyházi
énztárból eszközlendő kifizetése a jelzett eset
en méltányos.
13.
§. A jelöltek egyenjogúságának, ill.
egyenlő elbírálásának szempontjából, továbbá a
különféle visszaélések elkerülése céljából is fel
tétlenül megkövetelendő, hogy a lelkészi állásra
pályázó a kérdéses gyülekezetben adminisztrátor
ne lehessen. A »végső szükség* esetére fenntar
tott engedmény is nagyon kényes, mivel az elvet
is áttöri és ellenőrizhetetlen visszaélésre is alkal
mat nyújt. Mindenesetre nagyon lelki ismerete-
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sem és szigorúan kellene a »végső szükség« ese
tét elbírálni.
16. §. A tanító csak a jelzett módon: az ad
minisztrátor utasítása szerint és ellenőrzése' mel
lett prédikáció o l v a s á s á v a l végezheti el a
hétköznapi és vasárnapi istentiszteletet. Melyek
azonban azok az »egyéb istentiszteleti cselekvények«, melyeket csak volt levita-tanító vagy az
azokra »képesített« tanító végezhet el? Továbbá
milyen ez a képesítés és hol-hogyan szerezheti
azt meg a tanító?
21. §. Csakugyan helyeselhető a lelkészi fi
zetés fokozatos emelkedésének az életbelépte
tése, csak mikor volna az a »végeredményben«,
amikor az eredeti fizetést elértük? — Azzal is
egyetértek, hogy a fizretéskü1öniböziet egy »Egye
temes Lelkészfizetési Alap«-ra befizettessék és
hogy a lelkészi fizetések központilag rendeztessenek, — ha tisztában vagyok is a központi fi
zetésrendezés óriási nehézségeivel. Azonban a
leghatározottabban kifogásolom, hogy fizetés te
kintetében is, — miként ez a különböző kedvez
mények terén tapasztalt usus —, a városi lelké
szek a falusiakkal szembeni favorizáltassanak. Mi
jogcímem e favorizálás ? Különb képesítésük van ?
Nincsen. Több s nehezebb a munkájuk? Kétség
bevonom. Nehezebbek a megéihetési viszonyaik ?
A falu is elég drága. Azonban milyen felmérhe
tetlen anyagi előnyben van a városi lelkész-csa
ládapa a falusival szemben a gyermekiek iskoláz
tatása tekintetében! Másnemű előnyről (pl.
könyvtár, orvos stb.) nem is szólva. Vagy hagiyobb igényeket támaszt a városi környezet a
városi lelkésszel szembeni, mint a falu a maga
lelkészével szemben? A falusi lelkész se Járhat
rongyos-foltos ruhában. Tehát a falusi lelkész
1e g a l á b b a városival egyenlő elbánásban ré
szesítendő.
Kifogásolom ezen § csak »fakultativ« jelle
gét. Ha elvileg helyes és az egyház szempontjá
ból jó, akkor legyen kötelező is. A »fakultativ«
megoldás semmilyen.
22, 24, 44—47. §. Ha az itt kifejtetteket jól
értem, az elnökség az u. n. J el öl ő gyűlésen
veti fel azt a kérdést, vájjon! a gyülekezet nem
óhajt-e egy bizonyos egyén mellett állásit fog
lalni. Ezen eljárást nem tartom praktikusnak.
Mert ha azután a vegyes bizottság ezt a bizo
nyos egyént nem tartja az állásra alkalmasnak,
még egyszer össze kell ülnie, ami f e l e s l e g e s
költséget jelent, ami pedig elkerülendő, ha val
lom is azt, hogy a »takarékosság« épen ezen kér
désben nem lehet irányadó s döntő szempont.
Nézetem szerint praktikusabb volna, ha először
bírálná el a vegyes bizottság az összes pályázó
kat, hármat kijelölne közülük és csak a választó
gyűlésen vetné fel az elnök azt a bizonyos kér
dést. így is lehetséges egyhangú meghívás, de
csak az alkalmas jelöltek közül. Ha a gyülekezet
már kezdettől fogva egy határozott egyénre g'ondol, felszólithatja azt, hogy pályázzék.
Nem osztom azt a nézetet, miszerint a gyü

lekezet a választásról lemondva, azt teljesen a
bizottság kezébe tehesse át. Ezen esetben u. i.
a választás nem volna választás. Továbbá —
s ezt igen fontosnak tartom — ha igaz is az,
hogy bárkinek jogában áll magát bizonyos tény
kedésben helyettesittetni, mégis ez esetben az
a veszély forog fenn, hogy a gyülekezet bizo
nyos körülmények között a felelősséget is el
hárítja magától és másban keres bűnbakot, ami
néha szinte végzetessé válhiatik, különösen falusi
gyülekezetben.
Ami a »belső béke« szempontját illeti, ezen
béke megbontásának a lehetősége akkor is fenn
áll, ha az egész eljárás a bizottság kezébe té
tetik le, csak átvándorol a választó gyűlésről
a jelölő gyűlésre.
A 48. § quasi büntető rendelkezése szerin
tem csak »a választási eljárás körül a g y ü l e k e 
zet r é s z é r ő l előforduló legcsekélyebb (ta
lán inkább: lényegibe vágó) szabálytalanság ese
tén (nem pedig: pl. az elnök által elkövetett for
mahibák miatt) volna alkalmazható.
50. §. a) pontja. A jelölt nyelvtudására igen
nagy súlyt kellene fektetni, különösen az istentiszteleti nyelv szempontjából. Az istentiszteleti
nyelv hiányos ismerete az igehirdetőt komikus
helyzetbe hozhatja és az igehirdetés, eredményes
ségét kétségessé teszi.
51. §. Ki készíti el a pályázókra vonatkozó
táblázatos kimutatást?
61. §. Az ezen §-ban s a hozzáfűzött miegokolásban követelt »szigorú bizalmasság« elvé
vel ellenrq,ondásban van a pályázatról szóló rész
b) pontja, amely az összes pályázati kérvények
nek az egyházközségi közgyűlés előtti tüzetes
ismertetését ajánlja.
A választásról szóló rész a) pontjában jel
zett visszaélést abban az esetben, ha az a jelölt
»tudtán kivül« történt, sifímmiképen jogosan miegállapitani nem lehet s nem szabad.
A v e g y e s biz o 11 s á g r a vonatko zólag:
26. §. Igen meggondolandó, hogy a gyüle
kezet olyan javadalmas tisztviselője, aki a lel
késznek hivatali alárendeltje, a vegyes bizottság
ban a gyülekezetét képviselheti-e, mivel nagy
fokú érdekeltség esete forog fenn.
40. §. Anyagi érdekből a választás terminu
sát kitolni nézetem szerint igen veszélyes, mivel
a választás halogatása csak káros következmé
nyeket vonhat m^ga után.
43. §. A püspöki titkár, aki a bizottságnak
nem tagija, nem lehet a bizottsági ülés jegyző
könyvvezetője. Ezt a tisztet a bizottság legfia
talabb tagja töltse: be.
Ennyiben óhajtottam a fentiekben tisztán az
előttem fekvő tervezetre vonatkozólag szerény
megjegyzéseimet megtenni. Ezen megjegyzések
a dologi természete szerint inkább bíráló jelle
gűek, mégis a reform szükségességét teljes mér
tékben elismerem s a tervezet lényegiét illetőleg,
hogy t. i. a gyülekezet korlátlan szabadsága egy
házi érdekből valamiképen égy megfelelő fórum1
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irányításával összeegyeztessék, a tervezet készí
tőjével egy Véleményen vagyok. Mert ha egye
sek szerelik is hangsúlyozni, hogy a gyülekezet
minden jog forrása, mégis: a gyülekezeti élet
forrása az írás szelleme. Mindaz, ami ezen szel
lem ér\énycsü!ésénck lehetőségeit korlátozza,
a szabad lelkészválasztást igen alapos és átfogó
meggondolással ide kell számitanom , kiküszö
bölendő, á formálandó, megfelelővé teendő.
Igen kívánatos, hogy minél több hozzászólás
útján olyan egészséges szabályrendelet jöjjön
létre, amely az egyház, a gyülekezet érdekeit
szolgálja és az egyén jogait sem sérti.
Kalaznó.
Zulauf H enrik.

H Í R E K .
— K itüntetések. A kormányzó dr. Lehoczky Antal monori közjegyzőnek, az egyete
mes egyház tb. főjegyzőiének a közélet terén
szerzett érdemei elismeréséül a kormánvfötanácsosi e me adományozta.
A csanád-esongrádi
egyházmegye közgyűlése Draskóczy Ede makói
lelkésznek, valamint Plavetz Gyula hódmezővá
sárhelyi lelkésznek a tb. föespcresi címet ado
mányozta.
H arangavatási ünnepély A rnóton. Va
sárnap, s>ep:ember hó 22-én ment végbe Arnólon a hegyaljai egy házmegyének artikulál is egy
házában. amelynek a XVlll. században Miskolc
is leányegyháza volt a diósgyőri hi'.ékkel egye
temben, a háborúban clickvirált s a ti vek is
mert áldozatkészségével a Seltetthofer soproni
cégnél öntetett nagyharang avatási ünnepélye.
Az avatási szertartást Geduly Henrik püspök
megbízásából a gyülekezet állal választott ige,
Zsidókhoz irt levél 3. r. 15. verse alapján Ne
mes Károly hegyaljai esperes végezte Bcrényi
Sándor helyi, Erdős Mihály hernádvécsei, Tavassy Zoltán ujcsanálosá és Tóth József fancsali
lelkész részvételével. A virágokkal és kendőkkel
feldíszített harangot az egyház és község aprajanagyja vélte körül s ünnepi áh:tattal szemlélte
a toronyban lévő társaihoz való felemelkedését.
Amig az új harang felszerelése tartott, addig a
szinültig megtelt templomban Bcrényi Sándor
lelkésztársak segédletével tartott János ev. 1,
22 23. alapján rendes istentiszteletet. Megható
volt, amikor az oltártól öt lelkész adott áldást a
gyülekezet tagjaiia, amidőn az istentisztelet vé
get ért s a közön-ég a templomból kivonult,
megszólalt az új haiang magában azután két tár
sával, leirha.lan volt a hévek öröme, meghatott
sága és megelégedése a harang komolyan érces
hangjával a harangok összhangjával. Az ünne
pélyen képviselet leg vett részt a diósgyőri és
ujcsanilosi egyház, megjelentek szép számmal
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az ongai lelkes hívek. A felcdhetlen ünnepély
rendezésének érdeme az egyház elnökségét il
leti, ebben Ottlyk Árpád egyházfelügyelő ügybuzgóságát, a templomi ünnepélyt nagyban
emelte Bognár Lásdó tanító állal vezetett ifjú
sági dalkör karéneke. Ünnepély ulán az arnóti
egyház szokott vendégszeretettel látta el a meg
jelent vendégeket.
Dr. Raffay Sándor püspök résztvett a
Rclmisszió és Diakónia Nemzetközi Szövetségé
nek Bonnban tartott gyűlésén, s az »Elet és
Munka Világszövetség végrehajtó bzottságának Eisenachban tartott ülésén; ez utóbbi bi
zottság a Gyakorlati Keresztién íég Egyetemes
Tanácsa^ nevet vette fel.
— Lelkészavatás.
Dr. Raffay Sándor
püspök szeptember 12-én avatta fel a Deák-téri
templomban Dannhauser László, Fábri Mihály,
Gálát György, Pusztai József, Kiss György és
Franc/iNzty Mihály lelkészjelölteket.
Halálozás. Pauer Irma. diákon ssza-fön ók asszony, a »Fébé' Evang. Diakonissza Nöegylet elnöke szeptember 19-én Budapesten, hű
ségesen végzett nehéz szolgálatából Urához pi
henni tért. Temetése szeptember 21-én volt. —
Hudák János budapesti vallástanár 51 éves ko
rában elhunyt; temetése szeptember 15-én volt.
— A lapkőletétel Gödöllőn. Dr. Raffay Sán
dor püspök szeptember 15-én helyezte el és
avatta fel a gödöllői űj cvangélkus templom
alapkövet. Jeden voltak többek között Chugyik
Pál a leiperes, Netzel Henrik dr. egyházfclügyelő, Szontagh Antal dr. egyházmegyei inásodfelügyclő, Hamrák Béla lelkész.
Németnyelvű iskolák figyelm ébe! A
Luther Társaság könyvkereskedése 'tisztelettel
értesíti a németnyelvű elemi iskolák igazgató
ságait és iskolaszékeit, hogy az egyetemi nyomda
kiadásában a németnyelvű evangélikus iskolák
részére szolgáló tankönyvekből az. I. osztály szá
mára német abc-és könyv, a II., III. és IV. osz
tály számára szolgáló német olvasókönyv októ
ber első felében meg fog jelenni. E tankönyve
ket úgy a vallás és közoktatásügyi miniszter,
mint az. egytetemes jgyház tanügyi bizottsága
tankönyv gyanánt elfogadta és használatát kizá
rólagos joggal ruházta fel. A többi tankönyvek
előkészületben vannak és a tanév folyamán szin
ten meg fognak jelenni. A tankönyvek egyesegycdül a Luther Társaság útján kerülnek for
galomba, ennélfogva a megrendelések ide intézendők. Mivel a könyvkereskedés a megrende
léseket a beérkezés sorrendiében jntézi el, aján
latos a tankönyveknek előjegyzése, ami egyszerű
levelezőlapon történik.
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— Templomi ünnep Diósgyőrben. A diós P-t kap. Ä gyámimitézieti istentiszteleten FJelák
győri régi vár romjai alatt, ritka szép, festői Sándor tokaji lelkész tartott beszédet.
helyen épült 25 évvel ezelőtt a diósgyőri egy
— Tizenöt új evangélikus lelkész Orosz
házközség impozáns temploma. Nemes Károly országban. A Leningrad i (Oroszország) Lut
lelkész, esperes buzgó munkájáról és régi mun heránus Thcológiai Szemináriumi tizenöt új lel
katársainak, Pazar István felügyelőnek, Záhony készt adott ahhoz a hetvenkilenchez, akik SzovDezső igazgató-tanítónak áldozatos készségé jetoroszország körülbelül egymillió lelket szám
ről, a hívek lelkes eg'yházszeretétéről beszélnek láló evangélikus egyházának szolgálatában ál
itt a templomnak, szép papiaknak és a két tan lanak. Az első lelkészjelölteket, számszerint nyol
termes, jól felszerelt iskolának a kövei. Most cat, 1928-ban avatták fel. A fakultásnak nyolc
belülről nemes .egyszerűséggel, de miégjis ékesen tanára van, Malmgren püspök kiemeli, hogy ti
renoválták a tágas templomot. Ennek a renovált zenöt új; lelkész felavatása, akik közül kettő észt
templomnak újbóli! felszentelésére érkezett szep nemzetiségű, akik esztnyelvű gyülekezetben tel
tember hó 15-én a gyülekezet körébe Geduly jesíthetnek szolgálatot, s akik valamennyien első
Henrik püspök. A község területén az elöljáróság rendű kiképzést nyerteik, évek óta első' ízben
köszöntötte az egyházfelügyelő társaságában ér teszi lehetségessé, hogy az egyház nyugodtan
kező főpásztort, az egyházközség nevében pedig nézhet több elaggott lelkésznek a szolgálatból
a presbitérium, a hívek élén Fischíl miásodfel- távozása elé.
ügyielő üdvözölte a templomi előtt. Megkapó je
— Az ózdi egyházközség segédlelkészt
lenet volt, mikor a püspök Nemles Károly főespereis, Tóth József esperes, Vie tó rísz László, keres, az érdeklődők szíveskedjenek a Ielkészi
Marcsiek János, Berényi Sándor és Orbán Lajos hivatalihoz fordulni.
lelkészek kíséretében az oltárhoz vonult és főFelelős kiadó: NEMETH KAROLY.
píásztori szózatával a templomi iglaz szeretetére
buzdító beszéd keretében, áldó imában felszen
A kiscsákói evang. leányegyház l e v i t a telte a templomot. Meghatóan zendült fel a lel tajníitói állására pályázatot hirdet. Javadalom:
készek ajkáról az ősi ének: áldjad meg Isteni e 1. Tisztességes szabad lakás, melynek belsejét
munkát... Tóth József és Marcsek János úrva jókarbani tartani a tanító, külsejét az egyház
csorát osztott, Marcsek J. két gyermeket keresz kötelessége. 2. 556.80 P (ötszázötvenhat pengő)
telt és Nemes Károly avatást végzett, mtajid az 80 fillér készpénz, negyedévi időleges részletek
áronii áldással véget ért az áhítatot keltő szer ben. 3. 1867 kg. (ezernyolcszázhatvanhét kilo
tartás, melyen két ízben felcsendült a kórusom gram) szokvány minőségű tiszta búza, negyed
a köizséigii dalárda és gyülekezeti gyermekkar fel évi előlegles részletekben kiszolgáltatva termé
emelő éneke. Estié vallásos estély volt, melyen szetben, vagy az esedékesség napján érvényben
D. Kovács Sándor theiol. fakultásunk fáradhatat lévő tőzsdei középáron készpénzben fizetve.
lan, missziói munkát végző tanára a vallásos köl 4. 5 (öi) kiisihold, 1100 □-ölével számított, szán
tészet egyik gyöngyét, a 42. zsoltár alapján ké tóföld haszonélvezete. 5. Tüzelő válts ág1 fejében
szült gyönyörű éneket, Mint a szép híves, pa 144 P (száznegyvennégy pengő). 6. Kereszteléstakra kezdetű himnuszt méltatta nagy figyelem ért 1 P (egy pengő). 7. Temetésért: énekszóval
között, építő hatással. Orbán Lajos szavalatával, és imádsággal 2 (kettő) pengő, rövid halotti
Vie tó rísz László és Tóth József kezdő és végző beszéddel 4 (négy) pengő, búcsúztatóért 5 (öt)
imádságaikkal, Záhony János miűvészi élvezetet pengő. 8. Egyházközségi jegyzői tiszteletdij fe
nyújtó szólóénekével, a dalárda a vidéki ének jében 1 (egy) méter mázsa búza. 9. A szokásos
karokat magasan túlszárnyaló karénekéivel mé ünnepi és vasárnapi istentisztelet tartása levitái
lyítette az estély áhítatát. Megemlitendőnek tart kötelesség s ezért díjazás niem jár. 10. Az egy
juk, hogy a többször említett községi dalárda a házközség államsegélyért folyamodik. Pályázati
déli közebéd emelkedett hangulatát a püspök határidő októ-bieír 31. déli 12 óra. A pályázati kér
tiszteletére adott szerenáddal fokozta. Az Egyház vények lent irt igazgató-lelkészhez küldendők.
Urának áldása kísérje a gyülekezet lelkesen tevé
Orosháza, 1929. szeptember 18.
kenykedő vezetőit és áldozatosan buzgó tagjait!
Kovács Andor,
— Kerületi gyámintézeti közgyűlés. A 1—2
igazg. lelkész-esperes.
tiszai kerület Gyámintézete szeptember hó 11-én
tartotta évi renides közgyűlését Miskolcon Dr.
Pályázat.
Dómján! Elek és Pázár István elnöklete alatt.
A hierédi ág, h. ev. leányegyházközség osz
Örömmel vett tudomást az egyházközségekben
folyó gyáminiézeti munkáról, melynek további tatlan elemi iskolai kántortanitói állására pályá
fokozását a helyi és egyházmegyei Gyáminté zatot hirdet. Az eddigi kántortamtó fizetése 16
zetek vezetőinek figyelmébe ajánlja. A segélye egység és államsegély. Pályázati határidő e lap
ket a közgyűlés a következőképen osztotta fel: megjelenésétől 10 nap. B-lístások és menekültek
Sajiókaza, Hermádvécse, Tokaj, Kisvárda 100— dőnyben részesülnek. Felszerelt kérvények Ev.
100 P-t, Rudobánya, Putnok 50—50 P-t, a Lelkészt Hivatal Egyházasdengeleg p. Szirák
1—2
szarvasi árvaház és a Papüék Otthona 20—20 küldendők.
Nyomatott * Győri Hírlap nyomdai műintézet gyom irtóién Győr, Ozuczor Gergely-u. 15. azám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 9457
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Szrkesztöség és tia ééh iv a ta l:
L É B E I T (Mossa m.)
Kiadta: I LUTHER-SZOTETSÉG.
Postaiak» ékpénztári csakkszám la: 1290.

alapította : DR. RIFFIT SÍIOOR püspök.

SiirkcnHitrl Iclcl6>
N É M E T H K Á R O L Y «.per«».

38. szám.

Megjelenik ketenkéat a iis z e r, vasárnap.
Előfizetési é r: Egész évre 6 P. 40 mi., félévre 3 P.
20 HU., eeivedevre 1 P. 60 UH.. Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak aieoeBvezés szerlat.

lágot, amely zsúfolva van szerves és szervetlen
anyaggal, telítve van erőkkel, de amelyből vala
„A sokaság pedig ezt látván, el. hogyan kiszorul a lélek. A lélektelen hideg uni
álmélkodók és dicsőitéaz Istent, hogy
ilyen bata'mat adott az embereknek." verzum sugárzása az emberből, az. egyénből is
kiszívja a lelket; géppé, autom atává teszi az
Máté. 9, 8.
egyest és a társadalmat. A m itcriali/ált emberA modem em ber világa más, mint azé a ka- automata magánosán is, összességében is döb
pernaumi sokaságé, am ely tanúja volt Jézus cso benetes, idegesítő, nyugtalanító látvány. Hová
datételének. A találmányok és felfedezések, a
iohan ez a lármázó, nyüzsgő, verejtékező, li
földnek, víznek, levegőnek meghódítása azzal a
hegő, mindig elégedetlen, mindig telhetetlen tö 
következménnyel járt, hogy a modem em ber ál m eg? Minden ok és okozat. Sajnos, az okot
láspontja a világgal szemben eltolódott; s ez a
csak akkor fedezzük fel, amikor az okozat már
folyamat még most sem ért véget. Az em ber
előállt. Prófétáink elvesztették lábuk alól a ta
lelki világának megrázkódtatásai, az erkölcsi és
lajt. Ki tudná megmondani, hogy a kaleidoszkóp
szellemi káosz, amely felé sodródunk és am ely
«‘g'j Hy fordulata milyen konstellációba ho/za
ben benne vagyunk, a világkép átalakulásának
össze a szincs üvegdarabokat? ü g y véli a mo
következménye. A m odem em ber elvesztette az
dern ember, hogy a leghasznosabb tréning a
egyensúlyát és szkeptikusan, de bizonyos aggo
világban az, amely leszoktat bennünket az álméldalommal is gondol arra, hogy vmeg fogjja-e ta
kodásról. A »nil ádm irarT jelszavával szeretné le
lálni. Tudja, hogy a világ erőin diadalmaskodó
zárni egy éormak körét, amint ezzel zárult egy
embernek nagy hatalma van. Ebből a tuditból
másik korszak is. Az intellektuális kulturáltság
táplálkozik elbizakodottsága, vakmerősége, bá
nak ez volt a zenitje. Impavidum ferient ruinae!
torsága és vállalkozási kedve. De azt is tudja,
A keresztyén embernek nem szabad elvesz
hogy a világmindenség megmerhetetlenül nagy
tenie a / áiinélkodás képességét. Ennek örök
és olyan energiák működnek benne, amelyeknek
forrása az. Istenbe vetett hit. Ami azt jelenti,
gigantikus méretei kiszámíthatatlanok, amelyek
hogy ne érjük be a másodlagos okokkal, am e
kel szemben az em ber csak porszem és az em
lyek a/. Isten által terem tett világban mutatkoz
beri erők nevetségesen kicsinyek. Ez. a tudat
nak, hanem az é g é s/ létet vigyük vissza a vibizonytalanná és tapogatódzóvá teszi. Kételke
lágierem tó és világkormányzó Istenre, aki minddik mindenben; sohasem tudja mi jöhet közbe,
ezidcig munkálkodik s akivel nekünk együtt kell
ölomsúllyal nehezedik rá az a félelem, hogy ez
munkálkodnunk, mint Isten
gyermekeinek.
a szörnyű univerzum az ember irányában egé
Őhozzá felemelkedve a kisgyermekek csodálko
szen közömbös és bármikor keresztül gázolhat
zásával látjuk meg, hogy a mennyei Atya nap
rajta. Sok-sok győzelmi babér övezi homlokát,
ról napra csodákat művel erdőn és mezőn, égen
de a szivén végigsuhan a remegés, a félelem.
és földön, vízben és levegőben és az emberek
A természet törvényeit megtalálja, de a saját
lelkében is. Van-e valami csodálatosabb, mint
életének, a maga lelki világának törvényeit nem
mikor az Ige és a Krisztus dicsőségének szem
találja meg; ezen a területen sötét ingoványon
lélete átalakít, újjászül embereket, tigyhogy oda
jár.
áldozzák magukat Istennek tetsző élő és szent
Tudja, hogy ivan hatalma; de nem tudja, áldozatul? Isten Szendéikének az emberekben
hogy ez a hatalom felülről adatott néki. Vilá való munkálkodása napról napra álmélkodásra
gosságot terem t maga körül, de vakhomályt lát és Isten dicsőítésére indíthat bennünket. Aho
maga felett és önmagában. Felfedezett egy vi gyan Luther mondja a terem tő és gondviselő
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Isten dolgain elmélkedve és saját érdemeden
voltát érezve: mindezért én neki hálával és di
csérettel, szolgálattal és engedelmességgel tar
tozom. Csodálatra indítja Isten meg nem érde
melt szeretetének ímegtapasztalása; és ez a cso
dálkozás az alapja egy odaszentelt életnek.

l a pja
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állításának tervét készítjük, fontos, hogy kezdet
től fogva elismerjük, hogy az egyéniséggel gon
dosain számolnunk kell. Egészséges, jó pszicholó
giát kell alkalmaznunk, máskülönben az ilyen
természetű akció hamarosan félreértéseket szül,
és a gyógyítás rosszabb lesz, mint a betegség
volt.
Az átlagos gyülekezet elemzése igen sok
féle típust fog mutatni és a munka kijelölésében
tekintettel kell lennünk az egyén típusára. Itt van
például az az önérzetes férfi, vagy nő, akinek
valóságos tortúrát jelentene, ha a gyülekezet
»A gyülekezet mozgósítása« érdekes prob színe
leié kellene állami. Ezzel ellentétben ott van
léma elé állít bennünket. Érdekes azért, mert az a másik
amelyiknek hébe-hóba gyönyö
közvetlenül az iemberi természettel foglalkozik rűsége teliktípus,
egy
kis parádéban. Azután ott van
és probléma azért, mert a gyakorlatban mind az a típus, amelyik
csendesen, egyedül szeret
egyik gyülekezetünk érzi, hogy tagjai részéről dolgozni, s ennek ellentéteként az a másik, ame
hiányzik a széleskörű tevékenység. Sok más
csak társaságiban tud lelkesedni. Némelyek
problémához (hasonlóan, ennek a problémának lyik
vezetők
és szervezők. Mások szívesen átenge
is megtaláljuk a nyitját, ha kellő oldaláról ra dik a felelősséget.
Némely típusok örömest dol
gadjuk meg. Az üzleti világiban számos példáját
goznak
együtt,
másokat
kell tartanunk egy
látjuk annak, hogy mire képes a szervezés, va mástól. Itt csak néhány távol
típust
illusztrá
lamint a racionalizálás ; és ha a gyülekezeti te lásul. A vezetőnek a feladata, említek
hogy
a
szerepe
vékenység: kérdésére is ugyanekkora gondot for
ket
a
legmegfelelőbben
ossza
ki,
elkerülve
azt,,
dítanánk, kimagaslót tudnánk létrehozni. Kér hogy az egyéniségek összeütközésbe jussanak
dés tárgyát képezheti, hogy a kereskedelem és egymással.
ipar módszerei milyen mértékben tekinthetők
Mielőtt a végleges munkatervet életbe lép
kivánatosnak egyházi ügyekben, de akad egy
némely dolog, amit nagy haszonnal lehetne át tetnénk, előbb nevelő munkát kellene végezni,
amely a keresztyén szolgálatot szorgalmazná. Ez
venni az üzleti világtól.
Amikor azt vizsgáljuk, hogy mii módon le az alapvető munka. Erre a célra, fel használni
hetne fokozni az egyháztagoknak a gyülekezet a szószéket, a sajtót, a körlevelet és más jó esz
munkájában való részvételét, szemlelőtt kell tar közöket, amik keze ügyébe esnek annak, aki a
tanunk bizonyos alapvető tényeket. Első sorban gyülekezet informálására van hivatva. Az efajta
is a vállalkozás indokát kell vizsgálnunk. Az in propagandának központi gondolata az egyház
dító ok azon szolgálat összegének növelése, szolgálata s arra tanítja meg a tagokat, hogy
amelyet a gyülekezet a maga egészében1 Isten inkább szolgáljanak, mintsem, azt várják, hogy
nek tesz, nem pedig az, hogy amiugy is elfoglalt mások szolgáljanak nekik. Nem az a kérdés,
embereknek valamivel több dolgot adjunk. A hogy mennyit tudunk magunknak kikovácsolni
munkát mindig! Isten szempontjából kell elbí gyülekezeti összeköttetésünkből, hanem hogy
mennyit tudunk belefektetni. Mennyit tudok adni,
rálni. Más mértéket nemi alkalmazhatunk.
Egy másik tény, amit szem előtt kell tarta nem pedig, hogy mennyit tudok kapni. Ahelyett,
nunk, az, hogy protestáns egyházunk Ameriká hogy a gyülekezetnék adott időt és pénzt áldo
ban demokratikus intézmény. Ha népünk isten- zatnak tekintené, az igazi keresztyén azt tekinti
tiszteletre összegyülekezik, az Ur előtt a paritás áldozatnak, ha nem tud adni. Ez a gondolát azon
alapján találkoznak, mindenki a maga erényével afapul/hogy Krisztusnak szolgálni egyenlő azzal*,
és a maga bűneivel. Keresztyén tanításunk sze hogy Ö szolgál nekünk, mert a Mesterhez váló
rint Isten előtt egyforma a gazdag és a szegény, viszonyunk ebben a tekintetben kölcsönösségen
s minden férfinak és nőnek joga van a gyüle nyugiszik.
Ez a nevelési programm igen fontos, külö
kezetben ahhoz, hogy ezt az egyenlőséget érezze
és megkövetelje, ha hiányozna. A gyakorlatban nösen abban az esetben, ha az akciót úgy ter
tehát el kell ismerni az autokratikus tekintély vezzük, hogy az egész vonalon egyszerre kezdjük
hiányát. A szervezetben senki sem kényszerithető meg a munkát. Ha a terv ügy készült, hogy fo
ennek vagy annak a dolognak megtételére. Az kozatosan aTTitjuk munkába az egyéneket és a
egyetlen érvényben levő tekintély az, amely a bizottságokat, akkor a nevelési programmon
gyülekezet akaratából létezik és lutheránus gyü ezen eljárásnak megfelelően módosításokat kell
lekezeteinkben még a lelkészt is a tagok választ eszközölni. Ebben az esetben eredményesebb
ják. Tehát amikor a gyülekezeti tagok munkába lesz, ha kevésbé intenzív és hosszabb időre nyú
lik ki. Közvetlen érintkezésbe kell lépni az'illető*) Gaarder H. M., akinek pályadíjnyertes érteke
vei röviddel mielőtt a specifikus feladatot Rá
zéséből vettük át ezt a cikket, az osw egoi (New-York
ruházzuk.
állam) lutheránus gyülekezet vasárnapi iskolájának
A gyülekezetét ügy kell megszervezni, hogy
felügyelője és gyülekezeti pénztáros; foglalkozását
a munka áttekinthető legyen. Az itt ajánlott terv
illetőleg a Diamond gyufagyár vegyésze.

I gyiieftezet mozgósítása.*)
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nemzeti kormányunk kabinetrendszerén alapszik
és szükségessé teszi egy akcióbizottság szervezé
sét, amefy tiz vezetőből álf, s mindegyik vezető
felelős a munkasoknak egy-egy csoportjáért. A/
akcióbizottság tagjait a lelkész választja ki, s a
lelkész elnököl a bizottság ülésein. Ezeket a ve
zetőket nagy körűitekültés9ef keli kiválasztani,
mert a terv sikere a vezetők rátermettségjtol
függ. Ezeknek a hatáskörébe tartozik a magiík
csoportja tagjainak kiválasztása, de úgy, hogy
mindegyik csoportnak mások legyenek a tagjai,
továbbá a csoport munkájának általános ‘Tdügyéfete.
Miután az akcióbizottság mega lakúit, a bi
zottság tagjai a lelkésszel egVutt ülést tartanak
és kiválasztják mindegyik csoportnak tagjait.
Első dolguk lesz végigmenni az egyháztagok
jegyzékén és listába foglalni a megnyerhető
munkások nevét. Átlagos gyülekezetben ez a
lista a tagoknak körülbelül 75 százalékát fog
falná magában. Gondosan állítandó össze és ahol
kétség merül fcf, hogy az ilfctö megnycrheTő-e
a munkának, utána kell kérdezősködni. A lista
összeállításánál figyelmen kivüí hagyandó az,
hogy az illető egyénileg lujfandő-e dolgozni
Csak azok jönnek számításon kívül, akik vagy
nem laknak helyben, vagy munkaképtelenek,
vagy teljesen közömbösek (vagyis nem vesznek
részt az istentiszteleteken és anyagilag sem tá
mogatják a gyülekezetét).

J e g y z e te k .
A Népszövetség munkájában egyre nagyobb
tér jut a gyermekeknek. Fokozódó figyelem Irá
nyul azoknak a gyermekeknek a helyzetére,akik
holnap mint feínŐtt férfiak és nők kormányozni
fogják a világot. A világ minden tájékáról ér
keznek be a statisztikai kimutatások, feftárva,
hogy milyen nagy terület vár még a nemzetközi
reformer megmunkálására. A Népszövetség tit
kári hivatalában és a Szövetséggel érintkezés
ben álló szervezetnél halmozódnak az akták,
amelyek megakadályozható korrupcióról, szen
vedésről és elnyomásról tanúskodnak. A halálo
zási arányszám ezerből 400, 600; sőt 800-róris
van jelentés. Foglalkoznak a házasság korhatá
rával; a gyermekbiráskodássaí; a gyermekmun
kával. Megbízható adat van arra, hogy egy kis
korú gyermeket heteken keresztül napi 24 'órá
ban dolgoztattak s különböző teendői közti rö
vid szünetekben szundíthatott csak itt-oft egy
keveset. Sok adat van arra, hogy kisgyermekek
kel rabszolgakereskedés folyik. A gyermekprob
lémájával a legkülönbözőbb szempontokból fog
lalkozik a Népszövetség; adatokat gyűjtenek,
vizsgálódásokat folytatnak, már meglevő és ala
kulóban levő szervezetek közlik tapasztalataikat
a Szövetséggel s bizonyos, hogy néhány év
múlva elkészül az összefoglaló Gyermektérkép
s alapját képezi majd a Népszövetségi gyűlések
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legérdekesebb megbeszéléseinek és munkálatai
nak.
•

A Népszövetség ezen gyakorlati és embermentő munkájától, kivált ha a magyar sajtó is
hajlandó lesz az ilyen irányú munkát és annak
eredményeit és célkitűzéseit ismertetni s a ma
gyar nép józan szociális gondolkodását fejlesz
teni, tudását nevelni, remélhető, hogy a nem
utolsó helyen a lelkiismeretlen és felelőtlen pénzpocsékolásbói származó gazdasági nyomort nem
a gyermekek gyenge munkaerejének kizsákmá
nyolásával akarják enyhítem vagy orvosolni s
be fogják látni azt, hogy a kérdés ethikai oldalá
tól eltekintve nemzetgazdaságilag sem okos és
kifizetődő gyakorlat az, amely testileg, lelkileg
és szellemileg megnyomorítja már csirájában azt
a jövő nemzedéket, amelytől az ország integri
tásának megvalósítását, Nagymagyarors/ág hely
reállítását várja a patriótikus szónokok jó pozí
ciókban elhelyezkedett hadserege. Sir az ember
ben a lélek, amikor látni kénytelen, hogy a nép
iskolából 12 éves korában kikerült gyermeken
a kerékjásziakhan, istállólámpásók félhomályában
s az amoralitásba sülyedt suhantok és sihederek
társaságában két-három év alatt milyen szörnyű
átalakulás megy végbe. Ha a kultuszminiszter
nek sikerül két évvel elodázni azt, hogy a ma
gyar gyermek nicgfertöztessék az értelmi, hi
giénikus és morális kulturátlanság bacillusaitól,
s ahelyett oktatásban és nevelésben részesüljön,
ezzel hálára kötelezi le mindazokat, akik a nem
zet jövőjét lelkükön viselik s szivükön hordják
annak a nemzedéknek épségét, amely »holnap,
mint Kinőtt nemzedék, kormányozni fogja az
ors/ágot.« Ha a mindenható magyar kormány
embert és pénzt merne áldozni arra, hogy adato
kat gyűjt hessen a magyar gyermekek életéből,
s ki merné adni a gyűjtés eredményét, azt hi
szem volna ok arra, hogy a 8 osztályú népiskola
ellenzőinek torkára forrjon a szó.
•

Egyházunk 400 esztendő óta a gyermekne
velésnek és tanításnak önfeláldozó munkása volt.
Gyülekezeteink most is, miután a hadi kölcsönök ben az iskolák fenntartási tőkéi és ösztöndíj ala
pítványai elvesztek, s a klerikális irányzat isko
láink ellen ravaszul kitervezett hadjáratot indí
tott, körömszilkadtáig' ragaszkodnak iskoláikhoz.
Minden egyházi fórumunknak fontos bizottsága
a népiskolai, illetve tanügyi bizottság. Elodázhatlan követelményként nyer elismerést az a tö
rekvés, hogy a tanítói karnak az egyház köz
igazgatásában szélesebb szerepkör jusson. Ipar
kodunk gyermekeinket Jézushoz vinni, hiogy
áldja meg őket. Annál csodálatosabb, hogy az
egyház figyelmét elkerülte, hogy a gazdasági
átalakulás folytán mennyire megváltozott a gyer
mek helyzete a családban, a társadalomban és
a gazdasági életben. Megváltozott a gyermek
kárára. A családi kötelékek meglazulása, sok
családnak vagy nyílt vallásellenessége, vagy kö-
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zönye és fásultsága, a legtöbb családban ural
kodó nyers materializmus; a szegénység miatt
a gyermek munkaerejének kiuzsorázása; a lakásmizériából származó fizikai és erkölcsi oxigén
hiány: a tompító elbutulásba, konok gyűlölkö
désbe, a magán segíteni nemi tudó, bénult és ki
látástalan nincstelenségbe sodorja bele gépies
őrlési folyamattal a magyar gyermekek ezreit.
Nem volna-e szükséges, hogy az egyház az isko
láztatással ne érje be? Hogy a gyermekek ügyét
a ma szükségleteinek és köretelmiényeinek meg
felelőén más téren is karolja fel? Tanítónak és
lelkésznek állásából, hivatalából kifolyó köteles
sége, hogy a gy ermekiekkel foglalkozzék. Hogy
azt a bizonyos óraszámot betartsa. Ez természe
tesen alapvető és elemi szükségesség. Semi a
tanítók, sem a lelkészek munkáját nem akarom
kisebbiteni, kifogásolni. De ha az egyház a gyer
meknevelés teáén iskolái és tanulói számának
megfejelő szerepet akar játszani, ha dokumen
tálni kívánja, hogy az evangéliom Istennek ereje
a gyermekek életében is, akkor ezzel bármily be
csületesen avagy brilliánsan végzett iskolai ok
tató és nevelő munkávaTmia már nem érheti be.
A fejünket dugjuk a homokba, ha nemi látjuk,
hogy a baj nem annyira az iskolában, mint in
kább a szülői házban és a társadalomban ke
resendő. Hogy az iskolának hat évi munkáját,
amely évek alatt a környezet többnyire káros
hatása sem tétlen, nemcsak legyengíti, hanem
neutralizálja az az őskáosz, a beivódott rossz
szokásoknak és az újabban fellépett hidráknak
dzsungelje, amelybe a gyermek az iskolából fe
jest ugrik.
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borzalmas pusztításokat visz végbe az a társa
dalmi berendezettség, amely hova-tovább mind
nagyobb mértékben a lélek gyilkosának bizo
nyul, régi kötelékeket felbont, közösségeket meg
bolygat, anélkül, hogy helyükbe a materialisztikus önzés és önérdek szervezetein túl más kö
zösségiek létesítésiére elég erősnek bizonyulna.

A staniszlaui evang. gyermekotthon.

Ukrajnában hatalmas evangélionnii ébredés
indult miéig. A mozgalomnak középpontja Stamislaiu (Lengyelország), ahol Dr. Zoeckler Ti
vadar működik, mint evangélikus lelkész. Az
alábbiakat a Dr. Zoeckler által az 1925/26. és
1926/27. évre kiadott jelentésből vesszük.
A sitanislaui evangélikus intézmények nemi
könnyű feladat előtt állnak. Midőn 32 élvvel ez
előtt Stamislauban megalakult a kiesiny evangé
likus gyermekotthon csupán 12 gyermekkel, ak
kor még ezt a gyenge palántát sémi tartották
életképesnek. Egy olyan gyülekezetben, amely
aliig háromszáz lelket számlált és pedig majd
nem csupa szegény embereket, olyan gyüleke
zetben, amelynek nem; volt evangélikus iskolája,
csak szegényesen befejezett templomocskája,
amelynek ifjúsága részben már elidegenedett az
atyák hitétől és niépiiségétől — és olyan országos
egyházban., amely legnagyobbrészt egyáltalán
csak ilyen gyülekezetekből állt, egy ilyen inté
zetnek az alapítása valami kalandosnak lés ter
mészetellenesnek tűnhetett fel.
Az Ur Isten tudja, hogy azok szemében,
akiknek ezt a feladatot kijelölte, nem volt ter
A tananyagnak, az órarendnek, a tanmód mészetellenes, sőt a lehető legtermészetesebb
szernek, a tankönyveknek kérdését feszegetik volt. Volt itt egy evangélikus gyülekezet, volt
esztendőről esztendőre tanfolyamok, értekezle egy templomi, amelyben vasárnapról vasárnapra
tek, folyóiratok, szakkönyvek. Helyes. De emel sóvárgó gyülekezet jött össze, voltak szétszórt
lett ne felejtkezzünk meg arról, hogy a gyermek családok, akik más vallásnak és más nyelvűek
nem az iskolában él, hanem az iskolába csak jár. között már csak igen lazán, gyenge szálon függ
Maga a gyermek sem tartja az iskolai életet tek össze hitükkel és anyanyelvűkkel, és volt sok
életnek. Még okos felnőttek is úgy beszélnek az gyermek, akiknek jog szerint az evangélikus
iskoláról, hogy ott előkészítenek bennünket az egyházhoz kellett volna tartozni, de mégis el
életre. A gyermek úgy érzi, hogy ig|a:zi élete az vesztek számunkra. Voltak itt szegény árvák,
iskola falain kívül folyik; s az, ami az iskolám akik erkölcsileg és testileg elzüllöttek. És itt
kívül van, az alakítja maradandóan az életét. S volt — igein, itt volt — az élő Megváltó, aki
ebben igaza is van. A helyes nyomokon járó is azt mondta: Én ti veletek vagyok minden napon
kolai nevelésnek nem csupán azt az életet kellene a világ végezetéig — engedjétek hozzám jőni
szemielőtt tartani, amely a gyermeket a jövőben a gyermekeket — akármit kértek az Atyától az
valamikor várja, hanem1 azt is, amelyben él. S én nevemben.,,megadja nektek!
az egyháznak, amelynek a gyermekek a keresztEzekből az egészen egyszerű tényekből ala
ség által tagjai, kötelessége, hogy figyelemmel
kísérje azt a környezetet, amelyben a gyermek kult meg a stanislaui gyermekotthon. Hozzá kel
felnövekszik. Önként adódik ebből az egyháznak lett volna még tennünk: Volt itt néhány ember,
szociális kötelessége, a társadalmi és családi élet akik hittek ebben a Megváltóban. De ezt feles
nek a keresztyén erkölcs követelményei szerint leges mondani, miért tulajdonképien a legmagávaló berendezésének szün etlen és nyomatékos tólértetődőbb dolog, hogy egy evangélikus gyü
hangoztatása. Jézus milyen kemény szavakkal lekezetben elvégre ilyen emberek is vannak. Leg
kárhoztatta azokat, akik a kisgyermekeket meg alább is magátólértetődőnek kellene lenni!
És ha most, 32 év után visszatekintünk arra,
botránkoztatják ! A Krisztus egyházának szabad-e
ebből a kicsiny kezdetből a 12 gyermekkel
némán nézni, hogy a gyermekek lelkében min£
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Lengyelországnak legnagyobb evangélikus neve
lőintézete lett 387 gyermekkel és sok más min
denféle segélyreszorulóval és ápolttal összesen
520 lélekkel, diakonisszaházzal, iskolával, gim
náziummal, tanoncműhelyekkcl, csecsemóotl hon
nal, nyomorékotthonnal stb. — akkor örömmel
és hálával mondjuk: Alapjában véve mégis ter
mészetes volt! Egyszerűen beteljesedett az Ur
nák ígérete, aki nem hagyja megszégyenülni a
benne bízókat. Ami itt történt, azt neki köszön
hetjük, akinek ereje a gyengékben hatalmas.
Istennek utaiban az a csodálatos, hogy
Isten éppen mindig azt, ami eleinte majdnem el
viselhetetlen nehéz megpróbáltatásnak látszik,
csodálatos módon áldássá változtatja. Mikor a
háború után, amely nálunk 1920-ig tartott,, a
stanislaui evangélikus gyülekezet tagjai majdnem
teljesen koldusbotra jutottak, amikor teljesen cl
voltunk zárva a világtól, akkor úgy rendelte az
Isten, hogy a kvékerek, akik a háború után min
denfelé olyan odaadással tűzték ki a segítő tcstvérszeretet zászlaját, figyelmesek lettek ránk és
Tehetővé tették eleinte szerény keretek között
egy műhelynek a felállítását, amelyből évek
múltán a mi állandóan növekvő és virágzó mező
gazdasági gépgyárunk, a »Vis« keletkezett.
Ugyanabban az időtájban, a legnagyobb ínség
ből születve, keletkezett gimnáziumunk is.
Istennek legcsodálatosabb dolgai közé tar
tozik a figyelem reméltó ébredés az ukrajnai nép
ben, amely között a mi kicsiny német evangé
likus gyülekezeteink majd 150 év óta élnek. Ki
gondolta volna, hogy az evangéliom szikrái ép
pen itt lobbannak lángra! Úgy tetszett nekünk,
hogy ukrán szomszédaink testestől-lelkestól anynyira ragaszkodnak a görög-kathol kus egyház
hoz, olyan erősen benne gyökereznek, hogy so
hasem jutott eszünkbe evangélikus mozgalomra
gondolni ebben a népben. Én egykor mint zsidó
misszionárius kerültem ebbe az országba. Igaz,
itt-ott megtapasztalhattam, hogy az evangéliom
a mai zsidóság szivén is megmutatja erejét. De
a zsidó népnek tömeges odafordulását Jézushoz,
amiként azt mi, boldogult Delitzsch Ferenc pro
fesszor tanítványai reméltük, azt nem értük meg.
És gyakran volt az az érzésem, hogy a lengyel
népben van diszponáltság az evangéliomra.
Mégis csak egyesek akadtak, akik a római katholikus egyházból hozzánk jöttek. És most Isten
szövevényes és csodálatos utakon az evangéliom
új megértését, az Isten igéjében való tudakozó
dást, egyházunk ajtain való zörgetést keltett
ukrán szomszédainkban és természetesen ezzel
minket ismét új, ép oly nehezen megoldható
feladat elé állított, amelyet csak azért tudunk
megoldani, miért hisszük^ ami meg vap írva:
»Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
megerősít.«
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Javadalmas egyházi tisztviselők házassági
szabályrendeleti tervezete.
Irta: Csővári Dezső.
A házassági szabályrendeleti tervezet már
egyszer megjárta az egy házmegyéket az 1926.
évben. Hogy hogyan került az ismét vissza, nem
tudom.
A tervezet szerint minden javadalmas egy
házi tisztviselő — pap, tanár, tanító, tanárnő,
tanítónő, óvónő
mielőtt házasságra óhajtana
lépni, köteles ebbéli szándékát felsőbb hatósá
gának bejelenteni, illetve kérni felsőbb hatósága
jóváhagyását. Annak elbírálása, hogy az illető
kérvényezőnek megengedhető-e a házasság —
azaz, hogy el vehet i-e kiszemeltjét
egy' bizott
ság jogkörébe tartozik. A bizottság tagja az es
peres, egy lelkész és két világi. A kérvényhez
mellékelni kell a jövendőbeli feleség erkölcsi,
tanulmányi bizonyítványát, keresztlevelét stb. Az
crkíücsi bizonyítványt az ottani lelkész állítja ki,
*tapintatosan : puhatolván az illető leány maga
viseleté, élete, hitereje után. Hogy a lelkész mát
kájáról ki állítja ki az erkölcsi bizonyítványt,
arról nem s/ól a szabályrendelet; valószínűleg
a kollégája. Ha a bizottság úgy kívánja, akkor
a házasulandónak meg kell jelennie a bizottság
előtt és ott
titoktartás terhe mellett — kérdé
seket intéznek hozzá.
No már most, ha a bizottság kedvezőtlenül
döntene, úgy a kérvényező 15 napon belül fel
lebbezhetne a kerülethez. A kerületi bizottság
nak az elnöke a püspök, mellette van még egy
lelkész és két világi. Ha ez a bizottság is ked
vezőtlenül döntene, úgy az ügy az egyetemes
bizottság elé kerül. Mindennemű költséget a
kérelmező fizet, mondja a szabályrendelet. A ja
vadalmas egyházi tisztviselő csak protestáns
egyénnel köthet házasságot, gyermeke pedig
csak evangélikus lehet. A szabályrendeletnek ezt
a pontját mindenki aláírja, de viszont ehhez pe
dig néni kell külön szabályrendeletet alkotni,
mert alkotmányunk is ezen a nézeten van.
Tudom, hogy akik ezt a szabályrendeletet
megalkották, jót akartak. Az egyházi tisztviselők
presztízsét akarták emelni azáltal, hogy meg
akadályozzák olyan egyénnel való házasságra
lépésüket, aki müvclctlenségéncl és esetleges kicsapomgx) életűiéi fogva aláássa a tisztviselő és
ezzel együtt az egyház tekintélyét és jóhirnevét.
I>c kérdem: <mének-e el eredményt? Hogy
mondhat bírálatot valaki egy nőről, akit nem
ismer, akiről esetleg a rossz nyelvek és irigyek
csak rosszat beszélned, holott lehet éppen az
ellenkezője* is.
Ez a szabálvrendedet egyrészt kiépítené a
protekciót. A házasulandó ugyanis szaladna fühöz-fához, hogy a bizottság kedvezően Ítéljen.
Tegyük fel, hogy az esperes úr szörnyű mód
neheztel a házasulandóra, akit mindenáron el
akar gáncsolni. Jaj akkor annak az jfjú timot-
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heusmak, jobb ha mem születik mleg|! S ilyenkor
a kérvényező kénytelen, hogy úgy mondjam,
megídolgozmi a bizottság tagjait, azaz kénytelen
protekció után nézni. Felhozhatják, hogy hiszen
még ott van a két fórum. Köszönöm, nem kérek
belőle! Ha már egyszer a hozzám legközelebb
álló fórumtól defeiktet kap az én jövendőbelim,
akkor azt a defeiktet nem tudja tökéletesen kireperáFni semmiféle fotum, a ragjasziek, a főtt ott
marad örökre! Mindenki ujjat fog rámutatni
mondván: »az első fórum ,nem találta alkalmas
nak stb.«
Másodszor ez a szabályrendelet, nagy di
lemma elé állítja a lelkészeket, hiszen a lelkészek
nek kell erkölcsi bizonyítványt adni az egyházi
tisztviselők jövendőbelijeiről. Kérdezem, van-e
lelkész, aki ezt tökéletesen meg tudja oldani? A
lelkésznek »tapintatosan« — amint a szabályren
delet mondja — kell puhatolódznia, kérdezős
ködnie a menyasszony élete felől, azaz detektivnek kell lennie. Az ilyen esetben azonban a leg
nagyobb tapintatosság is csődöt mond. S te
gyük fel, hogy a lelkész rossz információi alap
ján a bizottságiok alkalmatlannak nyilvánítják az
illetőt taní tó némák stb., vajon a leány apja nem
pörölheti be a lelkészt becsületsértés ciméni?!
A bizottságiok elutasító végzései egyúttal
örökre megbélyegzik a leányt és családját is.
Az a leány azután nem mehet férjhez, mert min
denki tudni fogja, hogy tisztességes asszonynak
alkalmatlannak találtatott. Egyik lelkész beszélte,
hogy van egy kováicsmester presbitere, aki azt
mondta: »ha az én lányomat a bizottság aikalmatrannak tartaná papnénak, vagy 'tanitónéhak,
ügy vágnám a bizottság tagjait pofon, hogy
megeimlegeinek!«
"íme az az egyszerűT ember bírálatot mondott
a szabályrendelet fölött. v
S végül ez a szabályrendelet dehoneszíáTőfag hat a papi, tanÜri és tanítói karra is. 'Joggal
mondhatnák: hát már idejiutott az elv. egyház,
hogy tisztviselőinek a jövendőbeli élettársat is
bizottságoknak kell kiválasztani? Hát már annyi
a műveletlen é s festett életű asszony a papniék,
tanitónék között, hogy szigorú intézkedésieket
kell tenni? Nagyon1szomorú lennie! De nemi Így
van! Egy-két esiet előfordult ugyan, de1azért van
nak törvényszékeink, hogy ilyen esefben azok
intézkedjenek! Mert lehet, hogy egész tisztessé
ges és jóravaló lányok, mint asszonyok romlanak
el. És ezt sem a vőlegény, sémi semmiféle földi
hatalmasság előre nemi láthatja! Az ilyen esetek
ben egyházi törvényszékeinkmek kell szigorúan
és gyorsan eljárni. Nem pedig azzal a lassú és
elodázó rendszerrel, amely sok esetiben jellemzi
törvényszékeinket.
Szabályrendeletekkel a házasság intézmé
nyét nem lehet szabályozni. Tessék az ifjú gene
rációt úgy nevelni a theológián, tanitóképzőben,
hogy onnét úriemberek és minden tekintetben
kifogástalan emberek kerüljenek ki, akik maguk
hoz méltó társat találnak.
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A házassági szabályrendeletet tehát a maga
egészében el kell utasítani s ahelyett az a javas
lat fogadandó el, melyét Irányi Kamill terjesztett
elő a dunáninmeni kerületi közgyűlésen, amely
igy hangzik: »Javadalmas egyházi tisztviselő
csak protestáns nőt vehet el feleségül, gyerme
kük meg csak evangélikus lehlet!«
Az egyik főesperes azt mondta, hogy mi
azért ellenezzük ezt a szabályrendeletet, mert
félünk a rendszabályoktól. Távol van tőlünk a
féleleim, csak nem' tartjuk összeegyeztethetőnek
ezt a szabályrendeletet az evangéliumi egyház
szellemével és irtózunk a tortúráktól.
Különben is a házasság mindéin embernek
a liegprivátabb ügye, amibe beleszólni nemi lehet
és nem is szabad! Hiszen jóformán még a szülők
sem avatkozhatnak bele az egyén enne legszen
tebb ügyébe, hát akkor mi jogon avatkozna abbs
egy teljesen indifferens bizottság?!
H Í R E K .
— Kitüntetés. ;A kormányzó Paulik János
nyíregyházi lelkészt, a Lelkészegyesület elnökét,
kormányfőtanácsossá nevezte ki.
— Lelkészi Jubileumok. D. Stránier Vilmos
egyetemi tanár 'szeptember 29-én ünnepelte 40
éves, Zongor Béla körmendi lelkész, vasi középlegyházmegyei esperes, egyetemes főjegyző
szeptem ber 15-én 25 éves lelkészi jubileumát.
— Pauer Irma diakonissza főnöknő te 
metése. Múlt (számunkban miár megemlékeztünk
arról a nagy veszteségről, mely a »Fébé« Ev.
Diakonissza Nőegyletet Pauer Irma főnökaszszoiny elhunytéval érte. Temetése szeptember
21-én ment végibe a Kerepesi temetőben, ^ dia
konissza család, az egyesület messze vidékről
is felsieieglett tagjainak, a hivatalos egyház s
a különböző <belmissziói egyesületek képviselőiniek ritka nagy mértékben megnyilvánuló rész
vételével. A temetési szertartást a »Haza vá
gyom« köziének vezette be, mely után Dr. Raffay
Sándor püspök ,11. Korimthus 12, 9. alapján be
szélt Istennek csodálatos kegyelméről, miely em
beri oldalon az 'erőtlenség által teljesedik be.
»Pauer Irma a kegyelem embere volt« — mon
dotta többek közt a püspök. Volt benne valami
emberfeletti erő, melyet épem a kegyelemnek az
a természete magyaráz, hogy leghatalmasabbam
az erőtetemekben1;munkálkodik. Nekünk az ő lel
kére tovább ás szükségünk van. Vajha támasz
tana az |Ur az ő nyomában megint olyan szol
gát, akire ezt a lelket kiömtheti. A püspök be
széde után egy kis kar énekelte a főnökasszony
kedves énekét az »Örök ifjúságot«... Kovács
Lajostól. Utána Mohr Henrik, Budapest III. kér.
lelkész, az Egyesület, majid a sírnál Gáncs Ala
dár a »Főbe« lelkésze a Diakonissza anyaház ne
vében szólaltatta [.meg a búcsú érzelmiéit. Amaz
János 15, |5., emez Filippi 1, 23. alapján. Benne
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volt e beszédekben a megalázkodás Isten sújtó
keze alatt, benne a hála, hogy Isten kegyelme
egv ilyen hűséges élettel ajándékozta meg a mi
időnket, benne a fájdalom a nagy veszteség fe
lett, s a könyörgés, hogy az Ur nem hagyja el
a szent ügyet, melynek szolgálatában a megbol
dogult annyi odaadással és áldással fáradozott.
A sírnál a diakonissza testvérek énekelték a ko
porsónál oly beszédesen ható éneket »Tied
örökre«. Majd áldás után a »Jézus én bizo
dalmám x húsvéti hangokkal tele éneke mellett
tiint el a koporsó a szemek elöl. Visszatekintve
Pauer Irma fönöknö életére, minden mutatja,
hogy élete gyümölcstermő élet volt a szó teljes
értelmében. Élég volt sokszor egy tekintete, egy
szava s benne volt a legfőbb segélynyújtás, me
lvet csak nyújthat valaki egy megfáradt, kereső,
vagy küzködó léleknek. Munkássága a Fébé Ev.
Diakonissza Nőegylet s Diakonissza Anyaház
megalapításában s első nehéz korszakán való
átvezetésében tetőzödött be. De voltakép alig
volt az utolsó emberöltő magyar lelki ébredésé
nek olyan mozzanata, mely vek* kapcsolatban ne
lett volna s alig egy olyan munkása, ki közvetve
vagy közvetlenül az ő rendkívül komoly keresztyenségéből áldást ne nyert volna. Alkotó ere
jének, a munka nehézségei közepette megnyil
vánult csüggcdetlenségének és rendithctctlenségének, felemelő erővel ható lényének titka az
Úrhoz való személyes viszonyában volt. >Az Ur
nái lenni mindennél jobb«
volt kedves mon
dása s életének tapasztalata. Nem ismerte azt
a keresztyénséget, mely az Ur neve alatt itt a
földön egy lelki idillt keres. Ép azért távol állt
tőle minden érzelmessé^. Nem elégedett meg
azzal, hogy valaki hevülni tudjon az Isten or
szága felséges munkamezöiért. Azt az irányt
képviselte folyton, hogy az Urnák bennem kell
munkát végezni, hogy munkát végezhessen ál
talam. És hogy ezt a feltétlen engedelmes, alá
zatos s magát ;nem kereső keresztyén ideált
benne sokan megláthatták s tőle eltanulhatták,
ez az az örökség, mely minden intézménynél s
minden alkotásnál töblxd jelent. E lelki örökség
az, amelynek hűséges megőrzése legjobban biz
tosíthatja a jövőt s áldására lehet sokaknak, kik
magyar földön dolgoznak az Ur drága szőlős
kertjében. — Vajha e szellemet híven őrizné
meg a megárvuh egyesület s diakonissza család,
úgy épen ebben láthatnánk a biztos, dicsőséges
jövő legmegnyugtatóbb zálogát. így legyen
Pauer Irma fönökasszony emlékén az Ur gazdag
áldása!
— Az Egyetemes Ev.-Luth. Iskolaegye
sület szeptember 27—30. tartotta közgyűlését
Drezdában. A kongresszuson a magyarországi
iskola ügyet dr. Gaudy László budapesti hitok
tatási igazgató ismertette, aki az egyesület vá
lasztmányának is tagja.
— Halálozás. \ Baltik Pál, nyug. lelkész,
néhai Baltik frig y e s püspök fia, augusztus 30-án
Sátoraljaújhelyen, 60 éves korában elhunyt.

303

Egyetem es i közgyűlésre szók) vasúti
igazolványok. Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár
(Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51. I. 5.) fel
kéri mindazokat, akik az egyetemes közgyűléssel
kapcsolatban féláru vasúti jegy váltására jogo
sító igazolványt óhajtanak igénybe venni, hogy
ezt a szándékukat a kiinduló állomás és a vasút
(Máv,
üyór-Sopron-Ebenfurti, i Duna-SzávaAdria vasút) pontos megjelölésével legkésőbb
október hó 31-ig jelentsék be, mert később be
érkező kérések nem vehetők figyelembe. A
vasutakkal szemben ugyanis az igénylés október
hó 31-én lezáródik.
A Budapesti Evang. Leányegyesület
Isten megsegítő kegyelmével a 11-ik munkaesz
tendőt kezdi meg. Az eddigi összejöveteleken
ki vili idén ismeretterjesztő tanfolyamot kezdünk
heti 3 órával, mely alkalommal zenetörténet, iro
dalom s más hasznos dolgokról lesz szó; ezen
előadásokkal is (módot akarunk nyújtani leány
társaink továbbképzéséhez. Az előadások kedd
és csütörtök
—1/s9-ig tartanak a Deák-tér 4.
I. 8. sz. alatti helyiségünkben. A tanfolyam ok
tóber 8-án ike/dődik, jelentkezni lehet kedd,
csütörtök 6 órától és szombat
5-ig. Tan
díj nincs, i
Im ahét. A* Evang. Világ Alliánsz ta
nácsa kibocsátotta az. évente tartani szokott iinahétre (1030. január 5 január 11.) szóló feilt ivását. Az imák tárgyát főleg » keresztyén egység
képezi. A felhívás azt mondja, hogy az egyház
üzenete a világ számára most és mindenkor
Jézus Krisztus evangélioma marad. Ez az üzenet
az egyetlen eszköz a nemzetközi béke és jóakarat
biztosítására. A világnak több mint a fele vána,
hogy népeinek az evangéliomot hirdessük. En
nek eléréséhez a keresztyén egység új vállalko
zási szelleme szükséges.«
A keresztyén hadsereg elöcsatárai. Így
nevezi a Biblia-kol port őröket a Brit és Külföldi
Bibliatársulat új, népies évi jelentése. Ezek készí
tik az utat a kevésbé mozgékony csapatok —
igchirdetők, tanítók, lelkészek számára. A leg
újabb kor világtörténelmének megvilágításánál
olvasva csodálatos okmány ez a jelentés. Forra
dalmi mozgalmak forgatagában, például Kíná
ban, a Társulat nyugodt, állhatatos kitartással
terjesztette szakadatlanul a Bibliát. Az lQ24-ben
ünnepelt centennárium óta több mint 64 millió
darabot adott el Kínában. Ez a bámulatos fej
lődés, amelyhez hasonló sok más országban is
mutatkozik, köteteket beszél a kolportőrök ren
díthetetlen hűségéről. Érdekes, hogy a Társulat
barátságos viszonyban van a zsidók vezető kö
reivel. A zsidók növekedő számban vásárolják
a Szcntirást, beleértve az Újszövetséget is. A
Társulat 125 éves fennállása alatt 397 millió pél
dányt adott ki; jelenleg óránként 1301 kötet je
lenik meg. Az utolsó negyedszázadban 140 új
nyelven adta ki a Bibliát vagy annak egyes
könyveit. Tavaly tizenegymillió kötetet adott ki.
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— A Gusztáv Adolf-Egyesület szeptember
17—18. tartotta idei közgyűlését Boroszlóban!.
— Az egyetemes Lelkészegyesület. (Mele)
október 9. é:s 10. Nyíregyházán konferenciát
tart. — Október 9-én 8 órakor Úrvacsora, fáltizkor konferencia: D. Raffay S. püspök megnyi
tója; Dr. Gaudy L., A kopenlhájgjai világkon
ferencia ; Paulik János elnök, Érintkezésünk a
külfölddel; Irányi Kamill, Egyházunk és az ak
tualitás; Duszik Lajos, A lelkész harca; Kutas
Kálmán, Feladatok; Kálmán Rezső, Gyermekmentés; Paulik János, Diakonisszaügiy; Protes
táns Sajtószövetség ; Papnők otthona. Este 6-kor
vallásos estély; Paulik János 40 éves papi szol
gálata; Zalánify Aladár orgonajátéka. — Október
10-éni 8 órakor templomi áhitat; 9-kor konfe
rencia folytatása; eiste 6-kor belmissziói estély
a templomiban: Zalánfy orgona játéka; Dr. Csiengődy Lajos: Vallásiunk és a korszellem; Nagy
Lajos, Költemények; Kutas Kálmán, Költemé
nyek; Mágőcsíné Kovács Magda éneke; egyházi
énekkar iKrecsák László vezetésével.
— A Magyarhoni e. e. e. Gyámintézet
november 2. és 3-án tartja köizgyülését s ünnepé
lyeit Győrött. A. meghívó legközelebb megjele
nik. A gyámiintézeti közgyűlés tagjainak és ven
dégeinek elszállásolásáról a győri vendégszerető
egyházközség gondoskodik, miért is kérjük, hogy
a közgyűlésien rósztveuni szándékozók érkezé
sükről legkésőbb október 20-ig a lelkészt hiva
talt tájékoztatni szi vés kedjenek. A kedvezmé
nyes vasúti jiegy váltására jogosító igazolványok
leöonyolitását a dunántúli püspöki hivatal iro
dája volt szives magára vállalni. Az igénylők
jelentsék be kiinduló állomásukat, útirányukat
(vasúttársaságot is) október 15-ig a dunántúli
evang. püspöki hivatal irodájánál Győrött. (Te
lefon 10—97).
— Az Evang. Theológusok O tthonának
ünnepélyes felavatása f. évi október hSó 12-én
d. u. 3 órakor lesz. Olvasóink szives figyelmét
ezúton is felhívjuk erre az ünnepélyre s kérjük,
hogy egyetemes egyházunk ez úji szeretetintézményléniek a felavatási ünnepén, aki csak teheti,
vegyen részt.
— VI. országos nőim unka-kiállitását ké
szíti elő f. é. november elejiére a Magyar Pro
testáns Nők Országos Szövetsége. A kiállítás
főbb céljai: közvetlen összeköttetésbe hozni az
otthon dolgozó nőket a vásárlókkal, tehát segí
teni az értékesitésben s fejleszteni a női munka
művészi magyar stílusát. Mint az eddigi kiállí
tásokon, úgy ezen is; elfogad a rendezőbizottság
mindent, amit nők kigondolni és megalkotni tud
nak, a legegyszerűbb háziipari termékektől a fi
nomabb kézimunkákon át a legmagasabb képző
Nyomatott a
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művészeti alkotásokig. Fő a tervezés eredeti
volta, nemzeti jellegzetessége és a kivitel sza
batossága. A kiállítók előjegyzése megkezdődött.
Jelentkezni lehet szóbelileg minden szerdán d. e.
10—2 óráig, levélben, bármikor a Protestáns: Nőszövetség irodájában (Budapest, IV., Királyi Pál
utca 9. sz., félemelet. Telefon: A. 816—33). Bu
dapest, 1929 augusztus hó. Dr. Fáy Aladármé
elnök, Gregersien Lujza főtitkár.
— Diákkonferencia Bonyhádon. A Ma
gyar Ev. Kér. Diák szövetség Evangélikus Osz
tálya szeptember 21—22-éin kétnapos konferen
ciát rendezett a bonyhádi diákság számára. Elő
adásokban és megbeszélésekben mélyen bele
haltok a kieres ztyépség diák-vonatkozásaiba. Elő
adók voltak dr. Scholtz Oszkár elnök, Kará
csony Sándor »Az Erő« szerkesztője, Ittzés Mi
hály győri ifjúsági lelkész és Sehiulek Tibor or
szágos ev. titkár. A közel jövőben hasonló kon
ferenciák lesznek Sopronban, Szarvason és Bé
késcsabán.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

A kiscsákői evang. leányegyház l e v i t a tamitói állására pályázatot hirdet. Javadalom:
1. Tisztességes szabad lakás, melynek belsejét
jókarban tartani a tanító, külsejét az egyház
kötelessége. 2. 556.80 P (ötszázötvenihat pengő)
80 fillér készpénz, negyedévi előlegles részletek
ben. 3. 1867 kg. (ezernyolcszázhatvanhiét kilo
gram) szokvány minőségű tiszta búza, negyed
évi előleges részletekben kiszolgáltatva termé
szetben, vagy az esedékesség napján érvényben
lévő tőzsdei középáron készpénzben fizetve1.
4. 5 (öt) kishold, 1100 □-ölével számított, szán
tóföld haszonélvezete. 5. Tüzelő váltság fejében
144 P (száznegyvennégy pengő). 6. Keresztelés
ért 1 P (egy pengő). 7. Temetésért: énekszóival
és imádsággal 2 (kettő) pengő, rövid halotti
beszéddel 4 (négy) pengő, búcsúztatóért 5 (öt)
pengő. 8. Egyházközségi jegyzői tiszteletdij^ fe
jlében 1 (egy) méitermiázsa búza. 9. A szokásos
ünnepi és vasárnapi istentisztelet tartása levitái
kötelesség s ezért díjazás nem jár. 10. Az egy
házközség államsegélyért folyamodik. Pályázati
határidő október 31. déli 12 óra. A pályázati kér
vények lent irt igazgató-lelkészhez küldendők.
Orosháza, 1929. szeptember 18.
Kovács Andor,
1—2
igazg. lelkész-esperes.
Pályázat.
A hierédi ág. h. ev. leányegyházközség osz
tatlan elemi iskolai kántortanitói állására pályá
zatot hirdet. Az eddigi kánitortamitó fizetése 16
egység és államsegély. Pályázati határidő e lap
megjelenésétől 10 nap. B-listások és menekültek
előnyben részesülnek. Felszerelt kérvények Ev.
Lelkész! Flivatal Egyházasdengeleg p. Szirák
küldendők.
1—2
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A la k o d a lm a s ház.
„Megteléka menyegző vendégekkel “
Máté 22, 10.

A ugsburg városa nagyban készülődik az Ágostai
Hitvallás 400 éves jubileumának ünnepségeire.
Propaganda iveit és plakátjait szétküldi az egész
világra. A földkerekség evangéltoini keresztyénéi
megint felfigyelnek és ráemlékeznek a kősziklá
ra, amelyből kivágattak; a forrásra, amelyből
származtak. És lesznek sokan, akik előveszik az
.Ágostai Hitvallást s utánanéznek, hogy mi is van
abban. Mert bizony van igen sok evangélikus
lutheránus em ber is, aki nem tudja, mi az Ágostai
Hitvallás 28. cikkelyének tartalma. Az egyháztörténelemben tanultak róla, de hogy mi benne
a tartalom, az életadó erő, azt csak homályosan
sejtik, nagy körvonalakban látják. A szószéknek
és a sajtónak lesz a ícJadaia a jubileumi évben
a Hitvallás széleskörű ismerietése, és annak ki
mutatása, hogy a történelmi környezettanul
mánynál többet ér maga a Hitvallás, a héjnál
többet ér a mag. A történelmi szempont helyett
inkább a vallási szempontot kellene előtérbe he
lyezni, ami a Kiskáté-jubileumnál is igen cél
szerű lett volna. Úgy a Kiskáté, mint a Hitvallás
lelki táplálék, s a tápláléknál jő ugyan tudni,
hogy miként készült, de még szükségesebb, hogy
megegyük és megemésszük. A Kiskáté jubileumi
évében a Kiskáté jubileumi kiadása mindeddig
nem jelent meg, reméljük, hogy az Ágostai Hit
vallással nem járunk igy, hanem Paulik János
érdemes forditása mellett (19U0-ból) egy jubi
leumig kiadás is jelenik meg, ha talán nem is az
egyházegyetem kiadásában, valamely buzgó és
agilis egyesületünk kiadásában.
Mindezt pedig a királyi mennyegzöről szóló
példázaton elmélkedve azért tartom alkalomsze
rűnek, mert a lakodalmas királyi palota a Krisz
tus ?anvaszentegyházát példázza. A Hitvallásnak
7-ik cikke szól az egyházról és azt mondja róla,
hogy az egyház kongregáció, nyáj, gyülekezet.
Ez a meghatározás teljes összhangban áll az
emberi lélekkel ama meghatározás szerint, hogy
az emberi lélek természeténél fogva keresztyen.
Ez t. i. jelenti azt, hogy az emberi lélek keresz
tyén, mert az ember társas lény. Amit a Biblia
ugy fejez ki, hogy nem jó az embernek egyedül
lenni. Az egyház az emberi léleknek természeti
szükségletét elégíti ki; nyújt neki társaságot,

39. szám .

Megjelenik hetenként egvszer. vasárnap.
Elitizetési á r: Ecesz övre 6 P. 40 till., (élévre 3 P.
20 Ilii., negyedévre t P. 60 WL Egy szám 16 lill
Hirdetési árak m egegiezés szerint.

amelyben é lh e t Ne beszéljünk mindig arról,
hogy milyen kevés az em berekben az összetartás,
a közösségi érzés; és ezzel ellentétben milyen
nagy a széthúzás, pártoskodás. Minden széthú
zás más szempontból tekintve összehúzás, min
den pártoskodás kongregáció alakítás. A szek
ták keletkezését tanulmányozva észrevehetjük,
hogy a történelmi egyháztól való elszakadás a
legtöbb esetben nem szcktáskodásból, hanem
tömörülési vágyból ered: nem kielégítő annak
a közösségnek közösségi élete, amelyből kivál
nak és m elegebb otthont találnak, vagy remélnek
találni abban a közösségben, amelybe belépnek.
A római egyházon belül ezt a vágyat kielégítik
a kolostorok és a különféle »kongregációk«, a
protestantizmuson belül az u. n. szelcták, amely
utóbbiak meg növekedvén épügy rajokat bocsá
tanak ki magukból, mint ahogyan a szerzetesrendek szaporodnak és sarjakat eresztenek. Amig
ichát a romai egyháznak ebben a tekintetben
nincs nfit szemére vélni a protestantizmusnak
és vice versa, másfelől mindkettőnek oka volna
arra, hogy önmagát vizsgálja meg: miért kell az
egyházi közösségből kolostorokba avagy szek
tákba tömörülni azoknak, akik bensőbb, meg
hittebb közösség után kívánkoznak.
Amit fásultságról, közönyösségről hallunk
egyházi életünkkel kapcsolatban, az tulajdonkép
pen nem egyéb, mint annak a hangoztatása,
hogy az egyházban nincs meg a kongregációs
jelleg, vagyis éppen a / hiányzik, amit az Ágostai
Hitvallás az egyházra nézve jellemzőnek mond.
A/. egyház első sorban kongregáció, alapvetői eg
kongregáció, s ha nem kongregáció, akkor nem
egyház. Az ebéd, a tulkok és a hizlalt állatok
levágása nem elégíti ki a királyt; ő azt akarja,
hogy megteljék a ház vendégekkel. Vendégek
nélkül nincs menyegző. Ami pedig a vendégek
től megkivántatik, az, hogy legyen menyegzői
ruhájok: az. egyház a szentek kongregációja.
Azoknak a gyülekezete, akik igazán hisznek.
Elég baj, hogy a S-ik cikk megállapítani kény
telen, hogy ebben az életben sok képmutató és
gonosz, em ber is elegyedik az igazhivő szentek
köze, de ez a nyom orúság nem szolgálhat nyúj
tózkodó kerevctiil a szentek kongregációjának,
sem mentségül a szeirtek visszahúzódásának,
szeparálódásának, ahogyan a búza közé kevert
konkoly sem jelenti azt, h^gy a dolog rendjén
van, Az ellenség műveli azt, és az ellenséggel
a kongregáció köteles felvenni a harcot. A hely-
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zet az, hogy minden szövetkezés, társulás, tö
mörülés a világiban természetszerűleg; harcot idéz
elő; azért mondja Jézus, hogy nem; békességet
hozott hanem fegyvert. Ezzel számolni kell. De
tudnunk kell azt is, hogy nincs menyegző vendé
gek nélkül; s a vendégek között vannak olyanok,
akiknek nincs menyegzői ruhajók. Viszont nagy
baj volna, ha a vendégek, engedve a parlagi em
ber által adott példa varázsának, ingujjra vetkőz
nének. Ez megint nem lenne menyegző, hanem
kocsma. Az egyház elvilágiasodása mindig azt
jelenti, hogy a tagok nam annyira Szentlélekkel,
mint inkább borral főitekeztek és részeg; fuva
rosok módjára viselkednek. Megszomoritják az
Isteninek Szendéikét és elkövetik azt a bűnt,
amelyre nincsen bocsánat: káromolják az Isten
nek Szendéikét.
Mennyit vesződünk mi manapság; az egyház
nak az államhoz való viszonyával! Persze kény
telenek vagyunk vele. De merem, állítani, hogy
egészen más lenne az államhoz való viszonyunk,
ha egyházunk körén belül az egymáshoz való vi
szonyunk olyan volna, amilyen illik Krisztus nyá
jához, akik arról ismerhetők meg!, hogy egymást
szeretik. Ha igazán kongregáció volnánk, amely
nek tagjrai szeretetközös,síégben létnek Istennel és
egymással: ha egy másik esperességbe, vagy má
sik egyházkerületbe menve nem lövellnének fe
lém közönyös, hideg;, vagy gyanakvó és ellensé
ges tekintetek, ha nem kellene érez nem sokszor,
nagyon sokszor a ridegséget, a szere tetben való
meghidegülíséget, az aszályt és a szárazságot a
magam; nyáján, kongregációján belül, ha szeret
nénk egymást és törődnénk egymással: akkor
az államhoz való viszonyunk is miás lenne, mert
az állam respektálná a szeretetnek erejét és ha
talmát, ahelyett, hogy mint most teszi, keresztül
gázol az oldott kévém.
Egyházunknak a szeretedenségen kívül és
abból eredőleg még egy nagy gyengesége és
hibája van;: teljesen lemondott nemcsak a hódí
tásról, de a hódításnak még a gondolatáról is.
Fő vágya az, hogy hagyják békében!. Nincs na
gyobb panaszunk, mint az, hogy bántanak ben
nünket. Holott ez volna a természetes lés magától
értetődő. Mindenesetre van meglehetős. inkonzekveneia abban, hogy egyfelől ráolvassuk az
Ítéletet a mai társadalomira, hogy mennyire ma
teriális gondolkozáséi, mennyire megfeledkezett
Isten parancsolatjáról, mennyire hajszolja a testi
élvezeteket, másfelől pedig azt várjuk, hogy
ugyanaz a materialista társadalomi megbecsül
jön bennünket.
—» A dunántúli evang. egyházkerületi ta 
nítóegyesület október 16-án, d. e. 8 órai kez

dettel tartja közgyűlésiét Kaposvárott a reif,
gyülekezeti házban. Előadásokat tartanak Kár
páti Ernő: Tudatos számolás; Graf Samu: Je
lenkor pedagógiája; Hoffmann Károly: Az egy
házi zene; Grieszhiaber E. H.: Sérelmek.

Ima.

(Ap. Csel. 16, 10.)
Urunk Istenünk, amikor lelkünk elbágyad,
amikor szemleink megnehezednek és nem látjuk
a célt, mikor restek vagyunk követni a látást és
megvalósitami a Szentlélek gondolatait, miikor
tudjuk azt, hogy valami dolgunkat nemi lepne
szabad elmulasztani vagy elkerülni, s tudjuk,
hogy hanyagságunk miatt szégyenkezni fogjunk
önmagunk előtt s mégsem érzünk elég erős
kényszeritéíst annak meigcselekvésére: ihless
meg bennünket ilyenkor Lelkeddel. Rázz felbennünket bódult álmukból. Kelj fel szivünkben; in
díts útnak, hölgy azonnal munkához lássunk s ne
kelljen lelkifurdalással, önvádtól mardostatva
visszagondolnunk a hűtlenségnek, a Zászló elha
gyásának napijára abban a megszégyenítő tudat
ban, hogy még gyenigéibekké váltunk, mint ami
lyenek voltunk. Hanem inkább elégtétellel és
örömmel, irántad való hálával és szent neved
magasiztalásával emlékezhessünk meg arról, hogy
legyőztük a testet s megembereltük magunkat,
s a te segedelmeddel kimenekültünk abból a
tőrből, amely már-már meigifogla lábunkat. Ámen.

Mit adhat a lutheranizmus a magáéból a
keresztyénségnek ?
(Stadener S. svéd püspök előadása a kopenhágai
konferencián.)

f. Legenda a lutheránus szegénységről "A
téma abból a feltevésből indüí ki, hogy a lutihieraniizmus annyira g|azdag, hogy gazdagságából a
többi keres,ztyénlsé|g|nek is juttathat. De nem min
denki gondolkozik így. A közvélemény a luthleranizmust sokszor szegényes, színtelen, elcsökevémyesedett kegyességnek tekinti. Róma azt ál
lítja, hogy a sajátlagos lutheranizmus tagadás
és szubjektivizmus. Az orthodox egyház a cso
dálatos ridegséget állapítja meg a lutheranizmus
lényegében és racionalizmussal vádolja meg. A
keresztyénsiég! református részében igen elterjedt
az a nézet, hogy a lutheranizmus eíviiágiasódott
vagy hogy még legjelesebb alakjában is végzetes
kvietizmus bénítja mieg. Sajnos maga a luthera
nizmus is elősegítette a saját szegénységéről
szállongó híreket, amennyiben szükségtelenül
más egyházi közösségektől kölcsönvett tanvéle
ményeket vagy kultuszszokásokat vagy alkot
mányformákat. Hitelrontó szinkretizmussal vét
kezett önmaga ellen.
II.
Mit jelentett ki az Isten Luther Márton
nak. Isten megigazít a hit által*Jézus Krisztusért.
Ezt cselekszi az »elveszett és elkárhozott em
berrel.« Ez a tartalma az Isten igéje által^ miegerősitett kijelentés tartalma. Ezen kijelentés tör
téneti folyamatának körvonalai ismeretesek. A
kijelentés az egyház közösségében valósult meg,
de a lélek aközben Istiemnek közvetlen, ijesztő
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közelségiben érezte magát. Az egész élet a tör Isten, miért kell Istenünknek lenni, a földi javak
vénynek és a felébresztett lelkiismeretnek vádja jelentősége és felhasználása: minden a hit fényé
alatt volt. Ekkor isten, megkegyelmezett a bűnös ben nyer értéket. Azért a lutheranizmus világos
nek és kimondta, hogy Krisztus mindent kien és határozott hangú választ ád olyan kérdésekre
gesztelt. Isten igaznak jelentette ki a bűnöst, mint: Hol található meg Isten és hol van a föl
Luther előállt és azt hirdette, hogy' a bűnbocsá dön Isten egyháza? A lutheranizmus megmutatja
nat az egyedül igaz evangéliom. Új ebben a ki a bizonytalanságból kivezető utat. Ez a legaljelentésben az, hogy egymagában a hit a meg dottabtan ott történik, ahol a lutheranizmus
váltás útja. Uj az, hogy nincs két, vagy több, megmutatja, hogy a hit miképpen jut el bizo
vagy sok útja a megváltásnak, hanem csak ez nyosságra. Más fclckc7etek visszatartják a lel
az egv. Uj a »sola fides«-re való koncentráció, ket az üdvbizonyosságra jutástól és szédítő so
a hitnek erőteljes hangsúlyozása, az evangéliomi kaságii feltételeket szabnak, ellenben a luthcravilágosság a hitről való bizonyságtételben. Ki ni/mus egycsegyedül az Isten igéjében foglalt
vidről nézve ez szegénységnek tűnhetik fel, való Ígéretekhez ragaszkodik, azokban bízik és bizo
ságban azonban gazdagság. Az egész menyor nyosságra jut. Valamikor az egész keresztyén
szág két kulcsa a bünbocsánat és a hit által ségnek el keH jutni ehhez a hithez.
való megigazulás. Ezek nyitják ki az ősi egyház
szimbólumait, a Szentirás mondásait, az életnek
rejtett, titokzatos ajtóit. Lelki megvilágosodás,
szent életre erő, békesség Istennel, mindezt ma
gában foglalja a hit. Luther azt mondja: Az
én szivemben ez az egy tétel uralkodik, a Krisz
A »Protestantische Rundschau i októberi
tusba vetett hit, attól, azáltal és ahhoz megv
s/áma
röviden ismerteti az idei nyáron tartott
éjjel-nappal állandó körforgásban keresztyén el
nemzetközi keresztyén konferenciákat és végül
mélkedésem folyamata.«
a következőket Írja: »Ezek a nagy összejövete
III.
Töredékek abból, amit a lutheranizmus
lek eleven és tevékeny képet mutatnak. A szó
a keresztyénségnek adhat. Vannak kulturális je l valódi értelmében világkonferenciák és az egye
legű töredékek. Ide tartozik a lutheranizmusnak sitó gondolat az evangéliom s annak helyzete
az a felfedezése, hogy a hit nyílt életszemléletet a világban. Akinek alkalma volt arra, hogy több
ad, nem sokat törődve azzal, hogy a világ meg ilyen gyűlésen részt vegyen, néhány örvendetes
ismerése befejezett-e vagy nem. íde tartozik az tényt állapíthat niegi Az egész világról és minden
a szilárd és mégis szabad állásfoglalás a Szent egyházból származó keresztyénekkel való siirü,
irás irányában, amikor a hit csak az evangéliu személyes és tárgyilagos gondolatcserében ki
mot keresi, vagyis a Krisztusról szóló Igét, amely szélesedik az egyházi látókör. Kifejlődik a vaIstennek igazi igéje. Kulturális jelentőségű tény, lóságér/ék a kereszt yenség tényleges helyzete
hogy a lutheránus kegyesség pedagógikusabb, és feladatai iránt korunkban, párosulva erős
mint akármely más kercsztyénség és hogy a nyilvánossági akarattal. Végül előretörő egységgyermekoktatás hervadatlan dicsősége. A fel akarat. E/ek bizonyára jó gyümölcsök. Emellett
világosító munkára való hajlandóság magvarázza bírálni való is akad. Időben, pénzben, testi fá
meg a művészetnek és tudománynak a íuthera- radságban és lelki erőben rendkívül nagy- áldo
nizmusra jellemző magas értékelését, arnelv tény zatokat követelnek ezek a gyűlések. Nem le
kifejezésre jut abban is, hogy lelkészeinek aka hetne és nem kellene egyszerűsíteni? Nem végdémiai kiképzést akar adni. Az erkölcsi jellegű zünk-e sok kétszeres munkát és párhuzamos
töredékekhez tartozik mindenekelőtt a hitnek az munkát? Azután egy alapvető kérdés. A gyű
a felfedezése, hogy az erkölcsi cselekedetnek csu léseken végzett munkát az egyházak« nevében
pán egy zsinórmértéke van: a Szcntiráshoz kö végzik. Mit jelent itt az egyház? Lényegében
tött lelkiismeret. Aki hisz, Istennek gyermeke, és véve nem az egyhá/kormányzatnak, az egyházi
aki bűn bocsánat ban részesült, a íegszabadabb szervezeteknek hivatalos személyei jönnek-e
ember, úgyhogy teljes és valóságos lelkiismereti össze? Az egyház fogalma nem előzi-e itt meg
szabadsága van. A közéletben a lutheranizmus a különösen a protestantizmusban adott viszo
állandóan megújító erőnek jelentőségével bir, nyokat és szükségleteket? t's nagyjában véve
mert ápolja ezt a lelkiismereti kulturáltságot, mindig ugyanazok a személyek jönnek össze
amely a társadalomnak egészsége és ereje. Ez ezeken a világkonferenciákon. Ez a kör vájjon
a hitben örvendező lelkiismereti kultúra azon nem nagyon szűk, sőt néha tudatosan exklusiv
ban mindenekelőtt önmagában zárt és harmoni is ahhoz, hogy evangélikus értelemben véve az
kus személyiséget teremt: nem az egyházban, egyház szót még csak alkalmazhassuk is? Nem
vagy valahol másutt a földön igyekszik elérni az keíl-e itt még előmunkálatokat végezni, ame
Isten országát, hanem önmagában bírja az egész lyek mélyebben és szélesebben belenyúlnak az
Istenországát.
»egyházba«? Nem kell-e egyáltalán ezeknek a
A lutheranizmus legbecsesebb adománya nagy gyűléseknek technikáját revideálni? Ta
vallásos jellegű. Ide tartozik az, hogy az egész pasztalatokban és javaslatokban nincs hiány. Az
élet vallásos megítélés alá esik. Hogy mi az örvendetesen felébredt egységesítő törekvések-
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nek és a belőlük kicsendülő keresztyén tettrekészségüiek siemmli sem árthatna annyira, mint
a tárgyi és személyi korlátozás és a retorikával
kicifrázott laposság!.«
»A gyülekezet mozgósítása« cimi alatt meg
jelent cikk talán gondolkodóba ejtette egyné
mely olvasónkat és felhívta figjyelmiét arra, hogy
a gyülekezeteket az evangéiizáció munkája szem
pontjából meg kellene és meg lehetne szervezni
anélkül is, hogy bevárnánk a zsinati törvényho
zás eredményeit. Újabban szokássá lett egyes
felmerülő nehézségiek és feladatok megbeszélé
séinél a kérdést azzal intézni el, hogy ez is a
zsinat által volna szabályozandó. A zsinat, amely
nek időpontja még mindig a bizonytalan jövő
méhében van, nem lehet takarója a tétlenségnek,
a merni és vállalkozni nemakarásnak. A zsinat
a közigazgatási szervezetben és a törvénykezésbeini hozhat újat és üdvösét, de a belmissziói
munka szervezése attól teljesen függetlenül is
megtörténhetik. Sőt, jobb volna, ha attól füg
getlenül mennie végbe. A helyzet kulcsa a gyüle
kezetekben van, s hangoztatnunk kell, hogy
amilyen szükséges, hogy a gyülekezet jogi és
közigazgatási szempontból megszerveztessék,
épolyam szükségles az is, hogy a belmissziói
munka szempontjából is megszerveztessék. Ez
óriási feladat; sokkal nehezebb, mint az előbbi.
Miért megikivámtatik hozzá, hogy a lelkész, a ta
nító, a felügyelő, a gondnok és rajtuk kívül még
jócska százaléka a gyülekezetnek »felébredjen«
és egyéni felelősségének tudatára jusson a gyü
lekezet építésiének munkájában. Kevés az ara
tónk. Ez a helyzet. A gyülekezeti tagok túl-,
nyomó többségiének felelősségérzete csak az
egyházi adó megfizetéséig ér el, sokaké miég
addig sem. Gaarder helyesen hangsúlyozza a
gyülekezetben végzendő nevelési munkának fon
tosságát. Egyháztagjainkat rá kell nevelni az
evangelizáció munkájára. A legtöbbnek még ál
mában sem jut eszébe, hogy a lelkész és a ta
nító mellett miég őneki is kellene valamit tenni,
áldozni idejéből, tudásából, munkaerejéből a gyü
lekezet, az egyház dolgaira. S valljuk be, sok
szor nem is tudja, hogy mit végezhetne, hogyan
munkálkodhatna. Az a mérték, amellyel gyüle
kezeteink belmissziói életét megmérjük, t. i. a
pénzbeli önkéntes adományok nagysága, nem
abszolúte rossz, de semmiképpen sem kielégítő.
Felületes. Ennél mélyebbre kell hatolnunk. A
gyülekezeti tagokat egymáshoz kell közelebb
hoznunk gyakoribb személyes érintkezés által.
Itt sem elég az, hogy a lelkész látogassa hi veit;
ezáltal a hívek közelebb jutnak a lelkészhez, de
nem jutnak közelebb egymáshoz. Maguknak a
hivekniek kell egymást felkeresniök, egymással
törődniük, egymás dolgai iránt szeretettel érdeklődniiök. A gyülekezet lelkésze és tanítója
nem elegendők a munka elvégzésére. A munká
nak vannak olyan speciális ágai, amelyek spe
ciális munkásokat kívánnak meg: ifjúsági munka,
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kolportázs, külmisszió, sajtó, diakonissza- és
diakónus-ügy stb. Ezekre a munkákra külön
szakmunkásokat kell beállítanunk egyesült erő
vel. A KIÉ-vei kapcsolatban történt erre kísérlet
az evangélikus ág titkári állásának megszervezé
sévei : ámde micsoda szánalmas állapot az, hogy
dacára a kerületiek által megszavazott és fizetett
segélyeknek, ez az állás ma is betöltetlen! Nem
arra mutat-e ez az üresedésben levő állás, hogy
még olyan helyeken sincs érzék és felelősség
tudat a belmissziói munka iránt, ahol azt joggal
és elsősorban elvárhatnánk? Mit várjunk akkor
a hívektől? S mit várhatnak a hívektől azok,
akik még arra sem kaphatók, hogy egy meg
szervezett állást egyszerűen betöltsenek. Ilyen
hanyagságot és nemtörődömséget keserűséggel
és jogos elégedetlenségglel néznek mindazok,
akiknek szivén van a bdlmissziói miunka. Szo
morú dolog volna, ha a nyáj; lenne kénytelen a
pásztort rászorítani arra, hogy menjen vele
kiesebb legelőkre!
*
Az evang. papnék lapja az egyházi tisztvi
selők házassági szabályrendelet tervezetéről igy
ir: »Mi a tervezett szabályzatban a papné gárda
színvonalának védelmét látjuk. Magunkra nézve
nem tártjuk lealázónak, hogy az egyházi felettes
hatóság tudni akarja, kik és milyenek vagyunk,
mielőtt olyan előkelő, magas erkölcsi testület
tagjai lehetünk. Örömmel üdvözlünk minden fe
gyelmiét, mely egyházunk javát mozdítja elő és
megvédi azt az erőtlen ember tévelygései elől.
Magunkra nézve a javasolt legelemibb követel
ményeknél többnek is szívesen alávetnék ma
gunkat, hogy biztosítva legyen Szövetségünk
célja: a papnió minit öntudatos és szakképzett
belmisszió munkás a lelkész oldalán. Várjuk és
reméljük a további szabályzatokat, amelyek meg
akadályozzák majd, hogy a fiatal papok szak
tudással, de lelki elhivatottság nélkül felavatást
nyerjenek!« — Ha igaz, amit a cikk írója állít,
hogy »a pap hiivatásteljiesitése szinte függvénye
a feleslége egyéniségének« s hogy a pap »csak
a maga védelmét láthatja e szabályzatban«, s a
felsőbb hatóság képes arra, hogy »biztosíthatja
(ezzel a szabályzattal) a papot, hogy felesége
abban a társadalomban, amelybe legtermészete
sebben tartozik, vele egy nívón álló, hasonló
lelkületű asszonytársakat fogj találni«, akkor csak
jöjjenek a szabályzatok! Sőt, a papi hivatásteljes’itése a papné egyéniségének függvénye lévén,
a papválasztásnál Jobban érdekelheti a gyüleke
zeteket a papné-választás. Hogy az »egyetemes
papság« elvétől mennyire távozunk, amikor a
társadalmi nívót (!) kívánjuk biztosítani; hogy
a »gyülekezeti« eszméből mi lesz, ha papi gárda,
papné gárda, tanító gárda és tanitóné gárda
alakul ki, mindegyik a maga nívójával és Er
kölcsi kódexével, azon törhetik a fejüket azok,
akik rázzák a fejüket, mikor látják azt az üde
optimizmust, amellyel sokan a fegyelmi sza
bályzatok gyógyerejie iránt viseltetnek.
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Általános helyzetkép.
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Kapi Béla püspök év i jelen téséb ől.
Egyházunknak az államhoz való viszonya
ez évben is kifogástalan volt. A kormány, kü
lönösképen pedig a kultuszkormány részéről sok
megértésre, megbecsülésre, erkölcsi és anyagi
támogatásra találtunk. Meleg hálával és köszö
nettel gondolok külön is arra, hogy a protestáns
ügyosztály, különösen pedig Dr. Petri Pál po
litikai államtitkár és I)r. Tóth István h. állam
titkár, az ügyosztály főnöke, szc iné íves tárgya
lások alkalmával is a legmesszebbmenő jóaka
ratot tanúsították gyülekezeteink, lelkészeink és
intézményeink iránt.
Sajnálattal állapitom azonban meg, hogy ál
lamsegélyeink semmiféle emelkedést nem mu
tatnak. Azelőtt éveken át növekedett az állam
segély, sót évenként rendkívüli államsegély is
könnyítette anyagi gondjainkat. Most azonban
a rendes államsegély ugyanazt az összeget mu
tatja, a rendkívüli államsegély pedig teljesen
megszűnt.
Aggódó lélekkel mutatok rá arra, hogy az
adócsökkentési államsegély valorizálását nem
sikerült kieszközölnünk. Pedig a néhány száz
lelket számláló missziói gyülekezetek anyagi
életében kimondhatatlan sokát jelentett ez a se
gély. Egyházunk legégetőbb szükségét cs leg
sürgősebb követelését látom ebben. Most is
leghelyesebbnek tartóin, ha egyházunk vezető
sége a reformáius egyházzal egyetértőén jár cl
ebben az ügyben. Hasztalan sürgettük és vártuk
a lelkészi korpótlék teljes valorizálását is, Ez a
kormányigérct is szertefoszlott.
A kultuszkormány evangélikus iskolapoliti
káját súlyos aggodalmakkal szemlélem. Iskolafenntartó gyülekezeteink számára semmiféle
könnyítést nem nyertünk. Az elviselhetetlen ta
nítói nyugdijjárulék megmaradt, a tandíj pótló ál
lamsegélyt nem kaptuk vissza, a dologi költségek
súlya alatt előbb-utóbb össze Teii roskadniok
gyülekezeteinknek.
Ehhez járul a kultúrpolitika újabb Prog
ramm ja, mely történeti kialakulással, egyházi is
kolaprogrammal, felekezeti érzékenységgel nem
törődve, rideg financiális elvek alkalmazásával
akarja megreformálni vérevesztelt nemzetünk
iskolaügyét. A miniszter űr felvetette a kérdést,
hogy vájjon nem volna-e hajlandó egyházunk
hozzájárulni több felekezeti iskola községivé té
teléhez, hogy ezzel könnyítse az államháztartás
gondját s szolgálja a tanulók kedvezőbb meg
oszlása által az iskola didaktikai munkájának
eredményességét. Egyházkerületünkben 35 is
kola veszítette volna el ilymódon felekezeti jel
legét.
Jelentésemnek az iskola ügyekről szóló ré
szében részletesen foglalkozom ezzel a remélhe
tőleg végkg meghiúsult tervezettel. Ezen a he
lyen, ahol az államhoz való viszonyunk elvi kér
déseiről szólok, két sajnálatos körülményre kell
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az egyházkerületi közgyűlés figyelmét irányí
tanom.
Az első az, hogy egyházunk birtokálloinányának fenntartásánál, törvényekben biztosított
jogai érvényesítésénél hiányzik az egységes fel
fogás a kuíiuszkonnányzat és a pénzügyi kor
mányzat között. Hiábavalóvá válik az. egyház, ve
zetőinek minden elvi harca a kultuszkormánynál,
ha a pénzügyi kormányzat nem ismeri el, vagy
legalább is nem honorálja a protestáns egyha
zak jogait. Felfogásaink között óriási szakadék
tátong. Ali úgy érezzük, hogy nemcsak magunk
ért, hanem nemzetünkért folytatjuk áldozatos
munkánkat s iskoláink fenntartásával óriási ter
het veszünk le az állam válláról. A pénzügyi kor
mányzat pedig űgylátszik nem annyira az. állam
tehermentesítésiét, mint annak megterhelését
látja az egyházak iskolai munkájában. Mind vi
lágosabbá és biztosabbá válik azon meggyőző
désem, hogy protestáns egyházainknak immár
életfeltétellé való igényeik kielégítése tárgyában
nem egyik vagy másik miniszterrel, hanem a
kormány fejével és magával a kormánnyal kell
tárgyalnia.
A második aggasztó tünet az, hogy ezen
iskolapolitika megvalósulása esetén ismét mi
niszteri rend. let érvényesül a tételes törvénnyel
szemben. Ez országban mindenkinek, de leg
első sorban protestáns egyházainknak érdeke
az, liogy miniszteri rendcletek ne tegyék ér
vénytelenné jogbiztositó törvényeinket.
A törpe iskolák törvénytelen megszünteté
sére és egyes iskoláink községivé tételére vo
natkozó iskolaprogramm reménységem szerint
e'/idő szerint nem fenyeget ugyan, mégis, tekin
tettel a programm elvi hátterére, kénytelen vol
tam vele bővebben foglalkozni.
A felekezeti viszony a kívülről szemlélőnek
sem igér örömet, az egyházi élet sodrában
küzdő ember számára pedig csak aggodalmat,
fájdalmat és keserűséget jelent. Az állami és
társadalmi életben rejtve bujkál a felekezeti harc.
Hovatovább államkormányzati princípiummá vá
lik a többségi elv érvényesítése. Nyíltan vagy
rejtetten alkalmazást nyer az új numerus clau
sus. A/ új emberértékelésnél intellektuális ké
pességek és etikai érték felztt uralkodóau ér
vényesül az. egyházi hovatartozandóság. A tár
sadalmi életben is érezhető a felekezeti tagoltság
bomlasztó hatása. Barátokból idegenek, idege
nekből ellen égek válnak. Bizalmatlanság, ide
genkedő érzés húzódik a szivekbe. A sajtóban
is gyűlölködő hang mérgez. Cikkek, beszédek,
tudományos értekezések nélkülözik a felekezeti
békesség első törvényét: saját hitbeli meggyőző
désemet értékelem, ha másét megbecsülöm.
A felekezeti békességet kettővel szolgálhat
juk: beszéddel és hallgatással. Fontos azonban,
hogy mind a kettőt a maga helyén és meg
felelő módon alkalmazzuk s mindkettővel össz
hangban álljon minden cselekedetünk. A fele
kezeti békesség nagy érték, annak biztosítása
tehát állami érdek. Mondjuk meg e*t világosan
4
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a kormány felelős tényezőinek és tárjuk fel
előttük .a felekezeti harc ama okait, amelyek ál
lami törvények félretolása, avagy erőtíenitése
éis a kormány politikai irányzata következtében
állották élő.
Megtámadás esetén helyezkedjünk a véde
kezés álláspontjára. Ilyenkor azonban nie hallgas
sunk, hanem védekezzünk az igazság és szeretet
fegyvereivel. És jól vigyázzunk arra, hogy ne
mi legyünk a támadók, a becsmérlők és a tűzcsóvát dobálok. Minidenekfelett pedig törődjünk
magnkkaul, időnket, erőinket fordítsuk belső
építésre, mert a felekezeti harc ellen a legjobb
óvószer, ha keveset beszélünk róla.
Vigyük bele nemzetünk köztudatába, hogy a
nemzeti orglanizmiusinak minden egyház egy ele
ven húsdarabja, mely mágiában hordozza az
egész organizmus hivatásának, érte való fele
lősségének egy részét. A nemzeti organizmus
akármelyik darabját ostorozod, vérzed, s’ározod
és gyatázod, akármelyik erejét gyengited és fo
gyasztod, minidig a nemzet egésze ellen vétkezel,
miért organizmusa egy darabját gátolod szolgá
latában és erőáldoizásában.
Trianont sokszor nemzeti sírként emlege
tik. Miniéi több igazságot látunk e felfogásban,
annál fontosabbá válik, hogy a sirhalomra gör
dített sziklakőre nie multat dicsőítő epitáfiumüt
véssünk, hanem feltámadást munkáló mély igaz
ságokat.
Három igazságot véssünk szivünk hústáb
lájára :
Minden egyház Isten lélekmentő munkájá
nak szolgája, becsüld meg tehát mindegyikben
a lélek örök üdvösisiéjgjének munkását.
Minden egyház a nemzet egészének egy: da
rabja, becsüld hát meg mindegyikben saját nem
zeted szerves élő részét.
Minden egyház nemzeti értéke életteremtő
etikai értékeitől és egységet teremtő kohéziós
erejétől függ, azért értékeld az egyházak er
kölcsi ideáljait és védelmezd meg kohéziót biz
tositó kapcsolatait.
Nemzieti Jövendőnkben a felekezeti békesség,
olyan, mint a nap, levegő, mindennapi kenyér.
Saját belső viszonyaink lényeges, változást
nem mutatnak. Templomaink, iskoláink munká
jára jogos önérzettel mutathatunk rá. Szószé
keink a nemzeti művelődés, a néperkölcs, a feívilágiosodottság táplálói és pedig nem emberi
tudomány, hanemi Isten igéje által. Az egyszerű
paplakok ablakaiból tiszta, megbízható mécsláng világit a magyar éjszakába. Egyházi autonó
miánk nemcsak erős bástyákat mutató végvár,
hanem a közéleti munkára, a köziért való fele
lősségire nevelő emberiskola.
' Wem hunyom be azonban a szememet egy
házi életünk sötét árnyékai eíott. Lelkészek, tarfítők választásánál sokszor hiányzik a békesség
és bölcsesség Telke . Pártharcok bomlasztják gyü
lekezeteink egységét s választási küzdelmek után
a viaskodó táborok között porbadönitve, megu
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alázva, külső díszétől megfosztva, belső értékei
ből megrabolva fekszik az egyház. Valóban el
érkezett annak ideje, hogy a választási szabály
rendeletek korlátot vessenek a választás előtti
és utáni visszaélésieknek.
— A dunántúli egyházkerület közgyűlése
elháríthatatlan akadályok m iatt egy héttel
később, október hó 22—23. napjain fog meg
tartatn i Kaposváron.
H Í R E K .
— Iskolaavatás és tanitóbeiktatás. A homokbödögei gyülekezet új; iskoláját szeptember
29-én avatta fel ünnepélyesen Takács Elek es
peres. Ugyanezen napon iktatta be hivatalába
Pongrác/ Dénes megválasztott új; kánitortanitót.
A gyülekezet 10.000 P építési államisegélyt nyert.
— Halálozás. Id. Gallé Istvánná szül. Piltz
Juliánná okt. 5-én, életének 59-ik, boldog; há
zasságának 34-ik évében meghalt.
— Az Egyetemes Gyámintézet nov. 2. és
3. Győrött tartandó ünnepélyeinek programmja
a következő: Nov. 2-ám d. u. 3 órakor a köz
ponti bizottság ülése a tanácsteremben; este 7
órakor gyiámin'jézieti vallásos est a templomban,
előadást tart báró Radváníszky Albert egyete
mes felügyelő, szerepelnek Herkmer Zoltán, Heléinyi Gyula, Foídor Kálmán, Kuszák István s
az egyházi énekkar. — November 3-án d. e.
i/VlOnkoT gyiáminltézeti istentisztelet, beszédet
mond D. Geduly Henrik püspök egyetemes e.
elnök. D. u. 4 és 5 órakor ifjúsági gyámintézeti
istentiszteletek (vitéz Majgassy Sándor vallástanár és Kardos Gyula alesperies). D. e. 1/211
órakor a templomiban gyámintézeti közgyűlés.
— Az Evang. Theológusok O tthonának
felavatása október 12-én a következő Prog
ramm szerint megy végbe : Délután 3 órakor
a templomban istentisztelet, prédikál Dr. Geduly
Henrik püspök; utána az Otthonban felavatási
ünnepély: »Hiszekegy«; Ziermann Lajos meg
nyitó beszéde; báró Radváníszky Albert egye
temes felügyelő avató beszéde; Dr. Kapi Béla
püspök megáldjál az Otthont; »Nyíljatok meg ti
kapuk«; Dr. Wészely Ödön; rektor felszólalása;
Dr. Kiss Jenő Dékán felszólalása; Dr. Deák
János egyetemi tanár, az Otthon igazgatója át
veszi az épületet. Zászkaliczky Pál szenior fel
szólalása az ifjúsági nevében; Himnusz.
Este
7 órakor a templomban orgona-hangverseny,
melynek keretében dr. Raffay Sándor püspök
tart előadást.
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— D iákotthon avatás. A nyíregyházi reál
gimnáziummal kapcsolatos Rothermere-Diákotthon felavatása október 9-én volt. Az ünnepélyt
dr. Bencs Kálmán reálgimn. felügyelő nyitotta
meg; Teltsch Kornél igazgató az Otthon tör
ténetét ismertette. D. Geduly Henrik püspök ál
dása után Zágoni Dezső, az Otthon igazgatója
átvette az Otthont.
— Tanévm egnyitó a hittudom ányi karon.
Az evang. hittudományi kar Sopronban, a ka
szinó dísztermében október 13-án tanévmegnyitó
ünnepéül ünnepélyes közgyűlést tart. A közgyű
lést megelőzőleg d. e. 9 órakor ünnepi isten
tisztelet a templomban (D. Dr. Pröhle Károly).
A 1/4 11-k°r kezdődő közgyűlés prograinmja:
»Hiszekegy«; Dr. Weszely Ödön rektor meg
nyitó beszéde; Dr. Kiss Jenő dékán beszámolója
az 1928 29. tanévről; az új hallgatók beiktatása.
Az évmegnyitó gyűléshez közvetlenül csatlako
zik a theológiai tiszteletbeli doktoravató köz
gyűlés, mely alkalommal D. bán') Prónay Dezső,
báró Radvánszky Albert, Geduly Henrik, Kapi
Béla, Dr. Raffay Sándor, Dr. Ravasz László,
Dr. Schneller István és Kiss Ferenc a\attatnak az
Erzsébet Tudomány-Egyetem evang. hittudo
mányi karának tiszteletbeli theológiai dokto
raivá. Az ünnepélyt a Himnusz zárja be. — Dél
után 3 órakor a hittudományi kar új épülete
alapkövének ünnepélyes letétele.
— Pauiik Ján o s: »Isten felé.« H etvenhét
beszéd. Ára 14 P. 511 lap. Ha igaz az a meg
állapítás, hogy '»Ein Wort, ein Mann t, e beszé
dekből egy ember, egy élesen látó bölcs és
tiszta lelkű ember belső, lelki arca válik ki, egy
forró s z í v lüktet bennük, s mig olvassuk — hall
gatjuk, a mi szivünk is átmelcgsz.k s ugyanarra
a ritmusra kezd dobogni, mint az övé. Negyven
év áldott magvetésének aratása ez, melyet szép
séges, üditö, bal/samillatú rózsacsokorként he
lyez d az ö oly nagyon szeretett gyülekezete
előtt, Isten oltárára.
Ami legelőbb kapja meg a lelket, az e be
szédekből kiáradó, beharangozó nagy pálvaszeretet, gyönyörűsége a szólás, szent élvezete
az igehirdetés, melyben megtisztulta^ átszellemülten éli magasabbrendü életét, a »belső em
ber« szerinti eletet. Maga mondja: »Legboldo
gabb óráim közé sorolom azokat, melyeket a
szószéken töltöttem el.« Érzi a szószék fenséges
magasságát, honnan messzire és mélyre látva,
korának kérdéseit, feladatait, bűneit és tévedé
seit, vágyait és törekvéseit itcli meg s a hallgatói
fejére ráhinti az Ige meleg, gyógyító, feleszméltető világosságát.
Előadása eredeti. Van ebben a lélekben va
lami szent magnetizmus, mellyel magához vonzza
és átdelejezi hallgatóit. Látni kell azokat a fi
gyelő arcokat, hallani kell az önkénytelen felsóhajtásokat, s érezni azt a meghatódottságot,
mellyel az ö gyülekezete kisérni szokta az ö
nagy papjának beszédeit. Ünnepek azok közvasárnapokon is. Élmények, melyeknek emléke

311

követi az embert, mind a sírig, sőt mert tiszta
evangéliumiak, azon túl is. E beszédek lelke
erős és üditö, mint az orvosságot tartalmazó
virágok illata; nyugodt és biztonságos a hang
vezetése, mellyel hol ostoroz, hol számon kér,
hol meg édes szelíden fájó sebeket érint, só
hajokat szólaltat meg, másutt meg bűnök felett
kiáltja a megtérésre hivó próféciát; igen: a pró
féták nemzetségébe tartozik, tud magas lenni
s tud belenyúlni izgalmas témákba, úgy, hogy
reszketve figyel fel az ember; de mindig ad,
mindig közöl, mindig ott halljuk az ö embert
szerető, megértő és megpróbált savének dob
banását s mindig Isten felé, Isten felé — cime
az iránya —■ emeli, vezeti hallgatóit.
Jellemezni egy-két szóval mesterien tud;
pl. *az úgynevezett klasszikus ókornak voltak
fényes arénái, embergyilkoló játékokra, de nem
voltak kórházai, voltak vitéz hadseregei, de
nem volt egyetlen árvaháza sem«. . .
O-év esti beszédei mesteriek, olvasásuk is
az évforduló borongó — szercictre és hitre, bűnbánatra és megtérésre intő hangulatába rin
gatja a lelkei; de el kell képzelnünk e beszéde
ket, amint élnek, amint élő hangon s/állanak a
szavak, in lések, vigaszok és hívások a nyíregy
házi szén templomot Pauiik igehirdetéseinek al
kalmával különösen textöfto hallgatósága lei
kébe.
Egy élet van e beszédekbe beleírva, tehát
egy-egy élet fog belőlük irányt, erőt. vigaszt
venni. Eg> élei prédikációkban, egy lékre az Ige
glóriájában. Élni fognak e beszedek s bennük
szállani, szólam fog Pauiik lelke. Az Ige bűvös
aranvpor, beszitálja fejét annak, ki vele nagy
szeretettel foglalkozik, mint az arany finom sze
mekben csillagokként ragyog az aranymives fe
jén, az Ige aranymive ei, ha elérkeznek az örök
élet kapujához fejükön viszik az Ige aranyporát,
abból glória lesz. Pauiik János beletartozik ebbe
az aranymives céhbe. Mester ö ott.
Duszik Lajos.
A »Hit és Rend« világkonferenciájának
új elnöke. A Konferencia állandó bizottsága
felkérte Dr. Temple Vilmos gorki érseket, hogy
Brcnt piKpök helyébe vállalja az elnökséget. Az
érsek a tisztséget elvállalta.
Az Evangélikus Leánykonferencia ok
tóber 19 20-án lesz Győrött. Előadásokat tar
tanak Marcsek Jánosné, üregersen Lujza, Gömöry Károlyné, Lengváry Julia, Demetrovics
Mária, Hegedűs Ilonka, Nagy Miklós, Schulde
Tibor, Majoross Edit, dr. báró Podmaniczky
Pál. Hétfőn reggel kedvező idő esetén félnapos
kirándulás Pannonhalmára.
— Az Egyházközi G yám intézet 1926 27.
évi jekm/.ése szerint a rendelkezésre álló összeg
772.921 frank volt; ebből Magyarország 27 eacr
345.05 frankot kapott.
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— A »Fébé« bibliai szakitős naptára
1930-ra megjelenít. : Az a kedvező fogadtatás,
melyben a naptár (első évfolyamja több helyen
részesült, szolgált {buzdításul az új[ évfolyam na
gyobb példányszámban s gondosabb kiállításban
való megjelentetésére. |Uj díszes hátlapon a nap
tár beosztása, tartalma és iránya ugyanaz, mint
tavaly. A nagyváros zakatoló zajában, vagy a
természet csendes ölén élő' olvasó egyformán
megtalálhatja benne azt, ami naponként felüditi
a leiket. (A sokgyermekes család s a magánosán
küzdő, a házi áhítat bevezetésére vágyó s az
iskolában, vagy templomban felnőtteket vagy
gyermekeket pásztoráló örálló: segítséget lelhet
abban az evangéliumi bizonyságtételsorozatban,
mely a naptár minden lapján átvonul. A bibliai
szakitős naptár inem akarja feleslegessé tenni
a népünk iáital már megszokott Luther Naptárt.
Biztos tudatában van annak, hogy hézagpótló
szolgálatra van jelhiva ép evangélikus egyhá
zunkban minden egyéb naptár mellett is. Az
egyházi esztendő, a természeti és iskolai év me
netén kívül jkülönös tekintetet szentel a Naptár
az egyes 'egyháztörténeti évfordulókra, így ki
váltkép az ágostai birodalmi gyűlés 400 éves
jubileumára. A szakitős naptár ára 1.80 pengő.
Lelkészek, tanitók, egyesületi és helyi iratter
jes,ztok öt példánytól 10 %, tiz példánytól 15%,
huszonöt példánytól '25% kedvezményt kapnak.
A portót iéis csomagolást külön kell fizetni. A
napitól* megrendelhető i »Fébé« Evang. Diako
nissza Anyaház Iratferjesztése Budapest, I., Hidegkuti-út 123/a s »Fébé« Evang. Diakonissza
Anyaházi Nyomda ’Budapest, VII., Damjanichutca 28/b 'alatt.
— A Nemzetközi Missziótanács világista
tisztikája szerint az evang. világmisszió bevételei
meghaladják a 288 millió pengőt. Ez az összeg
az előző évinél 19 millióval kevesebb, az 1924.
évinél 110 millió varkevesebb. A csökkenés java
része Északamerikára (Kanadával együtt) esik,
amelynek bevételei megint kb. 20 millió pengő
vel apadtak. Emelkedő irányzatot mutatnak Né
metország (a legnagyobb), Hollandia, Finnor
szág, Franciaország, Anglia és Svájc. Az összes
bevételből Északamerikára 62.4 <%, Angliára
22 .70/0, az európai kontinensre 10.2 o/0 esik. A
kontinens bevételeiből a skandináv országok ad
ják az egésznek valamivel több, mint a felét.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a jelenlegi
nagy pillanatban, amikor a misszió lehetőségei
annyira kedvezőek, az evang. keresztyénséig buz
gó s ága ernyed.
— A Lipcsei Misszió most megjelent évi
jelentése szerint a Misszió bevétele 1928-ban
786.700 pengő volt. A jelentés különös elismerés
sel említi a poroszországi lutheránus egyházat,
amely saját nehéz pénzügyi kötelezettségei mel
lett 58.340 pengőt és a kalászgyűjtés eredménye
ként 8.239 pengőt adott. A missziói szemináriu
mot 28 ifjú látogatja. Emellett van két nővérkur
zus, amelyekben 1928/29 telén India számára 2,
Nyomatott a
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1929 nyarán Afrika számára 2 nővért készitettek
elő a missziói szolgálatra. Az indiai és afrikai
munkaimező fejlődése mellett a jelentés rámutat
azokra az óriási nehézségekre, amelyek a rniszsziói^ munkáira az európai civilizáció növekvő be
tol yás áb óI há r amlarnak.
— A Lelkipásztor októberi számában egy
házi beszédek jelentek meg Marcsek Jánostól,
Strámer Vilmostól, Dr. Deák Jánostól, Kemény
Lajostól, D. Dr. Pröhle Károlytól ás Kiss Sa
mutól.
— 25.000 kötetes könyvtár egyházunknak
Gróf Degenfeld-Schomburg Pálra nagynénjárói,
báró Podmainiczky Gézánéról egy 25.000 kö
tetes, ritkaságokkal teli könyvtár maradt, amely
néhai Podmaniczky Lajos és néhai Prónay Sán
dor bárók könyvtárát is magában foglalja. De
genfeld gróf ezt a könyvtárt megőrzés végett
egyetemes egyházunknak adta át. Báró Radvámszky Albert egyetemes felügyelő meleghangú
levélben köszönje meg a nagylelkű cselekedetet.
Az egyetemes egyház a könyvgyűjteményt »Podmaniiczky Géza báró és hitvese, DiegenfeldSchomburg Berta grófnő könyvtára« néven fogja
Üllői-uti székházában elhelyezni.
— 1930. évi Képes Luther-Naptár. XVIII.
évfolyam. Szerkesztette Németh Sámuel. A ko
rábbi évfolyamok nemes színvonalán áll a jövő
évi Luther-Naptárunk is. Németh Sámuel sop
roni líceumi tanár az alapító Hetvényi Lajos
széliemében szerkeszti hűséggel és nagy munká
val 'évről évre. Úgy ő, mint Hetvényi Lajos: öz
vegye megérdemlik egyházunk köszönetét és a
legszélesebbkörű támogatást, amely utóbbi a
naptár megvásárlásán túl felöleli a naptár ter
jesztését is. Amellett, hogy íróink színe-java sze
szei epei a munkatársak között, s munkáikkal iro
dalmi almanacchá teszik a naptárt, az elmúlt év
nek egyházi és politikai eseményei, a nagy ju
bileumok is avatott tollak ismertetésében vonul
nak el szemünk előtt. Az 1930. évi naptárban
többek között a következőktől találunk cikkeket,
elbeszéléseket stb.: Báró Radvánszky Albert,
Qeduly Henrik, Hamvas József, Szigethy Lajos,
dr. Mesterházy Ernő, Kendeh-Kirchknopf, Szelényi Ödön, Vályi Nagy Géza, Kutas Kálmán.
A naptár ára 1.60 P. Kapható a lelkészi hivata
loknál és a kiadóhivatalban: Sopron, Paprébu. 2.
F e le lő s k ia d ó : N ÉM ETH KÁROLY.

Pályázat a györkönyi 5 tanerős evang. is
kolához tanítónői állásra. Javadalom törvényes
készpénzfizetés és lakbér, ennek egy része fejé
ben esetleg; 1 szoba-konyhái? lakás. Evang. ok
leveles tanítónők okt. 25-ig pályázhatnak. Pá
lyázatok a lelkészi hivatalhoz Györkömy (Tolna
m.) küldendők be. Személyesen bemutatkozók
előnyben részesülnek.

Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorsiajtóján Győr, Gzuczor Gergcly-u. 15. szám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 9549

Szerkesztfsig és kiadétiivatal:
LEBENY (Mason m.)
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N É M E T H K Á R O L Y esperes.

A vató b e s z é d .
('Elmondta béré R alvénszkf llbert egyetemes felügyelő
a soproni Theol. Otthon íelavatási ünnepélyón,
1929. október 12-én.)

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Ebben az ünnepélyes pillanatban, amidőn
azzal a feladattal állok itt, hogy a Theológusok
O tthoninak épületét felavassam és rendeltetésé
nek átadjam, a hála mélységes érzése tölti be
szivemet Isten iránt, aki ezt a pillanatot meg
érnünk engedte.
És amidőn ennek a hálának a beszéde aj
kamra tolul, szavakba szeretném foglalni azt a
köszönetét is, amivel az embereknek és emberi
közösségeknek tartozunk az, erkölcsi és anyagi
megsegítésért, amelynek Isten után köszönhető,
bog;,' ez az O tthon alJ, — ideértve természetesen
a szellemi és kézi munkásokat illető hálát is,
akiknek értelmét és szorgalmát dicséri ez a ne
mesen egyszerű épület.
Ugyanekkor el szeretném panaszolni, hogy
mi a veszteség, amit ez a hajlék pótolni hiva
tott, és mily nagy a nyereség, mit ez az épület
I számunkra jelent.
De mégis, mivel a pillanat ünnepélyessége
rövidségre kötelez, csak annak megállapítására
kell szorítkoznom, hogy milyennek akarja látni
az egyetemes egyház ezt az otthont. Ázt akarja,
hogy olyan legyen ez a ház, mint Dániel próféta
háza Babilonban, amelynek ablakai mindég
nyitva voltak Jeruzsálem felé.
I.
Ha Dániel próféta ablakán át Jeruzsálem
felé tekintett, megelevenedett lelke előtt a múlt.
Ennek az O tthonnak egyik ablaka a múltba
nézzen. A falai között lakó theológus-nemzedékek ne feledkezzenek el történelmünkről. Tudja
nak a múlt minden küzdelméről, vereségéről,
győzelméről. Teljék meg a lelkűk hithőseink
iránt csodálattal és őket követni-akarással. A
múlt tradícióinak tisztelete gyökerezzék melyen
a lelkűkben, mert anélkül ide-oda hányódnék
a lelkűk, mint a hajó, melynek horgonylánca
elszakadt. Éljen bennük az a történelmi öntudat,
amely nélkül nincs megállás a jelen küzdelmei
v között és amely nélkül nem lehet tehát jövő
sem.

Mailelaaik kelepként apvszer. vasárnap.
Elftflielési ár: Egész évre 6 P. 40 till., félévre 3 P.
20 HU., negyedevri 1 P. 60 IHL Egy szán 16 (ill
Hirdetési árak nepapvezés szerint.

II.
Amikor Dániel próféta kitekintett házának
ablakán Jeruzsálem felé, elébe tárult minden fel
adatával a jövő is.
Ilyen jövőbe néző ablaka is legyen ennek az
Otthonnak. Lakói tekintsenek előre. Figyeljék
az idők jeleit. Lássák m eg az ijesztő képeket,
amelyek a jövő ködéből merednek felénk. Az
ellenséges elméleteket és irányzatokat, amelyek
hadat izeinek a krisztusi tudománynak, a Krisz
tus egyházának. Legyenek tisztában vele, hogy'
az elkövetkezendó idők a keresztyénség tö rté
nelmének legnehezebb korszakaihoz fognak szá
mítani. Ébredjenek annak tudatára, hogy felada
tuk az elkövetkezendő harcokban nemcsak ön
maguknak megállani, de az esendőt is támo
gatni, az elesettet is felemelni, a veszni indulót
is m egmernem.
Eszméljenek rá, hogy a jövőben való meg
álláshoz nemcsak a múltból merített történelmi
öntudatból eredő, de egy magasabb világból
származó erőre is szükség van.
III.
Ha Dániel próféta Jeruzsálem felé tekin
tett, térdre borult és imádkozott. Térdre kényszeritette őt a múlt minden emléke, a jövő min
den feladata, kétsége és reménysége.
Legyen ennek az Otthonnak tekintetét min
denkor felfelé irányozó ifjúsága, legyen
égre
néző ablaka is.
Merüljön el ez az ifjúság a theológiai tu 
domány titkainak a fürkészésébe. A mai kor fej
lett világi műveltsége fokozott mértékben kö
veteli meg, hogy egyházunk lelkészei komoly,
tudom ányos felkészültséggel lépjenek ki az élet
be. Tanulják meg itt az idő munkával való bölcs
kihasználását is, mert olyan időkben élünk,
amelyekben igen helyesen mindjobban érvénye
sül a kötelező munka elve, amelyben a lelkipász
tornak szintén példaadással kell élőljárnia.
De, amikor elméjük a bibliáról tanul, meg
rre feledkezzék lelkűk a bibliából meríteni. És,
ha a munka kitölti minden idejüket, lebegjen
előttük Luther képe, aki akkor imádkozott leg
többet, amikor legtöbb volt a dolga, azzal az
indokolással, hogy akkor van legtöbb erőre
szüksége.
Ha igy Lesz, akkor lesz ennek az ifjúságnak,
mint volt Dániel prófétának és, mint Dániel pró-
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féta által népiének, úgy az ifjúságon keresztül
egyháziunknak is, megtartása, dicső múltja után
szebb jövendője1.
Legyeinek azért tárva-nyitva ennek az Ott
honnak az ablakai. Szóljon! be1 azokon a múlt.
Hívogasson azokon át a jövő-. Szálljon ki azo
kon imádság és áradjon be azokon át erő, ál
dási, a benne otthonra lelő ifjúság és az Otthon
hoz reménységeket fűző evangélikus egyház léi
kébe, életébe.
'Erre a hivatásra avatom 'fel és adom át
ezt az Otthonit a thleol. otthonbizottságnak, arra
kérve: legfőbb gondját képezze, hogy ez otthon
hivatását betöltve a hozzáfűzött reményeket va
lóra váltsa.

Utón a k ö zeled ő J é z u sh o z
„Mikor a k irályi em ber meghallá,
hogy Jézus Judeából Galileába ér
k ezett, hozzá m éné és kéré őt, hogy
gyógyítsa m eg az ő fiát; mert h a 
lálán vala.“
János ev. 4, 47.

Nagyon különbözők azok a lelki rugók, ame
lyek az embereket arra indítják, hogy elindul
janak a Jézushoz vezető úton. De mindegyik
esetben megtalálható az a két körülmény, ame
lyet az idézett helyen! találunk: Jézus közeledik
az emberhez és az ember hall Jézusról. Mind a
kettő tulaj doniképpen rajtunk kívül ered és tör
ténik; de minid a kettő talál kapcsolatokat a ma
giunk személyes életében és lelki világában. Az
isteni kegyelem működésének csodája az, hogy
úgy vezérli életünk folyását, hogy egy bizonyos
helyen beletorkollik Jézus életének hatalmas fo
lyamába. Bércek tornyosulnak, lapályok terül
nek; az eglyik bántó vagy fájó akadály lehet magunkszabta utunkban, a másik meglassítja fu
tásunkat, miikor rohanni szeretnénk; de á végjén
látjuk, hogy azoknak, akik Istenit szeretik, min
deneik javokra vannak. Eljön az idő, amelyről az
apostol mondja: »Mindenkor az Úrral leszünk!«
Milyen kimondhatatlan boldogság lesz az, Övele
lenni, aki által és akihez teremtettünk! De mi
lyen hosszú az út odáig? Mennyi megpróbálta
táson, a siralomnak mely gyászos völgyein, minő
harcokon, győzelmieken és kudarcokon, éjjele
ken és nappalokon, sivatagokon és rózsakerte
ken kell keresztülmienned odáig1, te Isten után
sóvárgó, Istenitől távol és Isten nélkül megnyu
godni nem tudó lélek; én annyiszor csüggedő,
annyiszor magabizó, oly sokszor ujjongó és oly
sokszor kesergő, annyiszor gyáva és annyiszor
vakmerő lelkem! Mennyi útvesiztés, mennyi bi
zonytalanság! Mily szédítő magaslatok és mily
döbbenetes szakadékok!
Ennek a királyi embernek halálán volt a fia.
Mikor amiatt kell aggódnom, hogy valamely re
ményem megjhiusul, valamely tervem nem sike
rül; vagy hogy bizalmiamban csalódom, szerete-
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teimet elpazarlom: mennyi tépelődés, aggodalom,
szivetszoiromgató, lelket marcangoló fájdalom!
Mennyire irtózunk attól a pillanattól, amely majd
meghozza a másithatatlan bizonyosságot! Előre
áíérezzük mindazt a kínt, amellyel szemben te
hetetlenek leszünk, mert okát eltávolítani nem
bírjuk. A királyi emberre a gyermekében! inté
zett rohamot a gond, a bánat, a félelem. Itt
nemi egy remény, nem egy terv, nem emberekbe
helyezett bizalom, vagy emberek iránt tanúsított
szeretet forog kockán. Itt a földi élet bizonytaíansíágá s múlandó voltának bizonyossága reszRetteti meg a szivet. Határán volt a fia. Aho
gyan itt minden élet mindig halálán van s a ha
láltól mindig Isten menti meg és óvja. A királyi
ember gondja, félelme, bánata, nyugtalansága
valamennyiünké. Legégőbb szeretetünkkel élők
felé fordulunk s az élők meghalnak. Hol van az
az élő, akit szeretni lelhet s, aki soha meg pem
hal? Ki az, akit nyugtalanság nélkül szerethe
tünk, aki számiunkra el nem veszhet: ebben a
szeiretetben fogjuk megtalálni a békességet és
örömöt.
Meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába
ment. Jézus közeledett feléje. íme, ez a közeledő
Jézus az, akit nyugtalanság nélkül lehet szeretni,
akiben csalódás nélkül lehet bízni, akihez a viszszautasittatás veszedelme nélkül lehet fordulni.
Szeretetünk nemi marad viszonzás nélkül nála.
Mert Jézus niemi kutatja, hogy vájjon nem érdemetlenre pazarolja-e szeretetét. Szelíd és alá
zatos, amilyen csak a mindenható és szent tud
lenni. Szelíden és alázatosan közeledik felénk,
anélkül hogy tudnánk, mii csak azt halljuk, hogy
megérkezett. Néha azt hisszük, hogy előbb kel
lett volna jönnie; néha úgy gondoljuk, még
várhajtott volna az érkezéseve! Ö azonban köze
ledik, jő, megáll az ajtóban! és zörget. Bebocsá
tást kér: jó hír által és rossz híir által; öröm által
és fájdalom által; gazdagság által és szegénység
által; dicsőség által és gyalázat által: Jézus köze
ledik hozzád, téged keres és téged akar, téged
kíván, hogy benned éljen és te őbenne, hogy
te légy a szőlővessző és a szőlőtőke. Jézus jő
és mi hallunk róla. Hirdetteti magát. Követeket
küld maga előtt. »Menjetek el az egész világira!«
és hirdettetik az evamgéliom, a kegyelem, a bűnbocsánat, a váltság, az örökélet és az üdvösség.
Jézus a maga résziéről megtesz mindent. Elvé
geztetett és napiról napira elvégeztetik a halál
és a feltámadás. Úgy halálának, mint feltámadá
sának ereje itt van a közelünkben. Nem kell
messze mennünk.
Jézushoz kell mennünk, aki hozzánk jön.
Milyen balgatag vagy én lelkem, amikor a közeli
Jézustól eltávolodsz bajaiddá! sebeiddel, keser
ves könnyeiddel! Milyen balgatag vagy, amikor
nem hallod meg az üzenetet: Jézus Judeából
Galileába érkezett, a távolból a közeibe, az ide
genből a szoimlszédságba, az égből^a földre, az
Atyának dicsőségéből a dicstelen világba, a roimól hatatlán|s[á|glbóI az elmúlás hionába, hogy lel-
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keket, téged is én lelkem, vigyen magával oda,
ahonnan ó jött, hogy ahol ö van, ott legyenek
az övéi is, akiket néki adott az Atya. íme, a
királvi ember, akinek a fia halálán volt, hozzá
ment és kérte, hogy gyógyítsa meg fiát, mert
halálán vala. Mennyi h ddoklás van bennem és
körüliem! És minden haldoklás az aggodalom
nak, a remegésnek, a fájdalomnak milyen siri
gyertyáival van bevilágítva! Kelj fel én lelkem az
ezer haldoklás ágya mellől és indulj útnak az
Élet Királya felé; vess véget bús virrasztásaid
nak; menj az éjszakálxil a hajnalba, a nappal vi
lágosságába! Menj ahhoz, aki tehozzád jő, érted
jó, hogy vele menj és nála maradj!

A soproni theol. fakultás hármas ünnepe.
Október 12-én és 13 án hármas ünnepe volt
a pécsi tudományegyetem Sopronban székelő
theol. fakultásának: a Theológusok Otthonának
a felavatása; a fakultás tanévmegnyitó közgyű
lése, melyhez közvetlenül csatlakozott az egy
házi élet kiválóságainak a tiszteletbeli theol.
doktorátussal való kitüntetése; és a fakultás
alapkő-letételének az ünnepélye. Az ünnepélyen
megjelent előkelőségek sorában ott voltak: a
kultuszkormány képviseletében Retry Pál állam
titkár, báró Radvánszkv Albert egvetemes egy
házi és iskolai felügyelő, Geduly Henrik, Kapi
Béla, Raffay Sándor püspökök, Hermann Miksa
nyug. kereskedelmi miniszter, Sopron város or
szággyűlési képviselője, Rásó Lajos egyetemes
ügyész, vitéz Simon Elemér főispán, Thum er
Mihály polgármester, Weszely Ödön rektor a
pécsi egyetemi tanácsnak az élén, Schneller Ist
ván nyug. egyetemi tanár, Kiss Ferenc és Lentz
Géza debreceni egyetemi és Sandy Gyula mű
egyetemi tanárok.
Az ünnepségek sorát a szombat délután tar
tott istentisztelet vezette be, melyen Qeiduly Hen
rik püspök, egyetemes egyházi elnök Kol. 2,
1—ö alapján a Theológusok Otthonát avatta
fel. Fájdalmas érzéssel emlékezik meg evang.
egyházunk veszteségeiről, Pozsonynak, Eperjes
nek idegen kézre jutásáról; de aztán örömének
ad kifejezést, hogy e veszteségekért káipótlást
nyújt a most felavatandó Otthon, mely felé
több százezernyi evangélikus kar tárul ki ma
ölelésre, hogy gondozásába, pártfogásába, ol
talmába vegye. Azzal a hármas kívánsággal
avatja fel az Otthont, hogy legyen az családias
szellemű szerető hajlékká, a komoly munkának
tűzhelyévé és igazi Krisztus szentelte otthonná.
Az Erős várunkkal kezdődő és a theológusok
kai énekével végződő templomi istentisztelet után
autókon és gyalogosan kivonult az ünneplő kö
zönség a Lőverek aljában épült Otthonba, mely
nek udvarán folytatódott az avató ünnepség.
Ziermann Lajos lelkész, kormányfőtanácsos,
mint az ott hon bizottság helyi elnöke üdvözölte
a megjelenteket. Utána báró Radvánszky Albert
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egyetemes felügyelő mondotta el biblikus vo
natkozású szép beszédét, melyet Lapunk vezető
helyén közlünk. — Kapi Béla püspök avató be
szédében azt mondja, hogy hoztunk ide követ
a családi tűzhely oltáráról, melynek forróságát
anyák és apák könnye, gyermek féltése és imád
sága adta meg. Hoztunk ide követ a theol. fa
kultás épületéből, annak jeléül, hogy közös a
munka, amit a két intézmény maga elé tűzött.
Hoztunk ide követ anyaszentegyházunk temp
lomából, hogy ennek az épületnek minden mun
kája, célkitűzése evangélikus legyen. Aztán hoz
tunk ide követ a nemzeti dicsőség szétdöntött
köveiből, hogy magyar legyen annak minden
munkája. És ráborítjuk a különböző kövekből
épült hajlékra az isteni kegyelem gránitkövét,
hegy összetartsa ezt az épületet és erőt adjon
az erő felett való munkára. Homlokzatfalára pe
dig aranvbetiikkel Írjuk a nagy igazságot, hogy
evangélikus lelkésznek lenni annyit jelent, mint
örök eszmének szolgálatába állítani az. életet,
apostolkodni Isten szolgálatában és nemzeti pró
fétává lenni a sötét éjszakában a hajnalhasadást
várva. Weszely Ödön rektor az Erzsébet-tudománvegyetem üdvözletét hozza s arról beszél,
hogy ez az. Otthon arra van hivatva, hogy pó
tolja az igazi otthont, ami a felnőtt ifjúságra
nézve nemcsak nem lehetetlen, hanem nagyon
kívánatos. Kiss Jenő dékán azt fejtegette, hogy
minden internátus, úgy ez is csak akkor felel
meg hivatásának, ha valóban otthon lesz. Ez
épület homlokzatán aranybetükkel olvasható,
hogy Theológusok Otthona. Deák János az O tt
hon felügyelője a munka, hit és szeretet hármas
princípiumára építette a közönséget magával ra
gadó lelkes beszédét. Majd Laitinen Toivó finn
evang. lelkész tolmácsolta hazájának üdvözletét,
örömének és köszönetének adva kifejezést, hogy
az Otthon egy szobája mindenkor szeretettel
várja a finn theológus-testvéreket. Zászkaliczky
Pál szenior az ifjúság nevében mondott az Ott
hon megteremtéséért köszönetét és Ígéretet tett,
hogy munkásságukat mindenkor a krisztusi sze
retet és a haza iránti önfeláldozó ragaszkodás
fogja jellemezni. Az ünnepséget a Himnusz
zárta be.
Este 7 órakor nagy hangverseny volt a
templomban, melynek művészi orgona- és ének
számai között Raffay Sándor bányakor, püspök
taitott »Hit és tudomány« cimen előadást. A
hit és tudomány emberei adtak itt egymásnak
találkozót, kezdi. beszédét. Ez ad alkalmat neki,
hogy a hitnek és tudománynak egymáshoz való
viszonyáról szóljon. A hit és tudomány ugyan
azon emberi léleknek együttes birtoka. Egymás
mellé rendeltek, egymást feltételezik és kiegé
szítik. A hit csak akkor szilárd igazán, ha el
mondhatja: »tudom, kiben hittem«; és a tudás
csak akkor értékes igazán, ha nem szakad el a
hittől. Az a lélek gazdag és egészséges, amely
ben a hit tudással párosul. Az igazi tudós soha
sem lehet hitetlen, mert minél jobban megismeri,
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megérti a könnyező világ láthatatlan gazdagsá
glát, annál nagyobb örömmel, sőt ellenállhatatlan
kényszerűséggel hódol meg a1lelke a világ al
kotója, fenitar tója és kormányzója előtt. Az nem
fontos, hogy más nievet ad neki; a fő, hogy
ugyanarra gondol. A hit a meggyőződés, a hit
a bizonyosság;; olyan bizonyosság és olyan meg
győződés, mely belső tapasztalásból indul ki és
útján szakadatlan észleléssel válik mind gazda
gabbá. Tehát a hit is tudásom épül fe le s erősö
dik meggyőződéssé. Tévednek azok, akik a val
lás eredetét a természet fölötti hatalomtól való
rettegésben1 keresik. Mert a hit inkább az ész
lelés, megállapítás és megismerés eredménye.
A hit és tudás az Isten trónjának zsámolyánál
találkozik egymással, hogy szent frigyben egye
sülve éljenek az ember lelkében. Sem helyes, sem
okos dolgot nem' cselekszik, aki a kettőt egy
mástól elválasztja. A hit és tudás nem ellenségek,
hanem élettársak arra a szent célra, hogy együtt
szerezzék meg és együttes erővel tartsák meg
az emberi lélek harmóniáját és az emberi élet
örök értékeit. Hit és tudomány már csak azért
sem zárhatja ki egymást, mert azonosak a tö
rekvései, azonos a célja, tartalma. Mindakettő
meg akarja ismerni az éleit értékeit. A bölcs em
ber lelkében a hit és tudás nem lis kerül egymás
sal ellentétbe, sőt egymíást gazdagítja és támo
gatja. Pál apostolra hivatkozik, aki hitben és
tudásban egyformán gazdag. Pál apostol szerint
a hit és tudás egyformán szükséges, hogy az
életet, mint az Istentől eredő elhivást a maga
valósiágában megismerjük. A hit és tudás az
emberi léleknek két karja, mellyel magához öleli
az életet; az a páros szemí, mely az emberi élet
mibenlétét, törvényeit, célját és értékeit vizsgálja
és felismeri. Az egymást segítő két láb, melye
ken előre tör az emberi lélek, hogy elérhesse az
élet kútfejét, az Istent. A hit a virág, a tudás a
szár; virág nélkül disztélén a szár, szár nélkül
meg elhervad a virág. A tudás a vizsgálódó
szem, mely meglátja azt, akit szeretünk, a hit
pedig a kar, mellyel magunkhoz öleljük.
Vasárnap délelőtt 9 órakor istentisztelet volt
a templomban, melyen Pröhle Károly prodékán
tartott I. Kor. 3, 11 alapján gondolatokban gaz
dag, mélyen szántó beszédet a theol. fakultás
alapkőletételére való vonatkozásban. Istentiszte
let után a kaszinó dísztermében folyt le a fakul
tás tanévimegnyitó közgyűlése. Weszely Ödön
rektor üdvözli a megjelenteket. A távolság,
mondja, mely a theol. fakultást elválasztja az
egyetem székhelyétől, nem jelenti az egyetemi
gondolattól való eltávolodást. Mert összekap
csolja a tudományra való törekvés. Mind a négy
kar a maga speciális területén keresi az igazságot.
Ebből a szempontból nézve a theológiának ju
tott a legszebb feladat. Mert ez emeli fel az em
bert a tramszoedens szférába; a »homnan-hova,
hogyan és miiért« nagy kérdéseire keresve a fele
letet. Százszorosán szükség van mia arra a megnyugltatáisra, miit csak a rendületlen hit adhat
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nekünk. Ez a fakultás neveli azokat az evangé
likus papokat, akik a népnek lesznek tanácsadói,
vigasztalói. Ezzel megbecsülhetetlen szolgálatot
tesz a hazának. Utána Kiss Jenő tartja megi az
1928/29. tanévről beszámolóját. Majd beiktatja
a hittudományi kar új hallgatóit. Az évmegnyitó
üléshez közvetlenül csatlakozott a theol. tiszte
letbeli doktori közgyűlés, mely alkalommal báró
Prónlay Dezső tb. evang. egyetemes felügyelő,
báró RadvánlsZky Albert egyet, egyházi és iskolai
felügyelő, Geduly Henrik, Kapi Béla, Raffay
Sándor ev. püspökök, Ravasz László ref. püspök,
Schneller István nyugi, egyetemi tanár és Kiss
Ferenc debreceni egyetemi tanár az Erzsébettudományegyetem evang. hittudományi karának
tiszteletbeli doktoraivá avattattak. A kitüntetet
tek egymjás után köszönték meg a szép kitünte
tést. A távollevő báró Prómay Dezső levélben,
Ravasz László pedig Amerikából hazatérőben az
óceánról szikratávíró útján tolmácsolta köszö
netét.
Délután 3 órakor folyt le ünnepélyes kere
tek között a fakultás alapkövének letétele. A
theológiusok énekkara által előadott miagyar
Hiszekegy után Petry Pál mondott a kultuszminiszter képviseletében beszédet. A pécsi egye
tem a legősibb és legmodernebb egyetem,
mondja. Hiszen már Nagy Lajos idejében fenn
állott, de a1legmodernebb is, hiszen a legújabb,
legfiatalabb egyetemiünk. Ugyanez a jelleme van
ennek a soproni theol. fakultásnak. A legmo
dernebb, hiszen most tesszük le az alapkövét. De
mlégis a legrégibb, mert a soproni tanintézet már
1557-ben alapittatoit. És azóta az evang. tudo
mánynak mindig voltak tanárai ezen a helyen.
Ősi evangélikus tradíciók színhelyén állunk mlost.
Hiszen már a 17. században a belváros egyik
házának erkélyéről hirdették itt az evangéliumi
hitigazságait. Malakiás próféta mondja, hogy a
pap ajkai őrzik a tudományt. De a tudás magá
ban véve nem elégi, mert a papnak egész életé
vel, egyéniségével kell megpecsételni a Krisztus
tanítását: ez a legszebb, legnehezebb feladat.
Legyen ez az épület gyújtó fókusza azoknak az
evang. lelkészeknek, akik elődeik példájához hí
ven a magyar hazáért, az evangéliumért mindig
készek meghozni áldozatukat. Weszely Ödön
rektor szerint a irmai nap öröme a theol. karnak,
de öröme az egész pécsi egyetemnek. Köszöne
tét mond a kultuszkormánynak, Sopron város
vezetőinek, hogy lehetővé tették a fakultás miegépitését. Thurnier Mihály polgármester arról be
szél, hogy válságos, nehéz időkben a népiek min
dig megváltókat keresnek, megváltókat várnak.
Soha1olyan nehéz időket nem élt át ez a nemzet,
mint napjainkban. Ma ott állunk, hogy nem lát
juk a kibontakozási útját. Sopron örömmel hordja
az építő köveket, miért sejti, hogy ebben az
épületben ápolják azt a tudományt, mely meg
gyújtja azt a fáklyát, melynek fénye a kibonta
kozás útját mutatja. Kiss Jenő Máté17, 4 alapján
amaz óhajának adott kifejezést, hogy legyen ez
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az épület a Krisztusban élő igaz hitnek, Izrael ■ iskolába és az egyszerre »benépesült«. A
nagy törvényadója és törvénytudója, Mózes pél szülők jó része azonban nem nyugodott bele
dájára a tudománynak és Illés égó honszerete- gyerm ekük áttelepülésébe és visszairatta
tétől áthaioít hn/aszeretetnek a hajléka. Az alap leányát az állam i iskolába. K kkor m egtör
téni a m ásodik kivezénylés azzal a p a ra n cs
kőbe elhelyezett okiratot Kovács Sándor olvasta
fel. Azután sorra következtek a frappánsabbnál csal, hogy az áll. el. iskola igazgatóinak a
frappánsabb jelmondatok, kívánságok kíséreté róni. kath. iskolába áttett gyerm ekek kö-,
zül egyet is visszavenni nem szabad! Evan
ben a szimbolikus kalapácsütések.
Ki S.
gélikus, refo rm átu s vallásit gyerm ekeket
visznek át erőszakkal — róni. kath. iskolába
és kényszerítenek nem egy gyerm eket a rra ,
hogy az áll. el. iskola közvetlen közeléből
napi
8 km-t tegyen meg azért, hogy a szü
(Elnéptelenedett iskoláink figyelmébe.)
lök ak arata ellenére a zárdái iskolába já r 
Jó néhány éve siránkozunk elnéptele hasson. hogv az benépesüljön és igényt ta r t
nedett iskoláink szom orú sorsa m iatt. Az hasson a szép sum m ájú állam segélyre! Hogy
elvont állam segély, ha meg nem fojtja őket, az 1921. évi XXX. törvénycikk 4. §. mást
a fen nm aradásukat m indenesetre kétségessé mond, az kétségen felül álÍ! Hogy itt a szü
teszi. A m inisztérium az ú jra való benépe- lök törvényadta jogát vették el, az is bizo
sítéstöl teszi függővé a beszüntetett állam  nyos. Hogy egy állam i iskola ro v á sára ál
segély újabb kiutalását. A feltétel tehát ke lami funkcionáriusok m űködtek közre —
mény és szigorú. Idáig azt hittem , hogv az tény ként megái 1a p í t h a tó !
ilyen sorvadó iskoláink jövendője, m egm a
De hát nem lehetne az elnéptelenedett
rad ása gyerm ekeink létszám ának em elkedé p ro testán s iskolák haján is így segíteni? Mi
sétől, vagyis végeredm ényben: Isten áld á »nem tu d n án k egy ilyen m iniszteri rendele
sától függ.
I tt e l kieszközölni, hogy legalább kölcsönkért
Most jöttem rá a rra , hogy az iskola gyerm ekeket Írhassunk be ott, ahol egyéb
benépesítésének van egy m ásik útja is, ez ként üresen m arad n án ak az iskolapadok!?
pedig a m iniszteri rendelet!
Hisz most azt m ondják p ro testán s aera van!
O któber 6-án, egy nem zet fájdalm as Egy m iniszteri rendelet, hogv m egm ent
emlékezései közepette szentelte fel M agyar- hetné a mi szegényes állam segélyeinket is.
ország hercegprím ása Zalaegerszegen
a M egm enthetné — nem most épült — ele
»Notre Dame« apácák h atalm as zárd aép ü  századokon keresztül hősies áldozatkészség
letét. Hogy m ilyen és m ekkora anyagi se gel m egtartott iskoláinkat! Ehhez pedig nem
gítséggel em elkedett fel ez az épületkolosz- kell ám sem különös jó ak arat, nem kell á l
szus, azt m ost nem feszegetem. A 16 hold lítólagos p rotestáns aera sem. csak igaz
területén fekvő három em eletes épülettöm b, ságérzet, m ert az igazság ugye m indig egy
a többek között hat osztályos, róni. kath. form a m értékkel m ér! A zalaegerszegi meg
jellegű elemi iskolát is foglal m agában. 1897. oldást azért ajánlom az elnéptelenedett
óta viszont m űködik Zalaegerszegen m. kir. p ro testán s iskoláink figyelmébe!
állam i népiskola is. A folyó iskolai évre
De van ám egy másik érdekes m ozza
szóló beiratkozásoknál tehát m ár választ nata is ennek az iskola »benépesítésnek .
hattak a szülők a két iskola között, élhettek Mikor m ár növendékeket szereztek az állam i
törvényadta jogukkal, am ely szerint: »Min elem i iskolából, ak k o r tű n t ki. hogy a né
denkinek, akinek gondviseléséinél iskolázta pes 6 osztály ta n ítá sá ra m indössze egv a p á 
tási kötelezettség alatt álló gyerm ek van, ca-nővér áll rendelkezésre, tehát tanerők is
jogában van a gyermeket a k ár lakóhelyén, kellenek. A N otre Dame zárd a állítólag
ak ár m ás községben levő és bárm ilyen je l igyekezett nővéreket hozni valahonnan C seh
legű iskolába beíratni és járatni.« A szü országból, de a csehek nem engedték őket
lők döntése pedig úgy szólt, hogy a z á r át C sonkam agyarországba. No, de ha n ö 
dái iskolába, a hat osztályba beiratkozott vendékeket szerzett a m iniszteri rendelet,
összesen 84 gyermek, az állam iba pedig 180. szerzett tanerőket is. Megjelent egy másik
A zárdái iskola tehál >elnéptelenedett ve rendelkezés, amely most m ár 5 állami tan í
szélyben forgott a 75.000 pengő állam se tónőt is kivezényelt a róm . kath. zárdái is
gély, mely a róni. kath. elemi iskolának be- kolába, és helyezett róm. kath. igazgatás
igértetett és az apáca-tanítónők száz-száza alá, egyébként a fizetésüket folyósítja az
lékos beígért lizetése! Kkkor egyszerűen ki- állam kassza, m ert az apáca-nővéreknek is
adatik egy m iniszteri rendelet, amely el folyósítaná 1()0<>/o-ig, — h a lennének.
rendeli a róni. kath. zárdái iskola »benépe
Az 5 tanítónő elvonása m iatt az állami
sítését.« 160, az áll. cl. iskolába b eiratk o  iskolában tanerő hiány m utatkozott és csak
zott növendéket, felekezetűkre váló tekintet m agas létszámú osztályok és vegyes osztá
nélkül, a szülők megkérdezése nélkül egy lyok szervezésével lehetett nagy nehezen a
szerűen »átvezényeltek« a róm. kath. zárdái tan erő hiányon segíteni. De h á t ezek m ind
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csak apró kellemetlenségek a nagy célhoz
képest: megmenteni egy róm. kath. iskola
államsegélyét bárm i úton-módon!
Csodálkozva olvastam ezek után Püspök
úr évi jelentésében, hogy mivel a miniszté
rium fedezetet nem képes előterem teni, da
cára a m inisztérium előzetes, beleegyező le
iratának — mégsem folyósítja a soproni
tanítóképző egyik helyettes tanárának a fi
zetését. F urcsa egy protestáns aera ez! Mi!
csak veszteségeket, mellőztetést jegyezhetünk
fel, alamizsna-filléreket kapunk, míg róm.
kath. egyházi célokért állami intézmények
csorbulnak meg, állam polgárainknak tö r
vény biztosította joga vész el, protestáns
gyermekeket »utalnak át« róm. katholikus
»aerába«. Úgy látszik az ilyen jelenségek
m iatt panaszolja nagy hangon minden róm.
kath. nagygyűlés, hogy a szegény Magyarországon m a protestánsok kormányoznak.
Hát mindig nem vagyunk eléggé Regnum
Mar fan um a?

Az 1929. novembsrn-ra tervezett Evangélikus
Nap muikareidje.
I. Ünnepi istentisztelet d. e. 9 órakor a
Deáktéri templomban.
II. Zártkoniferencia d. e. 10 órától.
Munkatéma: Jubiláns okok és abból folyó
kötelességek.
1. Viszonyunk az örök alaphoz. (Károlyi
Gáspárra való emlékezés.)
2. Viszonyunk az ifjúsághoz: a) A meg nem
komiirm álfákhoz, b) a me|g|konfirm álfa khoz. (A
Luther kátéira való emléke zés.)
3. Viszonyunk a reformátusokhoz. (A marburgi kollokviumra való emlékezés.)
4. Viszonyunk az államhoz. (A Bethlen Gá
borra való emlékezés.)
5. Viszonyunk a külföldi protestánsokhoz.
(A speyeri birodalmi gyűlésre való emlékezés.)
ill. D. u. félhatkor jubiláns hangverseny
a zeneakadémia nagytermében.
D. u. félniágiytől az Országos Luther szövet
ség közgyűlése.
Minden egyházközség, a lelkészeken és ta
nítókon kívül, annyiszor 2 (kettő) vasúti jegyigazolványt igényelhet, ahány rendes lelkészi ál
lása van. Leány- ás missziói egyházak, a tanító,
illetve missziói lelkészen kívül, egy-egy jegyet
igényelhetnek. Jegyigénylők október 31-ig je
lentkezzenek vitéz Dr. Kendeh-Kirchiknopf Gusz
távnál (Bp. Deáktér 4.). Később jelentkezők igé
nyeit nem elégíthetjük ki. — A vasúti jegyért
50 fillér küldendő be előre.
A délelőtti zártkonferenjcián csak belépő
jeggyel rendelkezők vehetnek részt és azok, akik
részvételi díj fejében 1 pengőt előre fenti címre
beküldeniek.
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A zeneakadémiában rendezendő hangiver
seny jegyei: 4, 3, 2 és 1 pengő árúak. Tekintet
tel a nagy keresletre az ezen megjelenni szándé
kozók a jegyigény léskor jelentsék be azt is, hogy
hány és milyen áru hangversenyj egyet foglalnak
le. E jegyeik ára csak az átvételkor fizetendő
le. — Későn jelentkezők kívánságai nem lesz
nek teljesíthetők.

Egyházi gyűléseink figyelmébe.
Legyen szabad azoknak figyelmét, akik egy
házi igiyűlésieiníkieni az indítványozás és a határo
zathozatal jogával felruházva részt vesznek, a
következő apróbetűs, de lényegiében fontos új
sághírre felhívnom. A »Budapesti Hírlap« 1929.
október 10-iki száma a napi hírek között közli
azt, b,ogy a szegedi katholikus szülők szövetsé
gének gyűlésén, amelyen a katholikus társada
lom szine-java vett részt, Glattfelder Gyula dr.
csaniádi püspök, részletesen kifejtette »a családi
élet elferdülésének jelenségeit és következmé
nyeit, amelyeknek egyedüli okát a polgári há
zasságban látja« s a családi élet védelme érde
kében szükségesnek mondotta, hogy a magyar
polgári házassági törvény revideáltassék. Muntyán István táblai tanácselnök inditványára pe
dig határozati javaslatot fogadtak el a gyűlés
tagjai a polgári házassági törvény revíziója ér
dekében,, melyet megküldenek a törvényhozás
mindkét házának és a kultuszminiszternek.
Magam már egyszer c lap hasábjain szól
tam a polgári házassági törvénynek a családi
élet irányában gyakorolt káros hatásairól s fel
hívtam' a figyelmet a törvény revíziójának a
szükséges voltára. Erre itt most nem is terjesz
kedem ki. Die örömömnek adok kifejezést afelett,
hogy nálamnál, az egyszerű falusi papnál tekin
télyesebb emberek is szót emelnek az ügyben s
hogy lassanként a keresztyén alapon álló komoly
társadalom is észreveszi a polgári házassági tör
vény által a családi élet lerombolása tekintetében
okozott károkat s felemeli szavát a törvény reviziója érdekében.
Miután meggyőződéseim az, hogy e törvény
revíziója s az egyes vallásfelekezetek szempont
jából igazságosam való újjáalkotása által nagyon
sok a családi élet körül ma fennálló s a nemzetet
létalapjában támadó ferdeseg és romlás meg
szűnnék, szükségesnek tartanám, hogy evang.
társadalmiunk, sőt egyházi gyűléseink is fel
emeljék szavukat a szóban forgó törvény re
víziója érdekében. Szilárd meggyőződésem, hogy
mindaddig, mig a jelenlegi magyar házassági
törvény érvényben miarad s szinte intézményesen
tár kaput a házasságot keresztyéniellenesen meg
ítélő felfogásnak a családi élet szentélyének le
rombolására, addig a családi élet hathatós vé
delméről szó sem lehet. Tehlát emeljük fel sza
vunkat a családi és nemzeti élet épsége és szent
sége érdekében a polgári házassági törvény re
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víziójáért. Itt látnék sok-sok egyéb dolog mel
lett egy olyan közös célt, amelynek érdekében
félretéve gyűlölködést és- személyeskedést, val
lásfelekezeti különbség nélkül egyesülhetnénk s
együtt küzdhetnénk mindnyájunk megváltójának,
a Jézus Krisztus szellemének diadaláért.
Sch. J.

A mi mindennapi kenyerünket. . .
(Néhány szó éneküjryünkhöz.)

Lutherünk negyedszázados emlékkel ünne
pelt remekművű kátéjának harmadik részében,
az Ur imájáról szóló magyarázatában kifejti mi
minden jó tartozik a testi kenyérnek fogalma
alá, kátéjában lelki kenyeret nyújtott századokra
evangéliomi népünknek, az isteni ige komoly
sága, mélysége és szentsége mellett gondolt a
szivet, lelket ég felé emelő lelki eledelre, értjük
ezek között az evangéliomi énekeket, hiszen jól
tudjuk, számos éneket szerzett, azokat dallamok
kal látta el, mint az ótestamentom hárfás királya
családja körében nehéz munkája után abban ta
lált felüdülést, hogy gitárját pengetve szerettei
vel énekelt, az ének Luthernek mindennapi lelki
kenyeréhez tartozott, az evangéliomi egyház né
pének is, legyen az bármily nyelvezetű, min
dennapi lelki kenyeréhez tartozik.
S most kérdezzük, hogyan vagyunk ezen
mindennapi kenyérrel? Ki van-e elégítve az ez
irányban jelentkező éhség és szükség?
Énekes könyvekben nincsen épen hiány. Na
gyobb gyülekezeteink saját különleges igényüket
kielégítő énekeskönyv vei segítik ki magukat, na
gyobb elterjedéssel van használatban a győri
gyülekezetnek s újabban a dunántúli kerületnek
nagy gonddal szerkesztett énekeskönyve, ame
lyet mind több gyülekezet vesz használatba lelki
épülésre. A dunántúli új énekeskönyvet össze
hasonlítva a régebbi kiadásokkal, úgy találjuk,
hogy utóbbiakban volt toldalék a győri énekes
könyv közkedvelt énekeiből, benne volt a passió
s Jeruzsálem veszedelmének a leírása is, ezek
az új kiadásban hiányzanak s hiányzik a kedvelt
»Engem igazgat az egeknek ura« című étel utáni
ének, amelyet családaink ma is eleitől végig
könyv nélkül tudnak és énekelnek, szövegének
és dallamának kár volna feledésbe menni.
Amikor a dunántúli énekeskönyv átdolgo
zása folyamatban volt, gondoskodás történt
egyetemes jellegű, új énekeskönyv szerkesztése
és kiadása iránt, Ígérve lett, hogy ezzel a refor
máció négyszázados emlékévében 1917-ben evan
géliomi egyházunk meg lesz ajándékozva. Azóta
évek teltek el, az egyetemes énckeskönyv ügye
nem haladí: előre. Úgy tudjuk az idevonatkozó,
nagy gonddal előkészített anyag Osgyánból a
nemrégen elhunyt költő-pap Kemény Lajos mun
kájából át lett mentve s megadná a lehetőséget
a munka befejezésére, van tekintélyes és szak
értő egyetemes énekügyi bizottságunk, nagyon
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kérjük, ezt az ügyet venné szives gondjaiba.
Az egyházi élet az énekügy tekintetében is
támaszt újabb igényeket, ezekre a dunántúli új
éirekeskönyv tekintettel is van, évente visszatérő
gyásznapja a hazának és egyházunknak október
(>-a, amely alkalomra nincsen énekünk, martir
hazának es mártír egyháznak szüksége van ilyen
énekre.
Egyházunk ünnepkörei alkalmazkodnak a
perikopa előírásához. Szent háromság vasárnap
jától adventig, avagy az epifania vasárnapokra
nagy nehezen csak terei um vagy decimum komparacionis utján találunk az egyházi beszédhez
simulót vagy hangolót. A némethoni evang. hit
testvérek énekeskönyvében ezen időszakra ta
lálunk evangéliomi és cpistolai textusokhoz al
kalmazott énekeket.
Énekügy linkkel, már mint az. egyetemessel,
foglalkozott Paulik János, a Mele érdemes el
nöke, (Milyen dallamokat vegyünk fel a készülő
új énekeskönyvbe. Ja\aslat. Az ev. egyet, énckiigyi bízott.-ág figyelmébe ajánlja 1904. szeptem
ber 3.) újabban Moczkovcsák Ernő lelkésztestvé
rünk c lapok hasábjain is ismételten, visszhang
nélkül.
Külön lapra tartozik az egyházi énekek dal
lamának kérdése. Mint egyebekben, úgv ebben
is nehéz minálunk egységre jutni s megtörténik
velünk, ha a szomszéd község evangélikus temp
lomába megyünk istentiszteletre, nem tudunk
az ottani hívekkel együtt énekelni. Nagyobb az
egység refonrtátus atyánkfiáinál, akiknél Buda
pesten és Kiskinyizsen ugyanazon zsoltárt ugyan
azon dallammal éneklik a hívek.
Kérelem egyetemes gyűlés előtt az egyet,
ének ügyi bizottsághoz, hiszen egyházunk joggal
éneklő egyháznak neveztetik,
a mi mindennapi kenyerünket...
Némo.

Az igehirdetés hatásán ak időtartam a.
Egy esztendeje m ár annak, hogy Kupi Béla
püspök kint járt A m erikában s prédikált a
new yorki Szent H árom ság tem plom ban Ci
m ic i Sim onról, aki segítette vinni ro sk a
dozó Jézusnak a keresztet s felszólította a
kint élő m agyarságot, hogy ők is segítsenek
a keresztet hordozni a kereszt alatt roska*
dozó m agyarnak. Egy év múlva levél jött
a püspöki hivatalba, am elyben S ándor I.ász
ióné Polgár Zsófia new yorki lakos 10 dol
lárt küld az öttevényi tem plom ra, megemlé
kezve arró l, hogy ezzel a k ar Cirenei Sim on
ként segíteni, a m agyar keresztet hordozni.
Sándorné ujm alom soki születésű, az egyház
szolgálatában álló Szigethy-család leszárm a
zottja, 35 éve van m ár kint s a H arangszó
ból vett tudom ányt az öttevényiek hősies
erőfeszítéseiről és arró l, hogy még van adós
ság a tem plom on.
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— Aszód. Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium új épületének alapkő letételi ünne
pélye október 27-én tesz, délelőtt niegyed ti
— Egyházmegyei lelkészértekezlet. A zenegy órakor. Az alapkövet D. Raffay Sándor
győri 'egyházmegye lelkészegyesülete október püspök helyezi el ünnepélyes keretek között.
16-áni tartotta őszi értekezletét Győrött. Síkos
— M egjelent az »Ébresztő«, a Keresztyén
Kálmán kispéci lelkész osztotta ki az Úrvacsorát. Ifjúsági Vezetők Lapja októberi száma nyom
Az értekezleten Németh Károly elnök üdvözölte tatásban, 32 oldalon a következő tartalommal:
D. Kapi Béla püspököt tb. thiepl. doktori cím Dr. Tóth Miklós: Genf. Laky László: Fiu-munka.
mel való kitüntetése alkalmából, továbbá az Dobos Károly: Októberi évnyitó társas est.
egyesület két 'uj tagját: Bácsy Sándor győri hit Póigyer István: A KIÉ missziói látogatásai.
oktatót és Balázs Bála győri segédlelkészt. Az Laky László: Apák és Fiaik vacsorája. Jézus
elnöknek 2 Kor. 3, 6 alapiján tartott irásmagya- Élete, tanulmány négy hétre. Dr. Karácsony
rázata 'után különböző aktuális, ügyek kerültek Sándor: Miért tanuljunk? Kovács; Péter: Föld
megbeszélésre (Frot. Sajtószövetség, lelkészek mi vés Ifjuslájg. Könyvtárunk. L. L : Testnevelés.
beosztása más gyülekezetekbe vallásos esték tar Hirdető Táblánk. Műhely: Faipari műhlely. Fel
tása céljából, egyházmegyei prezbiteri konferen szerelés: KIÉ otthonok Zeitler Rudolftól. Vi
cia1,egyházmegyei ifjúsági konferencia stb.). Kiss lágiszövetségi imahét. Lüst Hero: A német ifjú
Samu pénztáros beterjesztette a Belmissziói ság helyzete. Hírek: Határokon innen, Határo
Szövetség számadását. Kovács Zsigmonid a Bél- kon túl. A lap megjelenik évente 9-szer,' elő
missziói Munikaprogirammnak azzal a részével1 fizetési dija égy évre 5 pengő a következő cí
foglalkozott, amely a lelkésznek népiskolai mun men: Keresztyén Ifjuságj Egyesületek Nemzeti
káját tárgyalja. Felolvasást tartottak Nagy; László Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-út 29. II.
bezi és Nagy Gyula rábcakapi lelkészek; előbbi
»A kegyelem«, utóbbi »Szeretetniunka és test
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
véri közösség a gyülekezetben« címen. Az érte
kezlet kívánatosnak és szükségesnek tartja, hogy
Pályázati felhívás.
a lelkészek miniéi intenzivebben kapcsolódjanak
Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség
bele az isikblánlkivüli népművelés munkájába.
egy megüresedett kántortanítói állásra p á 
— Falb K ároly egyháztanácsos, a győri lyázatot hirdet. Fizetése: lakás, vagy törvé
ev. szeretetház lakója, okt. 11-én elhúnyt 54 nyes lakbér, stóla megváltva, 23 q búza, a
éves korában. Vagyonát, 9 hold földet és m indenkori kezdő tanítói fizetése 50o/o-a és
a megfelelő államsegély. Kötelesség: az egy
két ház felerészét a szeretetháznak hagyta. ház által kijelölt osztály vezetése és a soros
— Lelkészértekezlet. A soproni alsó 'egy kántori teendők végzése. A pályázati kér
házmegyei lelkészegyesület Nemeskéren, októ vényhez csatolandók: a tanítói és kántori
ber 3-áni Hérints Lajos elnöklete alatt tartott ér oklevél, orvosi bizonyítvány, illetőségi és
tekezlete foglalkozott a kultuszminiszternek az honossági bizonyítvány. A kommun és oláh
zal a cikkével, amelyben a Tiszakürtön és Nagy megszállás alatti m agatartásról szóló bizo
réven történt borzalmakkal kapcsolatosan felve nyítvány és működési bizonyítvány. A jelöl
tette azt a kérdést, hogy hol voltak a papok. tek orgonálásból és éneklésből próbát tenni
Kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy a nyug tartoznak. A megválasztott tanító a helyi
díj intézeti járulékok kivetésénél vegyék alapul szabályrendelet értelmében magasabb java
az egyes gyülekezetek adóját és eképpen arányo dalm azásra előléphet. Az egyházközség
fenntartja m agának a jogot, hogy a tanítót
san vettessék ki a nyugdíj intézeti járulék.
áthelyezheti, m unkakörét szabályozhatja. Az
— Sajtóügyünk. D. Kapi Béla püspök idei állás a választás jogerőre emelkedése után
jelentésiében az evangélikus sajtóról ezt Írja: azonnal elfoglalandó. A kellően felszerelt
»Evangélikus sajtóügyünkben új mondanivalóm kérvények október 31, déli 12 óráig, alulírott
nincs. Változatlan fennáll a régi helyzet: a régi esperes, ig. lelkész címére küldendők.
szervezetlenséggel, egyetemes programmnélküli
Orosháza, 1929. okt. hó 8.
séggel, közönnyel, erőfeszítéssel és csalódással
Kovács Andor
összekötve.« A püspök jelentésében kéri a gyü
ig.
lelkész, esperes.
lekezeteket, lelkészeket és tanítókat, hogy az
evangélikus sajtót hathatós támogatásukban ré
Pályázat.
sze sitsék.
A
l'óbónyi
lálgl
h.
evanig. 'egyházközség! most
— Művelt, evangélikus, idősebb hajadon,
rendszeresitett
harmadik
tanítói állásra pályáza
tanító árvája, gyermekek mellé háztartásban
tot hirdet. Fizetésle törvényes; lakbér. Pályázati
való segédkezessél, esetleg idősebb urinőhöz határidő e hirdetmény mieigjeíenlésétői három
társalkodónőnek ajánlkozik. Megkeresések e hét. Evangélikus lelkészi hivatal, Lébény, Móson
címre: Ev. lelkészi hivatal, ÍV. 192. Szarvas.
miegye.
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Hit é s rem én y .
Dr. Mesterkázv Erei. ehker. felügyelő megnyitójából.
Kaposvár, okt. 23.
A háború a rnaga rémségeivel, em ber és
vagyonpuszlitásával immár 11 éve befejezést
nyert, de nem követte a béke, a m egnyugvás
jobb és szebb kora, m ert a békeszerződéseket a
gyűlölet szelleme hatotta át.
Igaz, megindult a folyamat, ezen győzőre és
legyózöttre egyaránt káros békeszerződéseket
módosítani és javítani, ezáltal Európa nemzetei
nek életét türhetóbbé, egymásra elviselhetőbbé
tenni.
Történtek és folyamatban vannak oly ese
mények, melyek kedvezőbbé tették a helyzetet
és annak sivárságát némiképpen enyhítették. A
nemzetek szövetségének legutóbbi tárgyalásai,
a leszerelési, majd a hágai konferencia, most
pedig a keleti államok jóvátételének rendezése
ügyében folyamatban levő tanácskozások las
san, lassan jobb helyzetet fognak teremteni.
De mindez csak egy-egy csepp a fájdalom,
a szenvedés és nyomor tengerében és ezen gyó
gyítani akaró cseppecskék is oly hosszú időkö
zökben követik egymást, hogy azok kedvező ha
tását a háborút átélt generációnk alig fogja
élvezni.
Ez a kedvező hatás is inkább a nagy nem
zetek életnyilvánulását érinti. A mi szegény,
sorsüldözött hazánk, mely embertelen m egcson
kítása folytán a legkedvezőtlenebb helyzetbe ke
rült és mi, annak agyongyötört lakói, hiába
várjuk azon jobb belátástól vezetett intézkedé
seket, melyek a mi helyzetünk enyhítésére szol
gálhatnának.
Mi ellenünk a trianoni békediktátummal be
fejezettnek m ondott háború az utódállamok ré
széi ól most is folyik. Amint azt a tönkrement
existenciák, az elhelyezést nem találók, a munka
nélküliek, az ősi rögtől megfosztott, hazájukból
kiüldözött magyarok ezrei tanúsítják.
Bárhova tekintünk, az elesettség, a bizony
talanság rendkívül szomorú képe tárul elénk
és önkéntelenül ajkunkra tolul a kérdés, miért
nem tudnak tizenegy év szomorú m egpróbálta
tása után az emberiség sorsát intéző földi ha
talmasságok a megértés, a kölcsönös megbecsü
lés és szeretet útjára térni, miért kell a XX.-ik
század keresztyén társadalmának saját hite szel

Megjelenik kelenként egyszer, vasárnap.
Ellllzetísi ir : Egész évre 6 P. 40 (HL félévre 3 P.
20 lilL negyedévre t P. 60 (HL Egy szán 16 (III
Hirdetési árak megegvezés szerint.

lemét megtagadva egymás életét tűrhetetlenné
tenni?
M iéit kell nekünk, akik a háborút ellenez
tük, akik szomszédainktól egy talpalatnyi fői
det elvenni nem akartunk, a háborúban résztvett
összes nemzetek között a legtöbbet szenvedni.
Miért támad a legkiméletlenebbül minket a kör
nyező ellenséges érzelmű népek hada, akik velük
szemben mikor hatalmon voltunk, a leginegcrtőbb és legelné/öbb m agatartást tanúsítottuk?
Hogyan m agyarázható az, hogy az egyed eiben
oly kiváló m agyarság századokon át meddő har
cokban emésztette fel legjobb fiai erejét. Miért
kell mai válságos helyzetében felekezeti kérdések
feszegetésévcl, magyar és m agyar között szük
séges egyetértést megbontani, miért kell közös
nyomorúságban sínylődő társadalmi rétegeket
egym ás ellen ingerelni? Mi homály ősit ja el sze
münk tisztán látását, hogy inkább egymás ellen
hadakozunk, semmint <>sszes erőnket egybe
vetve, buzgó munkával helyzetünk megjavításán
fáradoznánk?
Mindezen kérdésekre, melyek a hazája és
tg y h á /a sorsán aggódó lelkű emberek értelmét
foglalkoztatják, m egnyugtató választ véges em
beri elménk adni nem tud.
Lemondás, a kétségbe esettek szomorú
élele, legjobb esetben fatalista belenyugvás lenne
sorsunk, ha a hit és remény világító fáklyája
fényt és* világosságot nem vetítene oda, ahol
a büszke emberi ész tova vezetni nem képes,
m eit nem tudja kifürkészni, miért mérte reánk
a Mindenható e csapásokat és képtelen m egér
teni a Gondviselés útjait, de a hivő lélek szenve
dések és küzdelmek között is vigaszt talál, mert
a hit ereje felemel, felmutat a magasságok felé
és biztossá tesz bennünket arról, hogy nem
hagyja e! az Ur azokat, kik benne bíznak.
Hisszük és reméljük, hogy ezen m egpróbál
tatásunkat is hasznunkra fogja fordítani, hisszük,
hogy amint ezer év vész, veszélye között átse
gítette a nemzetet, e mostani szomorú korsza
kon át is velünk van és velünk lesz m egsegítő
kegyelme. Hisszük, hogy világosságot bocsát
szemeinkre és felismerni engedi a tévelygőknek
az egyedüli utat, a szeretet útját, melyen min
den szellemi és anyagi erőnket egybe fogó kö
zös munkával válvetve kell haladnunk, hogy
a magyar feltámadás útját egyengessük. Hála
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és köszönet a mindenható Istennek a hit és re
mény isteni eredetű adományáért, kit buzgó fo
hászkodással és imádkozó lélekkel kérünk, jobb
jövőnkbe vetett hitünk beteljesitésére.

A lelkészértekezlet nyíregyházi konferenciája
I.
Az idei MELE konferenciának különösen
három eseménye méltó arra, hogy köztudomá
súvá váljék és a köztudatban fenntartassék.
Az egyik Irányi Kamill előadása, aki egy
házi alkotmányunk szertelenül terjengő, minden
tényezőnek, minden szervnek az összességre is
döntő befolyást engedő, a veszélytelen, nyu
godt idők lapiályos tájékain folydogáló folyamá
nak szerelne szükebb medret ásni, vagy szeretné
sziklásabb partok közé szorítani, hogy alkotmá
nyunknak minden szervet mozgásba hozó, fel
újító és egy irányba kényszerítő sodra s igy
egyházunknak respektált ereje legyen. — Mert
elmúltaik azok az idők, amikor a mai alkotmány
nemcsak nem volt gátlója a fejlődésnek, ha
nem egyenesen előmozditója. Ma olyan időket
élünk, amikor mindenki szervezkedik, amikor
az érőkéit koncentrálják. Ma nem lehet megen
gedni azt a luxust, hogy a status in statu min
tájára és értelmében minden egyház ecclesia in
Ecclesia legyem, nem lehet megengedni kárval
lás nélkül. jMa nem lehet az egyesi gyülekezeteiket
önsorsukra, kényükre, kedvükre bízni; nem elé
gedhetünk meg az ő külön, saját b ölese ségükk el.
Amikor elérkezett a nemesi privilégiumok al, konya, magluk a nemesek mondottak le nálunk
róluk. Széchenyi törte meg azok erős falát. Ma,
amikor a caveant consules... annyiszor elhang
zik püspökeink felé, mert vészterhes időket
élünk, akkor illenék, hogy a caveant consules . ..
kitalálóinak a bölcsességét kövessük a továb
biakban is, akik alkotmányukra nem voltak ke
vésbé kényesek és bölcsek, mint mi a zsinatpres
biterire, de, akiknek alkotmánya gondoskodott
a nehéz idők külön törvényeiről is.
Ezt célozza a lelkeszvá.'asziási szabiályrendelettervezet is. Ma már nem ajánlatos, megengedni
azt, h ogy a lelké szvál as ztás a béke világi k ép
viselőválasztáshoz hasonló legyen. Ma nem sza
bad megengedni, hogy az évtizedes helyi ellen
tétek, gyűlölködéslek döntsenek a lelkészválasz
tásnál, amikor is az egyes jelöltek csak cégérei,
értékükre való tekintet nélkül, az ősszenvedé
lyeknek. Tapasztalatból mondom, mert saját hí
veimtől hallottam, hogy az én pártom az a part
volt, amelyik a képviselőválasztáskor községűnkben csúfos kiscbbséígbe juttatta a kormánypárt
nak mindenütt többséggel győző jelöltjét azért,
mert az »áldomás«-bórt, mit a szavazást meg
előző napokban előre ittak volna már a »róka«
bőrére, egynéhány kapzsi ember elsikkasztotta
a szavazók elől.
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Ugyanide mutat a javadalma« tisztviselők
házasságára vonatkozó,, lényegében egészséges,
de kivitelében kifogásolható tervezet is.
Igaza van Irányi Ka múlnak lényegében, ha
előadása megírásiak or a lengyelek »nepozvolim«ja és az »Ember tragjédiájá«-jánlak görög jele
nete és annak következményei lebegtek szeme
előtt. Az utóbbiak pedig nem is voltak, köztu
domás szerint, »félműveltek«.
Ma erősen támadnak minket protestánso
kat. Akit pedig támadnak, annak nem szabad
nyitott fővel, tehetetlenül lecsüggesztiett karok
kal, csupasz testtel kiállami, nagy ember le
gyen az. A védekezésnél az ösztönös mozdulat
is a minél kisebb felületre húzódás.
A másik esemény Duszik Lajos nevéhez
fűződik.
Paulik Jánosnak, az ősz jubilánsnak tiszte
letére a templomban tartott diszközgyüléseni sem
a róm., sem a g|ör. kath. egyház nem képvi
seltette magát. Elmaradtak az oltártól. Mikor
Csikesz professzor a concurrunt ut alantról be
szélt és minit a közös oltár papját üdvözölte a
jubilánst, mindnyájunknak fájt, hogy a két test
véregyház nem jött el, hogy egy tüzet éleszszenek velünk együtt: a hazaszeretet, a tíöstvé1riségi tűzet. Sajnos, ők ez alkalommal is csak
tovább fújták a követ ellenünk.
Annál nagyobb volt a meglepetésünk, hogy
a díszközgyűlés után rendezett banketten két
lila öv íünit fel a fehér asztalok közt és két fő
pappal képviseltette magát a két egyház.
Duszik Lajost ez a helyzet ihlette és adott
neki valami csodás, vakmerőén őszinte, egye
nes és mégsem sértő bátorságot, amikor őszinte
fájdalmának adott kifejezést afelett, hogy a két
lila övét, a két testvér egyházat nem láthatta a
templomi oltárnál, de valósággal áradozott a
szeme előtt álló képitől, mert egymás mellett
láthatta a zsidó főrabbit, a gjörög kath., a róm.
kath. és az evangélikus főpapokat — mondván:
ha nem jelenítetek meg a másik oltárnál, ha ott
nem lehettünk együtt, most együtt vagyunk a
fehér asztal oltáránál, melyet az Isteni áldása,
a kenyér tesz azzá.
Jellemző, hogy a válasz, amelyet izgatottan
vártunk, nagyon finom és más irányú volt, sőt
nem is volt válasz. A róm. kath. egyház kép
viselője tapasztalatból igazolta, hogy a hívek, az
ő híveik is a békés és nem a harcos papokat
szeretik, nem az uszitókat, hanem a békítőket.
A pap kezébe nem való fegyver, hanem a béke
eszköze. Igazuk van, igaza van. Csak azon cso
dálkozom, miért szeretik őket mégis a híveik?
A harmadik esemény Kutas Kálmán adaléka
sérelmeinkhez, aki zalaegjerszegi és szegődi pél
dákkal fog szolgálni az egyházi sajtó útján is
és ezért nem irok róla többet, nem akarok eléje
vágni az ő részletes helyzetfestésének, csak azért
említettem meg, hogy én is számon tartom és
várom ezirányú cikkét.

Torda Gyula.
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II.
Lezajlott az idei, nyíregyházai egyeteme#
lelkészi értekezlet s a történelem számára való
megörökítése nem volna teljes, ha kritikai meg
jegyzéseket senki sem fűzne hozzá. Egymás dicsérgetése nemcsak önmagunknak, hanem egy
házi közállapotainknak sincs hasznára s igy az
itt következő megjegyzések senkinek nagyobb
fájdalmat ne okozzanak utólag, mint okoztak
maguk az események az első hatásukban.
•

Az első szomorú tény az volt, hogy öt ven
evangélikus lelkész sem tudott erre az alkalomra
összejönni. Mi lehet ennek az oka? Általánosan
ismert vidéki lelkészeink elszegényedeltsége s
az ország egyik végéből a másikba ma már
nem igen lehet olcsón utazgatni, legalább is
evangélikus papnak nem. Mire való a tények el
ferdítése azonban mégis? Az újságírók miért
emelik fel a megjelentek létszámát 150-re?
Kinek használnak az ilyen ámításokkal? Sze
génységünk nem szégyen! Vagy talán azért ma
radtak távol a lelkés/i karból oly sokan, mert
nem akarták egyik érdemes kartársukat ünne
pelni? Ebben volt valami igazság, mert a jubi
lánst tényleg olyan helyen is mértéken felül ün
nepelték, ahol ennek helye nincs: a templomban.
Sok volt ott az éljenzés, a taps, az üdvözlések
tartalma sem volt mindig oda való s úgy érezte
magát ott az egyház szolgája, mintha nem is
a templomban lett volna. Paulik János érdemeit
sokkal jobban lehetett volna méltatni az iskolák
dísztermében s igy is ünnepelhette volna öt a
gyülekezet.
•

A lelkészi konferenciák rendezésében már
eleve nagy hiba volt az, hogy a témát mindig
az előadók választhatták ineg s még nagyobb
hiba az, hogy nem vezettetett be már a leg
elején az a helyes szokás, hogy minden kérdést
egy referens s egy korreferens dolgozott volna
ki. Ebben az esetben nem történhetne meg az,
hogy az előadó olyan végletekbe kalandozik,
ami már nemcsak a szertelenséget jelenti, ha
nem mivel erkölcsi személyiségekről van szó,
esetleg megbotránkoztatást vonhat maga után.
*

A sajtó pontatlanságára jellemző az, hogy
a Kálmán Rezső előadásáról is úgy számoltak
be, mint amely ott tényleg elmondatott. A ma
gunk részéről épen ezt az előadást hallgattuk
volna meg legszívesebben, mert olyan nemes
munkáról tett volna bizonyságot, ami egyházi
életünknek feltétlenül hasznára van. Ha egyéb
kérdéseknél s egyéb kérdésekre kevesebb időt
pazarolunk el, akkor méltathatnék ezt és az
ilyen munkát is.
*

Két előadást hosszasabban és részletesebben
kell megtárgyalnunk. Az egyik Az egyház és
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az aktualitás, a másik A lelkész harca. Mindjárt
elöljáróban állapítsuk meg azt, hogy az elő
adók: Irányi Kamill és IHiszik Lajos erejüket
meghaladó feladatokra vállalkoztak s ezért ful
ladt kudarcba mindkét előadás. Aho/, hogy va
laki az egyház aktuális kérdéseiről tartson elő
adást, nun elegendő csak egv gyülekezet ügyeit
maga előtt látni, hanem ebből a célból szüksége
van nagy tapasztalatokon s irodalmi tájékozó
dásokon keresztül szerzett ismeretekre. Egy
ilyen előadásra csak egyetemes felfogású em
ber vállalkozhatott volna, aki látja és tudja, hogy
mi ma égvilágunknak sok aktuális k é r d é s L e g 
inkább alkalmas és hivatott volna az ilyesfélére
a püspöki kar valamelyik tagja, aki a canonica
visitátió tapasztalatairól beszámolva, adhatott
volna bőséges és hasznos tanítást. Megállapít
hatjuk azt is, hogy Irányi előadásának egyik
alpontja nem volt aktuálitás, de mindegyik té
telét úgy lehetne formulázni, hogy az o általa
megállapítani vélt negativunióknak az oka sok
esetben a lelkészben keresendő. Nem az ige
hirdetés hiányai tartják-e távol presbitereinket
a templomtól, nem a leiké*/ egyéniségében van-e
a hiba mind akkor, amikor az egyházzal szemben
való érdeklődés hiányát véljük észrevenni?
Evangéliumi értelemben az a helyesebb, ha nem
a lelkész gyakorol bírálatot a hi vek felett, mert
a lelkész gyülekezete minden rendű és rangú
tagját csak szeretni köteles. Jobb. ha a hívek
állapítják meg a lelkészi munka értékét, mert
ha az érdemes ínunka, akkor segítőtársai lesz
nek a lelkésznek. Olyasmit mondani az evangé
likus egyház tagjairól, hogv azok félművelt s
a mai kor eszméit felkapott emberek, még lai
kusok jelen nem létében is merészség, kühönösen
azért, mert nem ez az igazság. Fájó volt az az
indulatos hang is, ainlvef ezt az előadást Irányi
előadta. Arról pedig, amit az urvacsorai külön
kehely kérdésében elmondott, szomorúság és
a rezignáltság hangján lehet csak Írni. Az a
laikus, aki ezt hallotta, az többé nem járul az
Ur asztalához. Irányi vállalja ezért a felelős
séget?
•
•
Ez az utolsó mondat sokszorosan vonatko
zik Duszik Lajosra és előadására. Az előadás
egyes részleteiben szép és színes, de egészében
bántó és félszeg volt. A banketten pedig annak
a néhány evangélikus lelkésznek, aki jelen volt,
vérvörösre pirult az arca, mikor Duszik Lajos
azt mondta, hogy a fehér asztal olyan, mint
az oltár és a rajta levő bor és kenyér a Kr. tes
tével és vérével egyesit. Lehet valaki egészen
modern anélkül is, hogy ilyen badarságokat be
széljen s minden beszédnek, ,amit lelkész ember
mond cl, csak egy szabálya van, hogy az senkit
meg ne botránkoztasson. Mindenki erre a kínos
eseményre gondolt, amikor a Duszik előadását
hallgatta. Nagyszerű stílusban, az orgonazúgús
hangján hallottunk sok olyan dolgot, amit szi-
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gorúbb egyházi fejgyeimi viszonyok mellett az
első öt perc utáni be kellett volna szüntettefni.
Ahogy a pápuák fejéhez eljutottunk a bibliaórák
és a cura pastoralis kérdésein keresztül, az már
nem is volt humor, hanem egy diagnózis megállapitása arról, hogy a mai lelkélszi kar lelkében
mi minden foglal helyet.
Dr. H. G. L.
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meg, milyen gondossággal végzi a gyűjtésnek
és a megfigyelésnek munkáját. Értéke felett pe
dig az dönt, mit, hogyan és miért dolgoz fel
és mire használ.
Kétségtelen, hogy a tudásnak a hit is
anyaga lehet, mert a hit is jelenség és igy meg
ismerhető és megvizsgálható. De a tudás még
sem áll felette a hitnek. Nem is állhat, mert
a tudás az emberi léleknek éppen olyan belső
törvényszerűséggel rendelkező önálló képessége,
mint a hit. Egyik a másiknak nem alá és fölé1,
hanem mellé van rendelve. A hit csak akkor sziA hit éis a tudomány emberei adtak ma itt lárd igazán, ha elmondhatja: »Tudom, kiben hit
egymásnak találkozót. Mikor a vallásos életfel tem.« És a tudás csak akkor értékes igazán,
fogás és a tudományos törekvés képviselői kö ha nem szakad el a hittől. A hit éís a tudás egy
zös munkára gyülekeztek össze, úgy; gondolom, mást egészíti ki, mert »a lélek az Isteni titkait
helyén való, ha a hit és a tudás viszonyáról ej is kutatja«. Csak az a lélek g|azdag és egészsé
tek néhány komoly szót. Mert e viszony kérdése ges, melyben a hit tudással párosul. Szegény,
máig tisztázatlan. Kutatók, gondolkodók, figye az a lélek a tudás még olyan hatalmas tömegé
lők és bölcselkedők máig sem tudták lezárni nek birtokában is, amelyből hiányzik a lelki élet
az efelett folyó vitatkozásokat. Nem is zárhat összhangját és békéjét megadó hit. A hitetlen
ják le addig, míg határozott és minden kétséget tudós lelke olyan', mint a zenekereskedés, mely
kizáró megállapításhoz el nem jutnak. Ennek nek holt és néma1kottái kedves melódiákat rej
a megiállapitásnak útját kivárnom én: is most tegetnek, de mosolyt vagy könnyet csak úgy
egyengetni, mikor a hit és a tudás egymáshoz fakasztanak, ha művészi kezek harmóniába öntik
való viszonyáról néhány futó gondolatot sza és .megszólaltatják őket. Ezek a kezek a hit. Vi
vakba öntök. Tudom, hogy okoskodásom nem szont szegény az a lélek is, amely telve van
juttatja a kérdést végleges megoldáshoz, de éni Ugyan hittel, de a tudásnak meggyőződést adó
azzal is megelégszem, ha engem megnyugtató és még a hitet is tudatossá tevő világosságát
felfogás kifejtésével másnak is megnyugvást sze nélkülözi. A tudatlan hivő lelke olyan:, mint az
ékszeres bolt, melyben a drágaköveknek nin
rezhetek.
Előre is kijelentem azonban, hogy a vég csen formája és a drága gyöngyöknek nincsen
letek vitatásába nem bocsátkozom. Nem szállók foglalatja.
A hit és a tudás egymást támogatja, egy
perbe azokkal, akik a hitet és a tudást kizáró
ellentétbe állítják egymással. Azok felfogását mást glazdagitja. Mert a tudás hitre vezet, a hit
sem állítom fel alaptételül, akik a hitet, mint pedig tudásra ösztönöz. Az igazi tudós sohasem
történeti jelenséget ugyanolyan mérlegre vetik, lehet hitetlen, mert minél jobban megismeri,
mint a tudományos vizsgálódást és megismerés minél több oldalról vizsgálja és minél mélyeb
bármely más anyagát. Engem a kérdés most ben megérti a környező világ csodálatos szép
csak abból a nézőpontból érdekel, hogy mivel pl ségéit és végeláthatatlan gazdagságát, annál na
a hit és tudás ugyanazon emberi léleknek egy üt- gyobb készséggel és örömmel, sőt animál ellemtes birtoka, milyen viszonyban állnak egymással? Iállhatatlanabb kényszerűséggel hódol mieg^a
Úgy érzem, hogy ez a kérdés, egyetemes kér léíke a világ alkotója, fenntartója, kormányzója
dés. Olyan, melynek bárcsak egy oldalról való lés gondviselője előtt. Nem fontos az, hogy a
megvilágítása is. igényt tarthat az általános ér {tudomány ennek a teremtő és gondviselő hata
lomnak más nevet rad, mint a hit. Az a fő, hogy
deklődésre.
A tudás a maga körébe tartozónak tekint Iugyanarra gondol. És mert a hit is egyetemes
mindent, ami van, tehát mindent, ami megismer jbirtoka az emberi léleknek, azért maradjunk
hető. Megismerhető pedig miniden, aminek jeL !meg a hivő lélek előtt kedvesebb névnél, az
lemslégei vannak. A tudomány legegyszerűbb 'isten nevénél, aki alkotta és fenn is tartja a nagy
meghatározásában a megismerhető jelenségek Imindenséget.
Ha a hit csak az volna, aminek némelyek térendszeres feldolgozása. Anyaga tehát nemcsak
az érzékelhető, hanem az érzékelésünk körén [vesleíni gondolják, ha csak pluszta elképzelési volna,
vagy a világot alkotó és fenntartó Isten előtt
kívül álló világ is. Mert érzékeink és észlele
teink körén túl isi van létezés. És ennek a nem való hódolás és tisztessélgtétel, akkor a tudás
érzékelhető, de észlelhető létnek is vannak je sal aligha találkoznék. Ámde a hit meggyőződés.
{Olyan meggyőződés, amely belső tapasztalásból
lenségei.
A tudás első lépésle az észre ve vés, melyet indul ki, útján szakadatlan észlelésekkel válik
követ a jelenségek és történések megfigyelésle, lmind gazdagabbá. A hitben is megvan a tudásra
majd ezeknek megítélése és rendszerezése. A és a megismerésre való törekvés, sőt az erre
tudás terjedelme attól függ, mekkora a kör, svaló elkötelezés is. A hit ösztönös vágya, belső
melyre megfigyelése kiterjed. Mélységét az adja Itörekvése, hogy a mindenség forrását, alkotó
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ját, fenntartóját, Urát, erejét, valóságát és tel
jességét megismerje. Ennek a megismerésnek a
folyamatán jut el a hivó ember arra a megálla
pításra, hogy »az Isten minden mindenben« és
hogv mi mind, amik vagyunk, »általa élünk, moz
gunk és vagyunk«. Minél erősebb, minél tisztább
és minél öntudatosabb az emberben az a felis
merés, annál mélyebb és erősebb a hite. Jgy
a hit is tudáson épül fel és erősödik meggyőző
déssé. Itt a hit és a tudás olyan szorosan ölel
kezik egymással, hogy szinte egymásba olvad,
és egyik a másik forrásává és erejévé lesz. Itt
a tudás már csakugyan az Istenhez vezet, a hit
pedig arra kényszerit, hogy minél igazabban és
minél mélyebben ismerjük meg az Istent és az
ő csodálatosan gazdag világát és ez ismeret út
ján megértsük az ő rejtett titkait, gondolatait
és szándékait és igy hódoljunk meg isteni nagy
sága előtt.

J e g y z e te k .
Valahonnan azt kérdik, hogy tudunk-e arról,
hogy esperességi vagy egy há/kerületi elnökségi
választásnál az E. A. 42. §. szerint, női meg
hatalmazásokat is akart volna valaki is érvénye
síteni, anélkül, hogy erre az állítólagos lehe
tőségre a hívek figyelme felhivatott volna. Fe
leletem erre a különös kérdésre a következő:
Az egyházközségi közgyűlés hatáskörét az E. A
44. §-a állapítja meg, amelynek d) pontja sze
rint a közgyűlés »szavaz az egyházmegyei és
kerületi felügyelő, az esperes, a püspök és az
egyetemes felügyelő választása alkalmával.« A
közgyűlés szavazati jogának gyakorlását a 45.
§. szabályozza, amely szerint a közgyűlés álta
lános többségének véleménye az egyházközség
szavazata. Az E. A. nem ismer tehát a közgyűlés
tagjai között különbséget aszerint, hogy espe
rességi, illetve egyházkerületi elnökségre sza
vaz-e a közgyűlés, vagy más hatásköri tényke
dést végez. Ä 42. §.-ban emljtett önálló vagy
vegyes házasságban élő nők .az ilyen szavazó
közgyűlésen épen úgy képvisel ethetik magukat,
mint más közgyűléseken, illetve a közgyűlések
más ténykedésénél. Ez tehát nem •áílitólagos le
hetőség«, hanem törvényes jog. Ami a hívek fi
gyelmének felhjvását illeti, arra vonatkozólag az
E. A. 40. §-a intézkedik, amelynek értelmében
a közgyűlés rendszerint egy héttel előbb, a
tárgy megnevezésével, a rendes istentisztelet al
kalmával kihirdeíendő. Választásoknál a válasz
tók névsora a szabályrendelet értelmében köz
szemlére kiteendő. Kérdés tárgyát a női kép
viseletben leadott szavazatok érvényessége te
kintetében csak a következők képezhetik: 1. az
illető nő neve benne van-e a választók név
jegyzékében; 2. a meghatalmazás rendben van-e;
3. a meghatalmazott az egyházközség férfitagja
(tehát választó tag)«e; 4. a meghatalmazott tag
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csak egy meghatahnazót képvisel-e. Ellenben
nem kérdéses, hogy a 42. §. érvénye minden
egyházközségi közgyűlésre szól.

L e lk é sz e g y e sü le t.
(MELE.)
Meghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesü
let 1920 november hó 14-én, az egyetemes gyű
lést megelőző napon, Budapesten, a deáktéri ev.
egyház disziermében, reggel 9 órai kezdettel
r en de s évi k ö z g y ű l é s t
tart, a következő sorrenddel:
1. Közének.
2. Irásmagyarázat s ima. Németh Károly
föesperes.
3. Elnöki megnyitó.
4. Elnöki jelentések.
3. Általános tisztujitás.
6. Gyermekmentés. Előadó: Kálmán Rezső.
7. Egyházunk és a politika. Előadó: Duszik Lajos.
8. Egyházi sajtónk. Elnök.
9. Pénztári jelentés.
10. Indítványok.
Erre a közgyűlésre egyházunk összes lel
készeit, illetve lelkészi jellegű faktorait s egy
házunknak igaz barátait testvéri szeretettel meg
hívom, a/zai a kérelemmel, hogy’ tekintettel ta
nácskozási időnk kimért voltára, a gyűlésen pon
tosan megjelenni s a netáni indítványokat leg
később november 13-án este, nálam bejelenteni
szíveskedjenek, amikor is az Erzsébet-szálló ét
termében leszek található.
Nyíregyháza, 1929 október 21.
Paulik János*
a MELE elnöke.

A dunántúli egyhá/kerületi G yám in
tézet Scholtz Ödön esperes és Vjrtsologi Rupprccht Olivér felsőházi tag elnöklete alatt októ
ber 22-én tartotta közgyűlését Kaposvárott.
Rupprecht Olivér boldogult nagynénjének, Káldy
Ottiliának részéről 500 pengőt adott a Gyámintézetnek a Káldy József alapítvány részbeni
felértékelésére. Az. idei bevétel 10.109 pengő 50
fillér, amelyből a közgyűlés 2137 pengőt oszt
hatott szét. A nagy szeretet-adományt Kapos
vár, a kis szeretet-adományt Zalaegerszeg kapja.
Keszthely kap 200 pengőt, azonkívül 15 gyüle
kezet egyenként 100 pengő, 5 gviilekezset egyen
ként 70 pengő, egy intézet pedig 50 pengő se
gélyben részesült. A Ruppreeht-féle alapítvány
kamatát, 140 pengőt, Lenti szórványnak ítélte
oda a közgyűlés.
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— Október bő 27-én lapunk — a Kapos
váron ta rto tt dunántúli egyházkerüíeti gyű
lésen résztVett szerkesztőnk távolléte m iatt
— nem jelent meg.

H Í R E K .
— A Dunántúli Lelkészegyesület Németh
Károly üv. alelnök elnöklésével október 22-én
tartotta közgyűlésiét iKapOiSivíálront. A gyűlést: meg
előző áhítatot Pass László köles di lelkész tar
totta. Megjelent az egyházkerületi elnökség:
Dr. Kapd Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő
felügyelő is. Az idő rövidsége miatt a közgyűlés
csak az egyházmegyei egyesületek javaslatait
tárgyalhatta, de még azokkal siem tudott vé
gezni. örömmel vette tudomásul a gyűlés, hogy
Dr. Payr Sándor egyetemi tanár még az idén
befejezi Gyurátz Ferenc életrajzát, s a mű né
hány hónap múlva az egyesület kiadásában
megjelenik. A lelkészeknek ajánlja a Keresztyén
családi Emlékkönyvet és a győri egyházmegyei
Bielmissziói Szövetség kiadásában megjelenít
gyermek imakönyvet. Sürgeti az egyházkerület
kiadásában megjelenő Kézi Agenda elkészítésiét.
Szükségesnek tartja, hogy a lelkészek gyermekneveltetési segélye felemeltessék, s az özvegy
papnők és nyug. lelkészek nagyobbmérvű támo
gatásban részesüljenek. A papi ruha tárgyában
részletekig menő véleményt Dr. Payr Sándor
ez irányú értekezésének megjelenéséig1 nem
mond, de kívánja a zsinóros Lutber-kabát s
egyszerű fehér gallér mellett a barett kötelező
bevezetését is. Horváth Olivér pénztáros szám
adása szerint az egyesület vagyona a lelkészek
adományából létesült Kapd Bíéía-alappal együtt
körülbelül 3000 pengő. Esztendőről esztendőre
sajnosán kell tapasztalnunk, hogy a közgyűlés
nek szánt idő (3 óra) túlságosan rövid.
— A vallástanári szakosztály az egyete
mes gyűlés előértekezleiének napján d. u. 2 óra
kor tartja rendes gyűlését. Előadást tart Dr.
Gaudy László a kopenhágai lutheránus világ
konferencia valláspedagógiai vonatkozásáról és
Szántó Róbert a megszállott területek vallások
tatásáról. Tekintettel arra, hogy ezen gyűlésün
kön kerül napirendre a tisztújitás, várjuk a kar
társakat miinél nagyobb számban. — A vallástanári szakosztály elnökségle.
— A Dunántúli Lutiier-Szövetség október
22-én tartotta idei rendes közgyűlését Kapos
várott, dr. Kapd Béla püspök és dr. Ittzés Zsig
mond egyházmegyei felügyelő elnöklete1 alatt.
Dr. Ittzés Zsigmond elnöki megnyitójában a
Belmisísziói Munkaprogrammnak különösen két
pontjára hivta fel a figyelmet. Az egyik az ifjú
ság körében végzendő munka, amelyhez a Prog
ramm megbecsülhetetlenül értékes eszközt ád
rendelkezésre, a másik a helyi szervek kiépítésiéi
és munkába állítása. László Miklós közppjnti tit

1929.

kár jelentése három részből állt: az elvégzett bélmissziói munkáról, az idei munkaprogrammról
és a tagdíjak ügyéről számolt be. A tagdijak
ügyében a közgyűlés úgy határozott, hogy a
személyenkénti tagidijak helyett pausálé dijakat
állapított meg a gyülekezetek és a gyülekezetek
egyháztársadalmi szervei számára. A tagdijak a
gyülekezetek lélekszáima szerint 4, 6 és 10 pen
gőben állapittattak meg. Elhatározta a közgyű
lés, hogy *a Gyermeklantot újból kiadja. Az
Evangélikusok Lapja számára 200 pengő segélyt
szavazott meg ebben' az évben is, de szükséges
nek tartja, hogy miután országos Luther-Szövetségii lapról van szó, a többi kerületek szö
vetségei és az Országos Luther-Szövetség is
támogassák azt. Czipiott Géza szerkesztő tett
ezután jelentést á Harangszóról; az előfizetők
száma örvendetes emelkedést mutat és lehetővé
vált, hogy a szórvány hi veknek ingyenpéldányo
kat küldjenek. Scholtz Ödön esperes felszólalá
sára a közgyűlés kivámtosnak tartja, hogy a
németországi hatalmas Luther-film a protestáns
egyházíagok számára Magyarországion is meg
tekinthető legyen s a szükséges lépések meglé
teiére felkérte az Országos Luther-Szövetséget.
A közgyűlésit dr. Ittzés Zsigmond elnök Zárta be.
— Evangélikus leánykonferencia Győrött
A magyar keresztyén leány egyesületek nielmzeti
szövetségié minden tekintetben szépen sikerült
konferenciát rendezett Győrött, október 19—20án. Az ország különböző részeiről összegyüle
kezett közel 300 leány volt együtt két napon ke
resztül áldott közösségben, A konferencia gaz
dag programmját vázlatosan az alábbiakban kö
zöljük. A konferencia 19-én reggel fél 9 órakor
közös áhítattal kezdődött, amelyet Turóczy: Zol
tánt győri lelkész tartott erről az igéről: »Bará
tom, mi módon jöttéi ide?« A megnyitó beszé
det Viktor Erzsébet főtitkár mondotta. Mégl a
délelőtt folyamán két előadás hangzott el. Az
egyiket Marcsek János,hé (Özd) tartotta a »Ke
resztyén leány lelkivilága« cimen, a másikat
Gregersen Lujza (Budapest) »A keresztyén leány
feladatai« cimen. Ä délután folyamán megbeszé
lések voltak a leányegyesületi munkáról, ame
lyen Gömöry Károlyné (Veszprém) »Lélekgondozás«, Lenigíváry Júlia (Budapest) »Egészség«,
Demetiovits Mária (Győr) »Értelem«, Hegedűs
Ilonka (Sopron) »Szolgálat« cimen tartottak be
vezető előadásokat. Este fél 7 órai kezdettel val
lásos estély volt. Ezen művészi számok kereté
ben Nagy Miklósi zalaegerszegi lelkész »Az Isten
től ihletett írás«, Schulek Tibor pedigi »Az igaz
ságban nevelő írás« cimen tartott előadást. A
konferencia tagjai másnap, vasárnap, resztvet
tek az istentiszteleten, amelyen D. Kapi Béla
püspök prédikált. Délután 3 órakor Viktor Er
zsébet mintaösszejövetelt mutatott be. 5 órakor
ismét vallásos estély kezdődött, amelynek Ma
joros Edit Budapestről (»Milyen leányai aka
runk lenni evangélikus egyházunknak«) és Dr.
báró PodmaniicZky Pál Soproniból (»Az Isten
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tökéletes embere«) voltak a / előadói. Utána záró
áhitat volt, amelyet Turóczy Zoltán győri lelkész
tartott. A konferencia munkáját mindkét napon
bibliaköri munka egészítette ki.
A dunántúli egyházkerület Kaposvárott
október 23-án tartott közgyűlésének egyik leg
fontosabb tárgya a kerület 45.000 pengős de
ficitjének kérdése volt. A közgyűlés hosszabb
megbeszélés után túlnyomó szótöbbséggel úgy
határozott, hogy a gyülekezeteket kötelezi béke
beli egyházkerületi járulékaiknak valorizált be
fizetésére. A befizetések határideje f. év vége.
Indokolt esetekben az egyházkerülcti elnökség
haladékot adhat. Az adócsökkentési államsegélyt
a rászoruló gyülekezetek megkapják. Egyúttal
felkérte a közgyűlés az elnökséget, hogy az
egyetemes egyháznál a közigazgatási államse
gélynek igazságos arányban való felosztását
szorgalmazza, s a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztériumnál is kérje az államsegélyek emelését.
A megüresedett állások következőiképpen töl
tettek be: világi aljegyző Berzsenyi Ádám; pénz
ügyi bizottságnál Jausz Lajos; népiskolai bizott
ságnál Rónai Kálmán; egyházkerületi törvény
széknél dr. Szent h ány Géza.
Reform áció-em lékünnep Budapesten.
A Bethlen Oábor-Szövétség az Orsz. LuthcrSzöv. és a Magyar Kálvin-Szöv. közreműködésé
vel a pesti és a budai Vigadó termeiben okt.
31-én emlékünnepet tartóit. A pesti Vigadóban
dr. Raffay Sándor püspök nyitotta meg az ün
nepélyt, a szónokok közt voít dr. Geduly Hen
rik püspök. A'budai Vigadóban Kemény Lajos
pesti igazgató-lelkész és dr. Pröhle Vilmos egye
temi tanár is mondtak beszédet, az ünnepélyt
tezárta nagymegyeri vitéz Raics Károly. A
Deák-téri templomban vitéz dr. Kcnd^h-Kirchknopf Gusztáv mondott ünnepi beszédet.
— Az Ur az én V igasztalóm ! Ezen a cí
men irt Nyáry Pál ref. esperes elmélkedéseket
és imákat szenvedő és szomorkodó keresztyének
számára. A 64 oldalas könyvecske novemberben
hagyja cl a sajtót. Ara 50 fillér, 10 db. 4 P,
100 db. 35 P. Ismertetésére visszatérünk.
Az internátus és háztartási iskola,
amelyet a »Fébé« Evang. Diakonissza Anyaház
már korábban hirdetett, a budai hegyek közt,
a Hűvösvölgy végében, 6 -18 éves leányok szá
mára megnyílt. Az inlemátusból a növendékek
elemi isko’ába s a legkülönbözőbb típusú kö
zépiskolákba járhatnak. Az internátus teljes el
látáson kívül orvosi felügyeletet, korrepetálást,
nyelvben és zenében külön oktatást vállal. Vál
lalja az internátus olyan gyengébb szervezetű
elemi és középiskolás növendékek vizsgái elő
készítését és vizsgáztatását, akik egészségi álla
potuk folytán nyilvános iskolákba nem járhatnak.
Az internátussal kapcsolatos háztartási iskolá
ban a háztartási ismeretek elsajátításán kivül
nyelv, zene, rajz, festés, gyorsírás, gépírás te
rén való továbbképzésre is nyílik alkalom. Az
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anyai]«/ fekvése tiszta, egészséges erdei és hegyi
levegő, belső élete a legkomolyabb, meleg ke
resztyén környezetet biztosítja a növendékek
számára. Szülök, akik ily értelemben' gyerme
keik testi s lelki előmenetelét szivükön viselik,
forduljanak megkereséseikkel az alábbi címhez:
T rauscht nfels Elza, diakonissza főnöknő, Bu
dapest, I., Hidegkuti-út 123 a.
A P ro testán s Sajtószövetség választ
mánya október 25-én dr. Baltazár Dezső ref. és
Dr. Raffay Sándor ev. püspök elnöklete alatt
ülést tartott, amelyen elfogadta a sajtóosztály
alapszabályait. Evangélikus részről többek közt
jelen voltak Dr. Pesthy Pál, vitéz Raics Károly,
Dr. H. Gaudy László, Kemény Lajos, Czipott
Géza, Szuchovszky Gyula, Hüttl Annin, Koritsáns/ky Oltó, Németh Károly. Dr. Vida Gyula
ügyvezető igazgató felolvasta jelentését a pénz
tár helyzetéről; bejelentette, hogv november
10-én Miskolcon propaganda-gyűlés lesz. A
sajtóosztály szervezetét Mészáros János ismer
tette.
A soproni theol. fakultáson az 1929 30.
tanévben a kővetkező előadásokat tartják: Dr.
Deák János: Zsoltárok magyarázata, Izrael val
lásra; Dr. Kiss Jenő: Római levél, Ujszöv. theo
logia; D. D. Pröhle Károly: Kér. erkölcstan (I.
rész), Theol. encyclopaedia; Dr. Stráner Vilmos:
Homjletika; Dr. Kovács Sándor: A XVI. és
XVII. század magyar prot. egyháztörténelme,
E\.mg. egyházjogtan; Dr. báró Podmaniczky
Pál: A filozófia története, Vallástörténet; Lie.
Dr. Karner Káioly: Máté cvangélioma, Ujszöv.
görög nyelv, Dogma történet. Rendkívüli tár
gyak: Görög, német és tót nyelvi gyakorlatok
(Németh Sámuel, Lie. Dr. Karner Károly, Dr.
báró Podmanjc/ky Pál) továbbá egyházi ének
és zene (Hamar Gyula). A jog- és államtudo
mányi kai pályatételei közt az egyik: »Az egyhá/jogj kodifikáció és előzményei.«
Vallásos estély Téten. A győri evan
gélikus ifjúsági egyesület október 27-én, Téten,
vallásos estélvt rendezett, amelyen Turóczy
Zoltán lelkész Károlj Gáspárról tartott előadást.
Az ünnepélyen a győri egyházi énekkar énekelt,
Kis Pisti Juliska, S/ijj Jolán és Bácsi Sándor
szavalt, Szab.) József és Bácsi Sándor duettot
énekelt. Imádkozott Kovacsics Géza és Szabó
József. Ünnepély után a gyülekezet nagy sze
retettel megvendégelte a kirándulókat. Az. ün
nepély otfcrtórjuma az öttevényi evang. tem p
lomé volt.
A neukircheni nőmet leszakitós nap
tár, a világ legelterjedtebb leszakitós naptára,
valamint a Zinzcndorff-féle herrnhuti Losungs
buch, több százezer bibliaolvasó napi kalauza,
az 1930. évre megrendelhető a »Főbe« Ev. Dia
konissza Anyaház I ratterjesztéseben, Budapest,
I., Hidegkuti-út 123 a. címen. A német szafitós
naptár ára 1.80 P., a Losungsbuch ára 1.30 P
Terjesztők kedvezményt kapnak.

328.

e v a n g é l ik u s o k

— Károli emlékünnepély Győrött. Októ
ber 28-án ünnepelte meg; a győri ev. egyházköz
ségi a bibliaforditó Károli Gáspár születésének
400. évfordulóját. Az ünnepélyen Bászel Ernő,
a győri reáliskola irodalmi taniára, a gyülekezet
presbitere tartott előadásit Károli Gáspárról,
mint emberről, lelkipásztorról, bibliafordítóról
és íróról. A gyülekezetnek be is mutatta az
1590-ben megjelenít első1Kjároli-bibliát. Az: ünne
piéIyen Fodor Kálmán karnagy orgonaszóidt ját
szott, László Miiklósmlé szólót énekeit, Ágoston
Eszter szavalt.
— A Kér. Ifjúsági Egyesületek Szövet
ségének (Budapest, Üllői-út 29. I.) kiadásában
december közepén Szavaló könyv és Játékos
könyv jelenik meg! 100—100 oldal terjedelemben!.
Előfizetési ára a kiét kötetnek nov. 15-iig| 3 P
8 fill. — Az Ébresztő novemberi szama gazdag
tartalommal jelent meg!; ennek az ifjúsági mun
kában szinte nélkülözhetetlen havi folyóiratnak
előfizetési ára félévre 2 P 50 fill.
— Meghívó a Magyarhoni Ág. Hitv. Ev.
Misszióegyesület 1929. évi november hó 14-én,
délután1 fél 4 órakor, Budapesten, a Deák-téri
evang. iskola disztermében (IV. Sütő-utca 1. II.)
tartandó rendes évi közgyűlésére. Tárgysorozat:
l. Ima. 2. Elnöki megnyitó. 3. Egyházi elnök
lemondása. 4. Az új egyházi elnök megválasz
tása. 5. Évi jelentés. 6. A missziótanácsnak új
tagokkal való kiegészítése. 7. Pénztári jelentés.
8. Az évi ünnepélyek idejének és helyének meg|áilapitása. 9. Esetleges indítványok. 10. Ima.
Budapest, 1929. október 26-án. Dr. Molnár
Gyula s. k„ világi elnök.
— Ozosháza. Az egyházközség képviselőtestületi diszgjyülés keretében iktatta be újonnan
választott felügyelőjét dr. Stranyavszky Sándor
m. kir. belügyminiszteri államtitkárt október
31-én. A beiktatást Kovács Andor esperes, ig|azgató-lelkész végezte. Október 30-án volt az ál
lamtitkár fogadása, hálaadó istentisztelet, Gönidös-emléktábla felavatása. Az október 31-iki re
formációi emlékünnepen a beszédet herceg Ho
henlohe-Waldenburg K. E. mondta.
— Dr. Szeberényi Lajos Z s.: Luther ultra
montán ócsárlói, cimü munkája: 2.20 P előfizetési
áron megrendelhető Békéscsabán az ev. egyházi
könyvkereskedésben. A könyv célja reávilágitani
az ultramontán történetirás rendszerére és fegy
vert adni az egyre erösbödő ultramontán táma
dások ellen'.
— Kaposvár. Az egyházkerületi közgyűlés
sel kapcsolatban október 22-én a dunántúli ejgjyházkerületi Gyámintézet és Luther-Szövetség
vallásos ünnepséget tartott az új evang. temp
lomban. A gyámintézeti istentiszteleten Mesterházy Sándor, a somogyi egyházmegye esperese
mondott imát, a gyülekezet vegyeskara énekelt,
gyám intézeti beszédet Dr. báró Podmaniiczky
Pál egyetemi tanár mondott. A vallásos estélyen
Turóczy Zoltán győri lelkész tartott szabad eiőNyomatott a

Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorstajtóján Győr, O t

l a p ja

1929.

adást, Hadániyi Antal orglonaművész harmóniumszólót, Soltész Emil zenetanár hegedűszólót ját
szott, Márton Géza szavalt, Arany Irén énekelt.
A záró imát Scholtz Ödön felsősoproni esperes,
az egiyházkerüleíi gyámintézet e. elnöke mondta.
— Az egyetemes gyűlésre utazók figyel
mébe. A »Fébíé« Ev. Diakonissza Anyaház a
Budapest I., Hidegjkuti-út 123/a. alatti Pemsióbam
szállásra elfogad Lelkészeket, lelkészneket és ta
ni tokát. A kétágyas szobákban személyenként
egyszerű vacsorával ési reggelivel napi öt pengő
fizetendő. Étkezés nélkül a napi szállás 3 pengő.
Akik ágyhuzatot hoznak magukkal, tisztán szál
lásért 2.50 P-t fizetnek. A Pensió a Hűvösvölgyi
villamos végállomásától két perc. Az út villamo
son a Deák-tértől 24 filléres átszálló jeggyel 45
perc. Jelentkezések az igiény megjelölésiével pár
nappal az érkezési előtt a fenti címre küldendők.
Telefon Aut. 645-73.
A napokban jelent meg a magyar diá
kok pro Christo szövetségié (Bp. Üllői-út 19. II.
4. Aut. 386-68), folyóiratának, a »Diákvilágának
szeptemberi száma. — Huszadik évfolyam 1. sz.
Szerkeszti: Szabadi Béla dr. — Az egyéni lelkiélet súlyois kérdésein kívül felölel' irodalmi ta
nulmányt, nemi kevés súlyt fektet az akeuális
szociális kérdésekkel való foglalkozásra is. Min
den témát az intellektuel miagyar kér. főiskolásdiák szemüvegjén keresztül vizsgál és itél mleg.
A mai magyar élet minden mozdulatát figyelem
mel kíséri, válságlainak megoldását keresi és a
Jobb jövő útján halad. A krisztusi világnézet
alapján áll, miegjgyőződélsie, hogy az evangéliumi
örök erői és igazságai képesek egyedül a ma
gyar fajit regenerálni, a gazdaságii, szociális, iro
dalmi és egyéni élet területén a problémákat
megoldani. Cikkei: A húszéves Diákvilág, Papinii
és Rosadi, A holnapi diák hite, Mit láttam Csomkamagyarországon, Régi honfoglalás útján —
új honfoglalás! felé, Válaszúton, Kedves Leánytestvérem (Levél), könyvismertetések és hírek.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Pályázat.
A szarvasi ev. egyházközség az egyik meg
üresedő tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet.
Javadalom : természetbeni lakás es a mellette
lévő kert haszonélvezete; 25 q búza negyedévi
előleges részletekben és a törvényszerű ^állami
fizetéskiegészités. Evang. vallású pályázók sza
bályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket e
pályázati hirdetési megjelenésétől számított 8
(nyolc) napon belül alulírott iskolaszéki elnök
höz, Szarvas (Békés vrn.) küldjék. A tót nyelv
ismerete előnyt jelent.
. Szelényi János,
ev. lelkész,
isik. széki elnök.
Gergely-u. 15. Mám. (Vezető Ligeti István.) — Telefon 239. — 9627

iV£3.R in:á:

ú t n a k BUDAPEST
VII.O lzeila-u.2$
XV. eviolyau».

Szerkesztőség és kladéM vatal:
LÉ B E I T IMoson m.l
Riadta: I LUTHER-SZOVETStC.
Postatakarékoénztárí csekkszámla: 1290.

1929. n o v e m b e r 10

Ilapitatta : DR. RflFPIY SIIOOR püspök.

SttrkoiMitrl t«lrló*
N É M E T H K Á R O L Y «apere«.

G yám intézeti szolgálat.
— Részlet Z ierm ann Lajos ev. lelkész, kormányfőtanácsosnak, az egyet, gyámintézet eh. elnökének a
Gyámintézet közgyűlésén felolvasott jelentéséből
Győrött, 1929 nov. 3-án —

Ez év pünkösdjén részt veliettem a protcstáció 400 eves emlékünnepén Speyerbcn. Sok
Szépet láttam s hallottam ott. A legszebb ün
nepi aktusok közé tartozott a hatalmas méretű
történelmi felvonulás, melyet egy áttekinthetet
len, speveri lapok becslése szerint 130—200.000
emberből álló ünnepi közönség nézett végig.
Festői menetben elvonultak előttünk a hitvalló
fejedelmek; élükön Fülöp hesseni tartom ány
gróf, hadseregnek is beillő kíséretükkel s a p ro 
testáló városok nagyszámú küldöttségükkel.
Majdnem egy óráig tartott mig a structollas
kalpojjú hírnökök rézkürtöket fújva, a zászlótar
tók zászlóikat lengetve, az apródok gyönyörű
lovakat vezetve, a vértes lovagok talpig vaspáncélba öltözve, mindenféle fegyveresek buzo
gányokkal, alabárdokkal, kopjákkal, ijjakkal s
más hadis/erszámokkal ellátva, a hercegek és
fejedelmek, a polgármesterek és kancellárok s
a városi tanácsosok elvonultak előttünk. Egyegy ismerős történelmi alak megjelenését lel
kesedéssel fogadta a nagy közönség s többször
igazán úgy tetszett, mintha azok az ősök sír
jaikból szálltak volna ki, hogy megjelenjenek e
szép ünnepen. Különösen lelkesedéssel, majd
nem szent áhítattal néztük János szász választófejedelem két oldalán Luthernek, a nagy refor
mátornak testi-lelki jóbarátait, Melanchton Fülöpöt és Agrikola Jánost, amint bibiiával, hatal
mas papírtekercsekkel, tudósokhoz, tanárokhoz
s papokhoz illő szelidlelküséggel kisérték a nagy
fejedelmet.
Ez a két történelmi alak, Melanchton és Agnkola jelenik meg ma is itt lelki szemeim előtt.
Es ma különösen Agrikola lép előtérbe, mert
amint Agrikola 1529-ben a szász választófeje
delemmel Speyerbe, úgy 13 évvel később, 1342ben II. Joachim brandenburgi választófejedelem
mel s Móric szász herceggel, akik a török ellen
mentek, Győrbe vonult be. S Melanchton utasí
tása szerint, Agrikola János itt Győrben s vidé
kén, talán elsőnek, hintegette el az evangcliomi
magokat s hirdette Luther tanait. S innen G yőr
ből irt Melanchtonnak »örvendetes dolgokat Pan
nóniából« s az akkori csonka M agyarországból.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Mi ma szintén
egy nagy fejedelem kíséretében jöttünk ide, mert
a Gyám intézet csak úgy, mint idősebb testvére,
a Gusztáv Adolf Egyesület, a protestantizm ust
élete árán is védő Gusztáv Adolf hős svéd ki
rály kisérelébc/ tartozik és munkatársai közé
számítódik. Es mikor a mi csonka országunk
ban teljesített munkánkról ez alkalommal Pan
nóniában jelentést teszünk, nekem úgy tetszik,
mintha most nemcsak a mi Egyházunknak sze
retve tisztelt vezetöférfiai és a híveknek buzgó
serege hallgatná azt, hanem min*ha magdicsöült
fényes alakok, a Győri Gyám intézetnek s a
Győri Egyháznak s evvel Egyetemes Egyhá
zunknak is itt fundáló mesterei, egv tét hi Karsay
Sándor, egy* a haza igazaiért várfogságot szen
vedett H aubncr Máté, azok a német tábori pa
pok, élükön a protestáió Agrikola Jánossal, akik
cg vkor'a trom bitás zó val összehív ott gyülekezet
nek hirdették itt magánházakban s szabad ég
alatt az igét s a nagy reformátorok s maga az
Ur Jézus Krisztus is fölibénk hajolnának s néz
nék s hallgatnák, hogy mit olvasunk és mit m on
dunk s mit jelentünk Gyám intézetünk rőt, Egy
házunknak ezen szerény szolgáló leányáról. Igen,
én úgy érzem, fiogy mi nemcsak a jelennek,
hanem a múltnak s a jövőnek is és mindenek
d ö tt s mindenek felett a mi Egyházunk látha
tatlan fejének, az U r Jézus Krisztusnak tarto 
zunk felelősséggel mindazért, amit nem teszünk
és amit teszünk s azért is, hogy hogyan tesszük.
S itt elsősorban tisztába kell jönnünk avval,
hogy a Gyámintézet nem — mint sokan gon
dolják
annak elnöksége s tisztikara, hanem
Egyházunknak minden egyes tagja; lett légyen
az gazdag vagy szegény, vezér av’agy vezetett.
A Gyámintézet — úgy mondották alapitói —
az az »egy« intézetünk, melynek ápolásában
mindnyájan »egyek« legyünk és »egyesüljünk«.
Gerarraak pásztorai és Izsáknak pásztorai Mózes
1. könyvének 26. fejezete szerint egykor sok
kút miatt háborgának; de egy kút miatt nem
háborgának, azt közös erővel gondozták és fenn
tartották. Mi evangélikusok szintén sokszor há
borgóink egymással s egymás között, de egy
kutnál, a Gyámintézet kutjánál ne háborogjunk,
hanem azt építsük s tartsuk fenn közös erővel,
hogy abból meríthessenek s ihassanak mind
azok, akik éhezik s szomjuhozzák az igazságot.
S jól jegyezzük meg, a mi feladatunk első
sorban nem az, hogy abból a kutból csak me-
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ritsünik, hanem az, hoigjy abba miniéi többi érmek, tus Urunk szánakozott a sokaságon, mivel mem
forrásnak tápláló vizét vezessük. Meríteni ebi volt mit enni Ok. Egy egyháztagra nézve hitéletből a kluitból csak annak illik s szabad, aki más mélyítő hatású az, ha az egyháza ő rajta segít
honnan nem meríthet; de vizet mindenkinek kiéli a kenyérkeresete megkönuyitéséviel. E csoport
abba vezetni. Lelkiismeretlenségi szegény dias feladatai közé tartozna: lakásíközvetités, állásközpora elől elvenni az adományt és Egyházunk vetités, munkatanifolyamok, háziipari munka ér
elleni vétek és bűn a szegény diasporának ado tékesitésie, miunkásívédelem, könyv- és iratterjesz
mányt nem juttatni.
tés, tömegjélelmiszer, tüzianiyag és tömegruhá
Egy történeti könyvben azt olvastam, hogy zati cikkek olcsó beszerzése szegények részére,
a XVI. században közönséges mondás volt, hogy segélypénztár, olcsó kölcsön nyújtás, biztosítá
a várnak sorsa a mezőben dől el. Amelyik megí- sok propagálása, gazdasági, pénzügyi, munka
szálloitt várnak nem volt annyi ereje, hogy a ügyi tanácsadás. A második csoportba az egymezőn szállhasson szembe az ellenséggel, az háztagiok egészségi érdiekeinek a szolgálatát te
szem. Ide tartoznának: egészségtani tanfolya
már rendesen veszendőfélben volt.
Ha mi evangélikusok nem tudjuk kellőkép mok, előadások, anyák iskolája, betegápoló tan
támogatni a diasporát, akkor a mi egyházunk folyam, csecsemő és anyavédelem, gyermekvé
elveszett, akkor elsősorban azok a szegény test delem és nyaraltatás, szegények üdültetési ak
vérek fognak elveszni, akiket az élet kiszakított ciója, beteggondozás, ambulantia (venereások,
az anya-, a leány-, a fiókgyülekezetekből, akik tüdővószeísek stb. elkülönítése családjuktól), test
odakint a szórványban mindenkitől elhagyatva, edzés (svédtorna, vívótanfolyam, evezés, úszás,
szívfacsaró árvaságiban élnek. S őket követik korcsolyázás, tornaórák és tanfolyamok). Oél a
majd nemsokára a ma még nagyobb tömegben hívek egészségének az ápjolása, erősítése1. — A
együttlakozó evangélikusok is. De ennek nem harmadik csoportba az egyház társadalmi fel
szabad megtörténnie. Nos, hogy ez meg ne tör adatait megvalósító szakembereket lehetne szer
ténjék, siessünk a diaspora megmentésére s> ne vezni. Cél: a hiviek társadalmi, jógii, erkölcsi Ér
feledjük el, hogy mindegyikünktől, tőled sí tő dékéinek a védelme és1szolgálata. Munka: jogi
lem s a te s az éra s a mi imádságunktól és tanácsadás és jogivédelem, propaganda és hír
munkánktól, áldozatkészségünktől függ annak szerzés, a felekezeti összhang ápolása, reprezen
tatív munka, egyházi jogvédelem stb1. — A ne
megmentése.
gyedik csoportnak a feladata volna a hívek kul
turális érdekleinek a szolgálata. Munkaágak:
sajtóügy, népművelési és népszerű főiskolai tan
folyamok, idegen nyelvkurzusok, gyorsítási tan
folyam, zenekar, zenetanfolyam, énekkar, énekIrta: Pass László.
tanfolyam, hangversenyek, kölcsönkönyvtár, ol
Sokat tárgyalunk az egyház szociális felada vasóterem, tudományos és művészeti tanácsadás.
tairól, de még eddig kevés van megoldva ezek Az ötödik csoport a ma is működő »evangólizáL
ből a feladatokból. Részben azért, mert nem lát dós« csoport. Feladat: a híveik vallási életének,
juk ezeket a feladatokat konkrét határozottsá egyházi öntudatának a mélyítése1, fokozása.
gukban. Azzal már tisztában van az egyházi köz Munkaágak: bibliakörök, gyermekgondozás,
vélemény, hogy a mai társadalmi nyomorúság gyermiekisitenitisztelet, cura pastoralis, házi áhi
enyhitésében az egyháznak is ki kell vennie a tatok, hitvédelmi előadások, konferenciák, vallá
maga részét. De mi legyen ez a munka? Vázla sos esték, presbiteri vallásos konferenciák. —•
tosan) legyen szabad nekem, a falusi lelkésznek Csak nagyjából, vázlatosan így lehetne csopor
elmondani, hogy mik ezek a konkrét feladatok, tos itani a városi, nagyobb gyülekezetekre váró
hiszen egy kívülálló mindig tisztábban lát, mint szociális és egyben belmissziói feladatokat. Azt
egy a dolgok forgatagában élő ember. Városi az egyet he tévesszük szem elől, hogy az egyházi
szervezet által Isten! nevében végzett, legjanyagyülekezetek szociális munkájáról szólok.
Minden városi gyülekezetünkben van Luther- giasabbnak látszó szociális munka (olcsó bur
szövetség és nőegylet. Nem kell új szervezet, gonya-akció) is »missziói« munka, amellyel az
elég ez a kettő is sok, szép, szociális munka el illető szegény hitsorsos lelkében valami boldog
végzésére. E két szervezetet kell még jobban ki- melegségeit keltünk, annak a boldog érzésnek a
épiteni lés szervezni speciális feladatok végzé melegségét, hogy Krisztus Urunk parancsát be
sére. Művelt »világi« hiveinkben annyi a szel csületesen teljesítik az ő hitsorsosai sl nemcsak
lemi iés erkölcsi erő, amit boldogján értékesíthet egyházi adó szedéskor vesznek róla tudomást.
nénk az egyházi éleit javára, csak nem vesszük Az az igiy támadt melegség pedig kis, (szent lán
igénybe őket! Ezeket a kiváló munkaerőket kell gocskává fejlődik a leikéiben, amely lángocska
megnyerni a fenti két szervezet munkafeladatai odaviszi őt is a Krisztus lábához, hálát adni
nak s azután munkába állítani. Ezeket a feladato azért, hogy megtanított minket arra: hogyan
kat öt csoportba sorolom. Az első »gazdasági« kell egymást szeretni? Missziói, belmissziói erő
feladatokkal foglalkozna sí célja volna az, hogy a szociális munka az egyház kereteiben. Hitet
a hívek kenyérkeresetét megkönnyitse testvéri mélyít, szeretetet erősít, embersziveiket visz Is
munkával, isiegitséjggeí. Ne felejtsük, hogy Krisz tenhez és egymáshoz közelebb. Egyúttal pedig
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a legkiválóbb erejű »önvédelem« is kifelé, sőt
nemcsak önvédelem, hanem meggyőző bizony
ság arra nézve, hogy akik igy szeretik egymást,
azok az igazi kereszt vének, ok a Krisztus Urunk
igazi tanítványai. Ez a tény pedig óriási hord
erejű lesz a btkövetkező vallási lébredés korában,
amikor sok-sok lélek keresi majd az örök élet
tiszta forrását. Az evangélikus egvház a sok,
kiváló munkaerejének a fenti szociális munkába
való állításával nemcsak a jelen számára végez
missziói munkát, hanem egy diadalmas, boldog,
nagy evangélikus jövő biztos alapjait rakja le
m e.
'
Városi evangélikusok! »Egymás terhét hor
dozzátok s úgy töltsétek be á Krisztus törvé
nyét!«

J e g y z e te k .
Az 1930-ik esztendő nem csupán az Ágostai
Hitvallás 4()0-ik évfordulója miatt lesz nevezetes.
Jubileumi év lesz azért is, mert a keresztyén egy
ház megalakulását általánosan elfogadott nézet
szerint Kr. u. 30-ra teszik, tehát a keresztyén
egyház 1900 éves fennállásának jubileuma is
jövőre lesz. A Szentlélek a 30-ik év Pünkösdjén
töltetett ki Jeruzsálemben az apostolokra, aznap
tértek meg és keresztelkedtek meg háromezren
Péter apostol prédikációjának hatása alatt.
1930-ban Pünkösd vasárnapja június 8-ikára esik;
készülnünk kell ennek a Pünkösdnek a szokott
kereteknél nagyobb szabású megünneplésére. S
itt gondolnunk kell elsősorban arra, hogy Pün
kösd a Szentlélek ünnepe. A Szent IÁékről hatal
masan tanít Luther a Kiskátéban, a harmadik
hitágazat magyarázatában: nem a magam Ere
jéből jutottam Krisztushoz, a Szentlélek hivott,
meg világosított, az egy igaz hitben megszentelt
és m egtartott, minden bűnömet megbocsátja,
az ítélet napján feltámaszt és örök életet ád. S
mindezt nem velem egyedül cselekszi, hanem az
egész keresztyénséggel, s velem is, mint az egész
keresztyénség tagjával. Gyönyörűen foglalja
Luther az egyéni személyes hitet és életet egybe
az egész keresztyénség hitével és életével.
Mennyire egyoldalú sokszor az, amit a protes
tantizmus individualista, egyéni jellegéről hal
lunk; mennyi tudatlanság, máskor rosszakarat
rejlik abban, am ikor egyházunkat azzal jellem
zik vagy vádolják, hogy az egyház fogalmát és
lényegét nem hangsúlyozza eléggé! Az igaz,
hogy az egyház fogalmában nem a szervezetet
állítjuk előtérbe. A mi egyházfogalmunk szerint
az egyházban a lényeges az, ami azt létrehozza,
amit az egyház, mint reábizott javakat Istentől
nyer és amit az egyházban az egyes em ber mint
kegyelmi ajándékokat kap. Az Ágostai Hitvallás
ötödik cikkelye mondja meg azt, hogy az egy
háznak milyen fontos munkája van, mint a Szent
lélek eszközének és szervének: »Az ige és a

szentségek mint eszközök által adatik a Szent
lélek, aki ahol és am ikor Istennek tetszik, hitet
munkál azokban, akik az evangéliumot hallgat
ják.« Ugyanaz a cikkely állást foglal az indivi
dualizmus ellen, mikor azt mondja: »Kárhoztat
ják a keres ztségísmétlöket s másokat, kik azt vé
lik, hogy az emberek a Szendéikét külső ige
nélkül, saját előkészületeik és tetteik által is el
nyerik.« Sokfél; ma is élő tévelygéssel szemben
éppen az Ágostai Hitvallás tanához való ragasz
kodás vezérel el és tart meg minden igazságban.
Álpróféták szeretnek hivatkozni belső incgvilágo^tásra, nékik juttatott különleges kijelenté
sekre; ezekkel szemben legjobb fegyver egy
házunknak a kegyelmi eszközökről szóló tana,
amely határozottan és világosan formulázza
meg a Szentirásnak az isteni gondviselés em be
reket vezérlő útjairól és eszközeiről szóló taní
tását. A kettős jubileum jó alkalom arra, hogy
megvizsgáljuk egyházunk tanítását a Szentlélekröl és az egyházról az Ágostai Hitvallás tük
rében.
•

Azonban m ost még a Kiskáté jubileumi évét
éljük. Szóljunk erről is néhány szót. A Kiskáté
se nem iskolai tankönyvnek, se nem konfinnációi
tankönyvnek készült. Luther egész világosan
megmondja, mit akart ezzel a kis irattal. A csa
ládapáknak a kezébe szánta, hogy aszerint tanít
sák házuk népét. Amikor az egyház m agára vál
lalta a Kiskáté tanítását, s bevitte a könyvecs
két az iskolába és a konfirmandusok termébe,
úgylátszik a családoknak az az. állapota indította
erre, ami Luthert a Kiskáté m egírására indította.
Hogy t. i. a családok olyan vallási tudatlanság
ban élnek, hogy csak az. iskola tud rajtuk segí
teni; sőt a családfőkben már nem lehet úgy
megbízni, mint Luther korában, nevezetesen nein
lehet tőlük várni, hogy gyerm ekeiket a vallás
alaptanaira fogják tanítani. A helyzet valóban
sokszorosan ez. A szülök rábízzák az iskolára
annak a tanítását, am it a vallásból könyvből
tanulni lehet. A gyermekek az anyagot meg is
tanulják. I>e hol marad az a nagy áldás és ha
szon, amely gyerm ekre, családra és egyházra
egyaránt haramia na abból, hogy a családban ol
vassák és tanulják a Kiskátét; hogy a családfő
beáll gyermeke tanítójának, s ezen a réven az
egyház munkásának? Mennyi kár származik ab 
ból, hogy a család nem érez felelősseget a saját
hatáskörében a gyermekek vallásós tanítása és
nevelése iránt! Borzadva gondolunk arra, hogy
mi történnék, ha az állam elvenné iskoláinkat;
holott Luther M árton elvei szerint a család, ha
igazán keresztyén család, segíthetne a bajon. Itt
van Luther Kiskátéja! Sok aggodalm at okoznak
szór vány beli híveink, szórványokban élő család
jaink. különösen ezekre gondolok, amikor azt
mondom: családfők, vegyétek elő a Kiskátét s
kérdés és felelet szerint olvassátok és olvastassá
tok odahaza. A szórványgondozásnak egy ik leg
hatásosabb eszköze volna, ha minden egyes
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szórvány beli családnak mcgküldenénk Luther
Kiskátéját, s egyúttal felvilágositanánk őket,
hogy mit csináljanak vele. Luther családi könyv
nek szánta a Kátét, legyen rá goindunk, hogy
ott, ahol evangélikus iskola nincs, valóban csa
ládi könyv legyen, legalább isi minden családinál
megtegyem.
A jubileumok kapcsán általában is szólni
kívánok hitvallási iratainkról. Örömmel tapasz
taljuk, hogy egyházunkban a lelki megelevenedéismek határozott jelei mutatkoznak. Elmúlt az
az idő, mikor csak a közigazgatási gyűlések
iránt mutatkozott érdeklődés. Egyházi közélet
tünk megmozdult, s egy-egy konferenciára több
embert lehet összehozni, mint egy-egy közgyű
lésre. Az egyházban nevet szereznek maguknak
nemcsak azok, akik a közgyűlési zöld asztal
mellett állják meg a helyüket (ezeknek érdemiét
nem akarom csiorbitani, reájuk is nagy szükség
van, természetesen). De ebből a helyzetből ma
gjától adódik, hogy az egyháztagpk érdeklődésié
olyan irányba terelődik, amelyet eddig! többékeVésbé elhanyagoltunk. A felekezetközi egye
sületek szükségessé teszik az egyházi munka
egy bizonyos ágának intenzivebb felkarolását.
Mi az, ami a protestantizmust a katholicizmustól megkülönbözteti, és mi az, ami a protestan
tizmuson belül a mi ág. h. eiv. egyházunkat á
többi protestáns egyháztól megkülönbözteti?
Sőt: mi az, ami a protestantizmust igjazolja, s
mi az, ami a protestantizmus körén belül az ág.
h. ev. egyházat igazolja ? Kénytelen vagyok meg
állapítani, hogy egyházunk ebben az irányban
eddig mem ismerte fel igen súlyos és nagy fe
lelősséggel járó kötelességeit. Még a Kiskáté' ju
bileuma sem birt bennünket ezekre1 ráeszméltetni. Ez a jubileumi esztendő nem volt az, ami
nek lennie kellett volna. Sajtónkban szinte nyom
talanul tűnik el; rendeztünk ünnepfélyeket, de
gyakorlati hatását nem tapasztaljuk, s nem hi
szem, hogy a Kiskáté a könyvkereskedésekben
nagyobb számban fogyott volna, mint más évek
ben. Most jön az Ágostai Hitvallás jubileuma.
Mi lesz a jövő évben? Megint csak ünnepiünk
és beszélünk ? Vagjy végzünk valami munkát
a tekintetben isi, hogy az egyháztagok a Hitvallás
tanítását közelebbről megismerjék? Ideje már,
hogy egyházunk gondoskodjék arról, hogy, a
jubilálások tárgya is a tagok kezébe és szeme
elé kerüljön, ne csupán a róla mondott szónok
latok. Máskülönblein hasonlók leszünk azokhoz,
alkjk a próféták sírjait lékieisitik.

1929.

A hit és a tudás viszonyához.
(Folytatás és Vége1.)
Ennek a meghódolásnak mozgatója azon
ban nem a félelem, nem is a reménykedő várási,
hanem a tiszta látáson nyugvó ismeret. Azt hi
szem, tévednek azok a vallástörténészek, akik
a vallás eredetét a természet feletti hatalomtól
való rettegésben keresik. Tévednek azok is,
akik a hitet bizonyos hasznossági elv öntudatlan
gyümölcsének tekintik. Inkább azoknak lesz iga
zuk, akik a hitet a lelki észlelés, megfigyelés,
megállapítás éis megismerés eredményiének tart
ják. A nem látott, die jelenségeiben és hatásai
ban észlelt valóságok megismerésének ösztönös
vágya ott él az ember lelkében. Ez az ösztönös
vágy indul el az Isten keresésére és ez jut cél
jához az Istenibe vetett hitben. Ilyen módon
már a hit a kezdet kezdetén találkozik a tudás
eredőforrásával, az észre ve véssél, a megfigye
léssel és a felismeréssel. Teljes kifejtésében pe
dig úgy a hit, mint a tudás odlaborul a minden
ségi teremtőjémék, fenntartójának, éltetőjének és
végső céljának lábaihoz:, hogy a világ Urának
fenségét és dicsőségét magasztalja az ő hatalmá
nak és alkotó erejének megismerése és megér
tése által.
A hit éis a tudás az Isteni trónjának zsámw>
lyánál találkozik tehát egymással, hogy szent
frigyben egyesülve éljenek és uralkodjanak
együtt az ember lelkében. Sem helyes, sem okos
dolgot nem cselekszik azért, aki a kettőt egy
mástól elválasztja, vagy békességes együttélé
süket éís barátságos együttmunkálkodásukat
megzavarja. Miért a hit és a tudás nem ellen
ségek, hanleim lélettársak arra a nagy célra, hogy
együtt szerezzék meg és együttes erővel tartsák
meg az emberi lélek harmóniáját és az emberi
élet örök értékeit.
Mert az emberi élet nem öncél, hanem al
kalom. Alkalom az élet megismerésére és végigélésére. De ez a végigélés csak részlet. Részlete
az örökétetmek. És mi ebben a földi részi étéi ét
ben is az örökkéívalós ágnak élünk. Minél öntudatosabban kapcsolódik belé az ember már itt
a földi élet folyamán az örökkévalóságba, annál
gazdagabb, emeTkedetebb, szabadabb és töké
letesebb az élete. Gazdag, mert telve1 van az
élet eredetének, céljának és rendeltetésének is
meretével. Emelkedett, mert tudja, hogy az igazi
élet a magasságokban várakozik reá. Szabad,
mert nem nyűgözi lé az érzékek és ösztönök
igája. Tökéletes, mert az élet Utániak nyomán
jár, hölgy őt elérhesse.
Csak ez a dólois élét lehet szép és gazdag.
Gélt pedig; az élét Ura tűz ki s hoizZá csak a
tudás éis a hit szárnyain emélkédhetik fel az em
beri lélek. A hitnek és a tudásnak pedig azonos
a feladata és a törekvése: behatolni az élet tit
kaiba azokon az utakon, mélyeket az észlelés,
ismerd, meglátás nyit előttünk a kivülöttünk és
bennünk lévő mindeinség végtelen birodaltnába.
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És ereken az utakon jut el az emberi lélek a min
denség Urához, az Istenhez. A hit és a tudás
egymás kezét fogva lép át a Mindenség Urának
küszöbén s egymást tapogatva törtet keresztül
az útjukban álló akadályokon.
Mert a Ilit és a tudás azonos célra törek
szik. Mind a kettő meg akarja ismerni az élet
értékeit. Mind a kettő fel akarja tárni az élet
titkait. Mind a kettő azokat a kincseket keresi,
amelyeknek birtokában gazdagabb, nyűgödtabb,
elégülte*bb és tökéletesebb az emberi élet. És e
törekvésében sem a hit nem korlátozható a ke
dély körére, sem a tudás nem lehet egyedül csak
az értelem dolga. Az élet végtelen világát csak
az égés 7 lélek közelitheti meg s fogadhatja be.
A hit és a tudás egyformán igénybe veszik az
emberi lelket a maga egészében, mert másként
át sem ’tudná ölelni az egész életet és meg sem
tudná érteni a mindenség végtelen birodalmát.
A hit és a tudás tehát már csak azért sem
zárhatja ki egymást, mert mind a kettőnek azo
nos a törekvése, egyező a célja, ugyanaz a hi
vatása és egy a tartalma. A hitben és a tudás
ban a mindenségit átható és éltető világiélek,
az Isten lelke munkálkodik az ember lelkében. Ez
a lélek önmagát éli át mindenütt, a világban
csakúgy, mint a világ emberében. És ez az át
élés örökké ugyanaz, csak a tere és az eszközei
mások. A hit és a tudás is csak eszköz az élet
megértéséhez. Ezért a hitet és a tudást nem
szabad egymással szem beáll ita ni. Egymás mel
lett van azok helye, mert egymást egészítik ki
és egymást támogatják. Együtt élnek, egyenlő
jogon és egyező célból munkálkodnak az em
beri lélekben, mint egymást kiegészítő tényezői
a szellemnek, melynek harmóniáját megszerezni
és megtartani hivatás, bölcseség és boldogság
egyaránt.
A bölcs ember lelkében a hit és a tudás
nem is kerül egymással ellentétbe. Sót egymást
gazdagítja és támogatja. Ebben a tekintetben
csak egy' emberre hivatkozom bizonyságul. Ez
az ember a hitben és a tudásban egyformán
csudagazdag Pál apostol. Alig van ember, aki
az életet úgy ismerte volna, mint ö. Alig van
ember, aki a múlandóságnak és az örökkévaló
ságnak, a teremtménynek és a teremtőnek, az
embernek és az Istennek, a tudásnak és a hitnek
egymáshoz való viszonyát olyan tisztán látta
volna, mint ő. Ezért alig is van hivő, aki mé
lyebb tudással és alig van tudós, aki emelkedette"bb hittel fogta volna fel a jelenségeket, vagy
aki világosabb látással és nagyobb bölcsességgel
Ítélte volna meg az ismeret értékét és rendelte
tését, mint Pál apostol. Ezért volt az élete hivő
élet, az életfelfogása pedig a tudós életfelfo
gása. És ezért kapcsolódott bele az ő földi élete
az örökkévalóságba annyira, hogy már itt ezen
a földön is az örökkévalóságnak élt. Hadd idéz
zem ennek igazolására saját szavait. így szól:
»A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség
Atyja adja nektek a bölcseség és kijelentés
lelkét, hogy tudjátok, mi a reménysége az ő
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elhívásának; mi a gazdag-ága az ő öröksége di
csőségének a szentek között és hogy milyen
mérhetetlen nagy az ó hatalma irántunk, hívók
iránt, az ő hatalmas erejének mértéke szerint!«
(Ef. 1, 17-19.)
Pál apostol szerint tehát a hit és a tudás
egyformán szükséges ahhoz, hogy az életet, mint
az Istentől eredő elhívást a maga valóságában
megismerjük. A hit és a tudás az emberi lélek
két karja, mélyekkel magához öleli az életet.
A hit és a tudás a páros szem, melyekkel az em
ber az élet mibenlétét, törvényeit, célját és érté
keit felismeri és vizsgálja. A hit és a tudás az
egymást segítő két láb, melyeken az emberi
lélek előre tör, hogy elérje az élet kútfejét és
örök világosságát, a teremtő és gondviselő
Istent, aki jnaga az örökélet. A hit és a tudás
igvütt segít el az élet titkainak megismerésére
és £/. élet Ura hatalmas erejének meglátására,
melynek ezernyi alkotása és bizonyságtétele az
érzékelhető és az érzékekkel meg nem közelít
hető világban tárul fel előttünk. A hit olyan
mint a virág, a tudás olyan, mint annak a szára.
Virág nélkül dísztelen a szár, szár nélkül pedig
clhervad a virág. A tudás a vizsgálódó szem,
mely meglátja, a hit pedig a kar, mellyel átölel
jük, akit keresünk. A tudás gyűjt, a hit megőriz,
de csak együtt szerzik meg és együtt biztosíthat
ják a megelégedést.
A hit és a tudás oltára mellett hadd ölelkez
zék hát össze egymással ez a két testvér, akiket
szent frigvre teremtett az Örök bölcseség. Hadd
világítsa be a hit és a tudás egymásba folyó
fáklvafénye mindnyájunk előtt az emberi lélek
által elérhető bölcseség ama legnagyobb ma
gaslatát, melven, mint a megdicsőülés hegvén
együtt van a hit és a tudás a szentség örök
valóságával, az Istennel, akj lelkűnkben szent
harmóniára egyesíti a hitnek és a tudásnak ke
gyelmi ajándékát.
Sopronban, 192(>. október 12-én, a vallásos
estén felolvasta
D. Raffay Sándor.
GONDOLATOK.
Az imádkozás lélekzés abban a spirituális
légkörben, amelyet Isten teremtett bennünk. Az
imádság a spirituális é’elnek Ié'ekzete. Isten nél
kül egy percig sem élhet senk;. Ám a legtöbb
ember az alvóhoz hasonlít. Lélekzik, de nem
tud róla. Ha a levegő eltűnne, s a lélekzetvételiinket erővel megakasztanák, sem aludni sem
felébredni nem b mánk, hanem megfulladnánk
és meghalnánk. Az emberek rendszerint nem
értékelik eléggé, hogy mekkora áldás számukra
a levegő. Ha egyszer ráeszméltünk, szivünk há
lával és örömmel telik meg. így vagyunk Isten
hez való spirituális viszonyunkkal; de milyen
kevesen gondolnak rá? Milyen kevesen ébred
nek fel álmukból és lélekzik be tudatosan a
spirituális mennyei levegőt, amely nélkül szelle
mileg bizonyosan megfulladnánk és meghalnánk,
Sundar Singjh.
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— A pápai lel kész választás. Az Istenben
boldogult Gyurátz Ferenc, egykori nagynevű
püspökünk, volt pápai lelkész, Ielkészi székét
öröklő Mesitierházy László elhunytával, újból
megörült a pápai gyülekezet Ielkészi állása. A
gyülekezet adminisztrálásával a megürült állás
betöltésiéig dr. Kapi Béla püspök legutóbb
Schöck Gyula püspöki másodlelkészt bizta meigl.
Az interregnum alatt a gyülekezet tagjai há
rom pártra oszoltak. Ez a pártokra szakadás —
sajnos — megbontotta a pápai hívek eddigi,
példás egyetértését s elszakította egymástól az
eddig barátságban élő hitsorsosokat és feldúlta
itt-ott a családi egyetértést is, megiszom ontva
Gyurátz Ferenc nagy szellemét. Az egyik párt
dr. Schlitt Gyula lajoskomáromi lelkész, a má
sodik párt Fadgyas Aladár volt pápai hitoktató,
jelenleg komáromi lelkész, a harmadik Schöck
Gyula püspöki másodlelkész, jelenlegi admi
nisztrátor mellett foglalt állást. A folyó év feb
ruár 24-én megejtett lelkészválasztó közgyűlésen
szótöbbséggel Schöck Gyula lett győztes. Fad
gyas Aladár időközben visszalépett s hívei jó
részben Schöck Gyula pártjához csatlakoztak,
igy nyerte el Schöck Gyula a második szavazás
nál a szótöbbséget. Dr. Schlitt Gyula pártja nem
tudván a választásba belenyugodni, megfelebbezte azt különféle címeken. A választási ered
mény elbírálása igy az egyházmegyei törvény
szék elé került. A veszprémi egyházmegye, hogy
pártatlanságát megőrizze, a győri egyházmegye
törvényszékét kérte delegálni. Ennek a törvény
széknek elnökségle e hó 4-ére hívta össze a tör
vényszék tagjait. A törvénysZéki ülésen meg
jelentek: Németh Károly egyházmegyei letepe
rés, törvénysZéki elnök, dr. Dukavitsi Vilmos ki
rályi táblai tanácselnök, az ügy ismertetője, dr.
Bertha Jenő királyi járásbiró, előadó, dr. Vidonyi Sándor törvényszéki jegyző és mint sza
va zóbi rák: Benedek Vince ny. igazgató éis
Szalay Mihály 1. patornai lelkész. A tárgyalás
reggel 8 órától este 1/2'12-ig tartott, melynek
eredménye lett Schöck Gyula1, volt adminisztrá
tornak állásában való megerősítése. Az ellen
fél képviselője az eredmény kihirdetése Utálni
fellebbezést jelentett be. (k. ei.)
— A budapesti leánykollégium is lelkese
déssel ünnepelte meg a reformáció emlékét. Vidovszky Kálmán, az iskola vallásfanárának szem
léletes 'és hatásos beszéde volt az ünnep köz
pontja, melyet ének- és zeneszámok, szavalatok
eglészitettek ki. Felolvasott Liedemann Éva ta
nuló Luther családi életéről. Különösen hatá
sos volt a Markóczy Irén énektanárnő vezetése
alatt működött énekkar száma. Az ünnepélyen
nagyszámú, előkelő közönség jelent meg élén
Raffay püspökkel.
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— Az Ev. Egyetemes Egyházi Gyáminté
zet közgyűlése Győrött. A Magyarhoni Egye^femes Evangélikus Egyházi Gyámintézet 1929.
évi rendes közgyűlését a győri ev. gyülekezet
kebelében tartotta meg. A közgyűlés november
2—3-ig tartott. Az egyetemes egyház és a Gyám
intézet vezetőségén kívül körülbelül harminc
egyházi lés világi férfi érkezett a gyűlésre. Az
egyetemes egyház elnöksége, báró D. Radvámszky Albert egyet, egyházi és iskolai fel
ügyelő és D. Geduly Henrik tiszakerületi püspök
noiv. 2-án, szombaton délután érkeztek. A pálya
udvaron a polgármester, alispán és főispán, a
helyi ev. és ref. egyházközségek s a felvidékiek
köre üdvözölték az egyetemes felügyelőt és a
püspököt. Szombaton este fél 7 órai kezdettel
gyám intézeti vallásos estély volt az ev. temp
lomban. A templom egészen megtelt. A vallá
sos estély műsora a következő volt: 1. Közének.
2. Imádkozott Turóczy Zoltán. 3. Boellmann:
Szít. Ongonán játszotta: Fodor Kálmán karnagy.
4. Báró D. Radvániszky Albert egyet, egyházi
és iskolai felügyelő tartott előadást, amelyben
ismertette a felekezetközi, protestáns és evan
gélikus segítő mozgalmakat. Rámutatott arra,
hogy egyházunk külföldi kapcsolataival mennyit
használt már a hazának. 5. Homilius: Fuga.
Énekelte az ev. egyházi énekkar Fodor Kálmán
vezényletével. 6. Váradi Antal: Az Ur ítél. Sza
valta: Kuszák István ev. tanító. 7. Mendelssohn:
Himnusz. Zenekari és orgonakisérettel énekelte
az ev. egyházi énekkar. 8. Imádkozott D. Kapi
Béla püspök. 9. Közének. — Másnap, vasárnap
reggel, az ev. templomban gyámintézeti isten
tisztelet volt, amelyen D. Geduly Henrik tisza
kerületi püspök Lukács 10:38—42 v. alapiján hir
dette Istennek igéjét. Istentisztelet után a temp
lomban volt maga a közgyűlés, amelyen Ziermanin Lajos ev. lelkész, kormányfőtanácsos és
a világi elnök báró Feilitzsch Berthold távol
létében báró D. Radvániszky Albert egyet, fel
ügyelő elnökölt. A gyűlés megnyitása után kö
vetkeztek az üdvözlések. D. Kapi Béla püspök
az egyházkerület nevében üdvözölte a Gyáminté
zetet. Majd a gyülekezet és a kebelében1 mű
ködő egyesületek üdvözölték a Gyám intézetet és
adták át ajándékaikat. Maga a gyülekezet egy
úrviacsorai készletet, a Beim. Egyesület egy ke
resztelő készletet, az Ifj. Egyesület egy oltár
párnát, a győri bibliakörök egy oltári Bibliát,
az elemi iskolák 10 darab énekesikönyvet, a
Diákszövetség fiú- és leányosztálya1 120 pengőt
adományozott. Elhozta ajándékát a soproni gyü
lekezet is: Hanzmann Károly lelkész 200 pengőt
hozott a gyülekezet adományakéipen, vitéz Magasísy Sándor 50 pengőt a líceumi ifjúságtól,
a soproni gyámintézeti nőegylet 100 pengős
adományát Hanzmann Károlyné adta át, oltári
bibliát hozott a soproni ifjúságii egyesület. A
theológia hallgató siága 7 énleikeskönyvet hozott
a gjyámimtézet oltárára. Ezután olvasta föl Zierrnann Lajos egyházi elnök nagy gonddal meg
szerkesztett jelentését.
Ügyészi, pénztárosi,
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számvizsgáló bizottsági, kér. gyámint. elnöki je
lentések meghallgatása és egyéb aktuális ügyek
megtárgyalása után a közgyűlés imádsággal ért
véget, délután vitéz Magassy Sándor az elemi
iskolásoknak, Kardos Gyula alesperes pedig a
középiskolai diákoknak hirdette Isten igéjét. A
vallásos estélynek és az istentiszteleteknek az
offertóriuma 250 pengő volt a Gyám intézet
javára.
— Szász Károly centennárium a. Az áldott
emlékű ref. püspök születésének 100-ik évfor
dulóját a magyar irodalmi és kulturális körök
valamint a prot. egyházak méltó keretek közt
fogják ünnepelni. Az ünnepség előkészítésére
bizottság alakult, amelynek tagjai közt a mi egy
házunk számos jelese is helyet foglal.
— Lelkészbeiktatás. Doleschall Lajos ny.
föesperes, bényci lelkész, okt. hó 27-én vezette
be missziói lelkészi hivatalába a pesti közép
egyházmegye esperesének megbízásából Monoron Abaffy Gyula egyetemes missziói lelkészt,
ki János 14 6 alapján ismertette maga elé tűzött
programmját az egyesített egyháztanáesi és egy
házközségi közgyűlésre szép számmal egy be
gyült hívek előtt. Ugyanezen alkalommal adta át
a lelkészi szolgálatot a gyülekezet eddigi gon
dozója Kuthy Dezső egyetemes misszionárius
az általa Filippi 4 7 alapján tartott igehirdetéssel.
A monori gy ülekezet uj lelkésze nem ismeretlen
már a hivek előtt, mert három év óta több Ízben
volt alkalmuk hallhatni ajkáról körükben az Ur
üzenetét az ö t félók számára.
Reformációi ünnepélyek a győri ev.
egyházközségben. A reformációi ünnepélyek
már október 27-én kezdődtek. Délelőtt volt a
biblia vasárnap. D. u. vallásos ünnepélyen Dr.
Bászel Ernő reáliskolai tanár emlékezett meg
előadásában Károli Gáspárról, a magyar bibliafordítóról. — 28-átóI 31-éig minden este foly
ton fokozódó hallgatóság előtt tartott előadáso
kat D. Kapi Béla püspök ezen az összefoglaló
címen: A reformáció Luther élete tükrében.
Mindegyik előadás után valami szép ének, vagy
zeneszám is gyönyörködtette a gyülekezetét. Az
utolsó előadás vallásos estté bővült, melyen Fo
dor Kálmán karnagy művészi orgona-, az egy
házi énekkar énekszáma és Bácsy Sándor ifj.
lelkész szavalata alkotott méltó keretet az elő
adásnak. Imádkozott Ittzés Mihálv és Szabó Jó
zsef. — Október 31-én délelőtt két ünnepi isten
tisztelet volt, amelynek végeztével az egyház
elöljárósága élt az Ur szent vacsorájával.
— Gyám intézet és Gusztáv Adolf-Egylet.
A Gusztáv Adolf-Egylet ezidén is szegény, el
adósodott, épülő gyülekezeteinket, intézményein
ket, külföldi egyetemeket látogató fiainkat úgy
gyűjtötte szárnyai alá, mint az anyatyuk az ő
fiacskáit. Mélyen fájlalja az egylet, hogy nem
tud valamennyi kérésnek eleget tenni. Ez évben
21 ev. és 1 ref. egyházat, 6 ev. és 6 ref. theológnst segélyezett összesen 15.140 márka (kö
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rülbelül 20.240 pengő) összeggel. Az első ma
gyar gyülekezet, a nógrádinegyei Lcsti, 1843ban kapott a G. A. egylettől 50 tallér segélyt.
Azóta több mint 300 magyar gyülekezet élvezte
már a G. A. egylet segélyezését. Az idei gyám
intézeti gyűjtés eredménye a következő: a bá
nyai egyházkerületben 7025.80 P (közte Dr.
Pcsthy Pál kér. felügyelő 1000 pengős ado
mánya); a dunáninneni kerületben 1372.34 P; a
dunántúli kerületben 11.406.18 P (közte virtsoIogi Rupprecht plivér 500 pengős adománya);
a tiszai kerületben 1052.78 P. Összesen 22.747.10
pengő.
Az O rsz. Evarig. Tanáregyesület nov.
13-án, d. ii. s 44 órakor tartja közgyűlését Buda
pesten, a leánykollégium dísztermében (IV., Ve
res P.-u. 36. I ). Tárgysorozat: Dr Szigethy L.
elnöki megnyitója, I>r. Szelényi Ö. titkári je
lentése, Dr. Oravecz ö .: Evang. ifjúsági folyó
irat kérdése, l>r. Böhm D.: A gramofon a zenetörténet tanításában, Kilczer Gy.: A fizika helye
a reálgimnázium tantervében. Tisztujitás, jelen
tések, indítványok. A választmány a közgyűlést
megelőzően 3 órakor ülésezik.
A Confessio Augustana kiadásának
400 éves jubileum a és a miskolci ev. jog
akadém ia. A Confessio Augustana kiadásának
1030-ban lesz a 400 éves jubileuma és a mis
kolci ev. jogakadémia, mint a feldarabolt Ma
gyarország egyetlen ev. főiskolája, be akar kap
csolódni a jubileumi ünnepségek sorozatába. A
jogakadémia tanári kara egy németnyelvű em
lékkönyvet óhajt kiadni, melyben a külföld ré
szére részletesen ismertetni fogja Csonka-Magyarors/ág evangélikus egyházának jogi viszo
nyait minden szempontból. Amennyiben pedig
az egyetemes evang. egyház a tervhez anyagilag
is hozzájamlna, a tervbevett emlékkönyv még
külön magyar nyelven is meg fog jelenni. Be
akar még kapcsolódni a jogakadémia a jubi
leumi előadások sorozatálxi is, még pedig úgy,
hogy a jogakadémia dékánja kifejtené egy elő
adás keretében a Confessio Augustana hatását
Magvalországon és ismertetné azt a jogviszonyt,
amely a Confessio Pentapolitana, Heptapolitana
és Scepusjana között fennáll. Egy tanulmányi ki
rándulással a jogászifjuság is bekapcsolódna az
ünnepségekbe és ez alkalommal több napot töllenéuek Aug.-buigban, Nürnbergben, München
ben és Rothenburg a. d. Taube-ban. A kirándu
lás a tervek szerint június másik felében lesz
és körülbelül 12 14 napra terjed. Az előzetesen
beszerzett tájékozódás szerint a költségek hoz
závetőlegesen 250 pengőt tesznek ki. Azt a szo
ros jogi kapcsolatot, mely a Confessio Augus
tana következtében Magyarországot, illetve a
magyar ev. egyházat a német ev. egyházhoz
tűzte, akarja dokumentálni az ez évben kitűzött
cgyházjogi pályatétel is, melynek cime: A Con
fessio Augustana egyházjogi jelentöségje.
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— Protestáns Kör Győrött. A háború kö
vetkeztéibe ni hosszabb idő óta szünetelő Prot.
Kör a reformáció hetében újonnan megalakult.
Elnök lett Dr. Szent-lyány Géza ügy véd, alelnökök íKöpeci Kiss Sámuel ny. i|g|a:zgiató tanító,
Dr. Bászel Erniő reálisik. tanár, Gyarmathy Kál
mán gazdálkodó és: Nagy Dániel szabómester.
A tisztikar és a választmány a győri evang. és
ref. egyház legjavából alakult meg1s így a győri
protestánsok nagy reménnyel néznek a hamvai
ból feltámadó kör működése elé.
— Debrecen. A reformáció ünnepély szó
noka Wolf Lajos ev. tábori lelkész volt. Az egy
házi énekkart Elefánty Sándor vezette. Wolf
Lajós né énekelt, Pap Katalin szavalt, Nagy Zsolt
gordonkán adta elő Corelli D-rnolI szonátáját.
— A gyülekezetben az egyházi élet elevenen pe
zsegi: fiú és leány egyesület, vasárnapi Iskola,
Biblia-óra, ifjúságii istentisztelet, levente isten
tisztelet, levente-egyesületi összejövetelek tar
tatnak.

IRODALOM.
— Payr Sándor: A balfi papiak és a két
balfi papfi Amerikában. Budapest, 1929. Payr
Sámliéi balfi lelkész (1788—1862), akinek család
járól tudós szerzőnk ezt az általa történeti el
beszélésnek nevezett szép kiállítású, nyolc kép
pel illusztrált, meleghangú, közvetlenséglével
megkapó 24 oldalas monográfiát megírta, tí
pusa lehetne a szeg|ényes javadalmú, sok gye
rekkel megáldott, de. gyermekei ben és utódai
ban sokak számára áldássá váló evangélikus
papnak. Öt fia volt és egy leánya. Gyermekei
közül csak egyet, Sándort, tudta taníttatni Sop
ronban, majd Pápán. Payr Sándor Petőfi Sán
dor életében is szerepet játszott, egyiké volt
azoknak a líceumi tanulóknak, akik a Soproniban
katonáskodó Petőfinek könyveket kölcsönöztek;
Pápán jogot, Magyaróvárott gazdaságii akadé
miát végzett. Pápán az: Esterházy uradalomnál
volt gyakornok, de mint evangélikus papfiu nem
remélhetett előmenetelt, azért különöslen Bölöni
Farkas Sándor Amerikáról irt könyvének hatása
alatt a múlt század negyvenes éveinek eleijén
kivándorolt Amerikába. A szabadságharc leveretése után oda követte őt ifjabb testvére, FeH
renc, a volt negyvennyolcas honvéd. Sándor nőt
lenül halt el, Ferencnek ellenbein népes családja
maradt Amerikában; Ferenc ott halt meg 1911ben, 89 éves korában. Szerzőnk édesapja, Sá
muel, járt Németországiban, Hamburgban éls
Brémában; az utóbbi városban felkereste atyjá
nak jénai iskola társát, Wimmer Ágostont is.
Álljon itt ebből a széles történelmi látókörrel
megírt családi monográfiából egy anekdota:
Payr Sámuel balfi lelkész hosszan szokott pré
dikálni. Karsay Sándor püspök mondta el róla,
hogy Kis János szuperintendens is Balfon fürdőzött s egy vásárnapion már csak úgy a prédi
káció végére akart bemenni a templomba. Szép
csendben ült le hátul áz egyik padsorba. A préL

1929.

dikátor eleven: szemei azonnal észrevették a ma
gias vendéget s nyomban ilyen fordulatot adott
a beszédnek: »Kedves híveim, már most a végé
hez jutottam volna prédikációmnak, de mivel áz
a szerencsié ért, hogy szeretett főpásztorunk e
pillanatban lépett be hozzánk, azért újra kezdem
előírói.« Erre aztán szent borzadály járta át a
hí veket, de Kis Jánost is. Guglgenberger János
volt ráckoizári lelkész szerint a balfiak egyen
ként szépen kisompolyqgtak a templomból,
végül kiment jó Kis János is; az egyházfi pedig
felvitte a tempíőmkulcsot a szószékre, mondván:
»Ha Végez, tisztelendő uram, csukja be a temp
lomajtót.« Payr Sámuelt 1848-barn esperesnek is
megválasztották, de nem fogadta el, mert nem
bírta tökéletesen a magyar nyelvet (bárkái szü
letésű volt). Unokája ellenben a magyar egyháztörténelemi fásnak egyik büszkesége, aki akadé
mikus lehetnie, h a ...
— 125 esztendős mérföldkő. Kiadja a Brit
és Külföldi Bibliaiársulat. Budapest, 1929. A
Bibliatársulat 125 éves jubileuma alkalmából je
lent meg ez a 70 oldalas könyvecske, amely 16
oldalon foglalkozik a magyar Biblia sorsával is
Komjáthy Benedek fordításától (1533) Raffay
Sándoréig (1929). Megemlékezik a nagy felsőlövői papról, Wimmer Ágostonról, aki a szabad
ságharcot megelőző tíz esztendőben 60.000 tel
jes Bibliát és 70.000 Újszövetséget adott el: a
leigeredményesiebben dolgozó bibliaárus Magyarországon tehát egy evangélikus papi volt. A
munka igen jól felhasználható egyesületekben,
Bibliakörökben, Bibliavasárnapokon. A Biblia
terjedésére a világiban jellemző adat, hogy csak
ez az egy társulat, pedig vannak más BibliaTársulatok is, világkörüli hálózatának összes
csomópontjaiból az év mindéin órájában átlag
1301 kötet Bibliát expediái.
— Fosdick E. H .: A szolgálat értelme.
Ford. Dr. Victor János. Budapest, 1929. Fosdick
neve igen jó hangzású protestáns egyházi kö
reinkben korábban megjelent munkái: A Mester
jelleme, Az imádság értelme, A hit értelme alap
ján. A fordító előszavában igen okosan mondja:
»Hiányokat éls fogyatkozásokat, nemcsak a ma
gyar szükségleílnlek, hanem a keresztyén hittudat
teljességiéinek a szempontjából, könnyű volna bí
ráló kézzel kikeresni és összegyűjteni ebből a
könyvből is.« Tagadhatatlan, hogy Fosdick köny
veiben olyan közvetlen optimizmus szólal meg,
amelyet, mint a Kulturseligkeit vallásos köntös
be öltöztetett válfaját nem tudunk elfogadni, de
emellett vannak olyan értékei, amelyek a gyakor
lati keresztyénisiqg és kegyesség szempontjából
becsesek. A könyv iára' 4.40 P.
— Özv. S. J.-né »Kövess Engem« c. imakönyve kapható lesz a Prot. Nószövetség által
a Vigadóban nov. 7—12-ig rendezendő nőiíiTunka kiállításion:, kapható továbbá a Luther
Társaság és a Bethlen könyvkereskedésben és
lelkészi hivataloknál.
Felelős kiadó: NÉMETH KÁROLY.
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Rem ény.
„Ne bánkódjatok, mint a többiek,
akiknek nincsen reménységök.“

L T hese. 4, 13.
A három sarkalatos erény közül a refor
máció különösen hangsúlyozta a hitet; korunk
gyakorlati, szociális keresztyénsége a szeretetet;
a rajongók és kiváncsiak pedig minden időben
a halottak feltámadására és a túl világi életre vo
natkozó reménységet. A keresztyén reménység
a nagy , történelmi egyházak körén belül, valószí
nűleg éppen azért, m ert a keresztyénség törté
nelmében annyi rajongás és tévelygés, szélső
ség és túlzás kapcsolódik hozzá, ritkán találta
m eg azt a helyet, amely pedig méltán megilleti.
A mai vasárnapi epistolai leckét (I. Thess. 4,
13—18) a maga nemében klas$zikus szenti rásbeli helynek tekinthetjük an/iálfoqva. m ert be
lőle erőteljesen kitűnik, hogy az a három dolog,
a hit, remény, szeretet a keresztyén em ber éle
tében a legszorosabban összetartozik és nem külön-külön, hanem együtt adja meg vallásunk
nak azt a jellegét, amely minden más vallástól
megkülönbözteti s valamennyi fölé emeli.
A 13-ik versben említi az apostol azokat,
akiknek nincsen reménységök; a 14-ik versben
említi a hitet: »ha hisszük, hogy Jézus meghalt
és feltámadott;« a 18-ik versben a szeretetet:
»vigasztaljátok egymást e beszédekkel«. A három
főerény nemcsak szóval emlittetik, hanem mind
egyiknek megvan 'különleges, s p e d fikusan ke
resztyén tárgya: a remény vonatkozik azokra,
akik m eghaltak; a hit tárgya Jézus halála és fel
támadása; a szeretet egymás vigasztalását mun
kálja. Látjuk azt is, hogy a három mennyire
összetartozik: reménység nélkül nem tudnánk
egymást vigasztalni, mert nem lenne mivel; hit
nélkül nem volna reménységünk, mert nem lenne
alapja; szeretet nélkül hiányoznék hitünk és re
ményünk középpontja, mert mindegyik a Krisz
tusra csak azért vonatkoztatható, mivel öt sze
retjük. A Jézus iránti szeretet nélkül a Jézus ha
lálába és feltámadásába vetett hitnek nem volna
ereje; a magunk feltámadásának nem volna
öröme.
Már most a keresztyén reménység az apos
tol szavai szerint első sorban nem bizonyos ese
ményekre irányul. Tanításával nem azt célozza,
hogy kielégítsen kiváncsiskod ásókat, amelyek
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arra irányulnak, hogy mikor, hogyan, hol fognak
bekövetkezni azok a nagy események: a feltá
madás, az U r eljövetele, az Ítélet. A rajongok
ezeket az eseményeket állítják érdeklődésük
homlokterébe, ezeken tépelödnek és ezeknek a
kérdéseknek tanulmányozására fordítják idejü
ket. Az apostol vallásosságában a központi he
lyet a reménységben a Krisztushoz való viszony
alakulása foglalja el: »mindenkor az Úrral le
szünk«. Reménységünk csak úgy, mint hitünk
és szeretetünk közvetlenül a m eghalt és feltáma
dott, az örökké élő Krisztusra irányul; úgy is
mondliatnánk, hogy a keresztyén rem énység bi
zonyos szempontból nézve nem egyéb, mint az
imádott és szeretett M egváltó, az éló U r után
való vágyódás, amely beteljesül akkor, am időn
szeretetének tárgyával örökre egyesül s elválás
nélkiil összetalálkozik. A reménységnek tehát a
szeretet ád szárnyakat, kitartást, csüggedetlensúgcí*
Ez a keresztyén remény élesen különbözik
minden sekélyes optimizjnustól, minden evolú
ciós elmélettel táplált jobb jövő reményében rin
gatózástól, minden dvilizatörm s és kulturális ha
ladásban bizakodó rózsás szemüvegtől. Mindaz,
amit a materialisztikus világnézeten alapuló jobb
jövő várásban és annak munkálásában találunk,
nagyon távol áll a keresztyén reménységtől,
amelynek tárgya a Krisztussal és a Krisztusnál
való ékít. Ez a reménység a múlandó világnak
legszörnyiibb katasztrófái közepette sem érzi
magát megszégyenítve, mert mindenfajta term é
szeti és történelmi csapás ennek a reménység
nek a világosságánál eltörpül, vagy előjelévé
lesz a Krisztus eljövetelének. Kicsoda választ
hatná el a Krisztusban reménykedő hívőt a Krisz
tustól? Nincs olyan hatalom sem égen, sem
földön. S a szeretett Krisztussal való egyesülés
olyan öröm, amely bőven kárpótol minden szen
vedésért és m egpróbáltatásért, amiken a hívő
nek keresztül kell e világban mennie.
Ez a remény hatalmas erőforrás és nélkü
lözhetetlen a keresztyén ember életében. Ennék
a reménynek elhalványodása m agyaráz meg sok,
i világgal való megalkuvást ügy a keresztyén
egyházaknak, mint az egyes keresztyéneknek
m agatartásában és viselkedésében. M egfogyat
kozik a hit, a szeretet, m ert megfogyatkozik a
reménység. Nagyszabású, bátor, áldozatos, koc
káztató, egész (Sletet odaszentelő, a világnak csá-
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bitásaival és fenyegetéseivel, gyönyöreivel és
szenvedéseivel szemben indiffei'eins, megveszte
gethetetlen, csüggiedeüen lés tán coritha iá ján keu
■resiztyéniséjg csak ott lehet, ahol él ez a reménység a hit és a szeretet által a Krisztussal való
egyesülés iránit, amely rugójává lesz hősi tettek
nek, nagíy lemondásoknak és bátor vállalkozá
soknak. A világ! akkor aratja felettünk a döntő
győzelmet, amikor szivünkből ki tudja lopni ezt
a reméniysíéget azáltal, hogy elvágja a hitnek
gyökereit és lefagyasztja a szeretetgyümölcsöket
iglérő virágokat. Akiben) megvan ez a remény
ség, azzal nem bír a világ; s annak ellenségévé
lesz a világ. Ezt a reménységet csak úgy őriz
hetjük meg, ha meghalunk a világnak és élünk
a Krisztusnak és él bennünk a Krisztus.
Mennyi |g|y!áválság mennyi megalkuvás,
mennyi paktálás és vásári parolázás a világ- és
a keresztyéinség] között! S milyen diszkreditálása
mindíenneik folytán a keresztyémségi erőinek és
dicsőségének! Aki ebben a reménységben él,
mennyire felette áll a világnak s a világ leg
nagyobb hatalmasságának, a halálnak ! S viszont
aki nem reménykedik a Krisztusban, az minden
embernél nyomorultabb és szánandóbb, torzlény, idétlen szülemény. Az apostol azt mondja,
nem akarja, hogy a keresztyének olyanok legye
nek, minit a többiek, akiknek nincsen reménysé
gök. A Krisztus nélküli világ, reménytelen, világ.
A mai világban isi a reményt azok képviselik,
akik a Krisztusban hisznek. A fantázia feles igázásával, a szenvedélyek felbővítésével, uszi!ás
sál iparkodnak a tömegek vezetői reménységet
csöpögitetmi a halódó világba, de látjuk, hogy
mindez vagy műreménykedés, vagy a lázálmokban rángatózónak önámitása. A világnak Krisz
tus nélkül nincs reménysége. A világ elmúlik és
annak kívánsága is. A múlandóságból örökké
valóságot, a romlandóságból romolh .tatlanságot
napvilágra hozni csak a Krisztus tud és azok,
akik a Krisztust szeretik, utána vágyódnak,
benne hisznek és benne reménykedmek.

l a p ja

ismervén a szocializmus alakulatait, s jelen tö
rekvéseit, figyelmen kivül hagyva a Káté szociá
lis tanítását, ezt a hitoktatásnál gyakorlatilag
nem igen érvényesítették és érvényesítik.
Nem lehet célom a Káté összes szociális ta
nítását feltárnom és ismertetnem, csupán a kö
vetkezőkre hívom fel a figyelmet:
1. Luther a Káté első résziében szembetűnő
és mieg-megiujuló szavakkal állítja elibénk a bol
dogságnak és az üdvnek egyedüli és fegifőbb
forrását az Istenit, az istenfélelmet és az Isten tör
vényeinek megtartását. Azt mondja, hogy az
első parancsolat azt jelenti, hogy mi az TJristent
féljük és szeressük és csak őbenne bizzunk.
Hogy mi az Úristent min de nekfelett féljük és
szeressük ezt miniden parancsolat elején megis
métli és hangsúlyozza. Istenit félni annyit jelent,
mint Istent megismerni, Öt szeretni, benne bízni
és parancsolatait, törvényeit teljesíteni. Minden
szociális társadalmi bajnak szülőoka az istemféleIem hiánya, Isiién törvényeinek megszegése. Az
ember mindenben (pl. saját erejében, emberek
ben, pénzben, vagyonban) inkább bízik, mint
iste n sze retettéiben és kegy eim éb en . H amis bál
ványok után szaladunk, melyek cserben hagynák
bennünket.
Az első paranicsólátból kiolvashatjuk azt az
igazságot, hogy a földi boldogság még nem, igazi
boldogság és sokszor a vagyoninak, teremtett
dolgoknak imádása még nagyobb elégedetlen
séget és nyugtalanságot szül. A gazdagság, pénz,
vagyoni, hatalom csiak istenfélő ember kezében
lesz áldássá. A demokrácia, a népuralom, az
autonómia, vagyis önkormányzat is csak művelt
embereknek való t. i. lelkileg művelteknek, kik
istenfélők, Istenben hívők, kik Isten iránt való
bizodalomból és szeretetből kifolyólag] Isteni pa
rancsolatait tőlük telhetőiéig mindenkor készek
teljesíteni. Istent nem félő, hitetlen embereknél
a demokrácia és autonómia demagógiává és bolsevizmussá fajul.
Ahol isteinfélelem, törvény és tekintélytisz
telet van, ott az egymás iránti kölcsönös türe
lem, szeretet és megbecsülés kifejlődik és a sok
féle szociális társadalmi bajok tűnőiéiben lesznek.
2. A második parancsolat szociális tanítása,
Luther Kátéjában és annak magyarázatában, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük, vagyis &
ha nem is a mai modern jelszavakkal, de mégis sokszor saját hibáink és mulasztásaink következ
érthetően és Világosan nemcsakhogy szó van tében beálló társadalmi bajainkat (drágaság,
szociális kérdésekről, hanem azt lehet mondani, szegénység, munkahiány, gazdaságii összeomlás
a szociális problémák majdnem minden ágára stb.) ne másban s ne abban keressük, akit tán
kiterjeszkedik és megadja a helyes és követendő nem is ismerünk. Istent megismerni, őt félni és
irányt. A négyszáz évvel ezelőtt irt Káté talán szeretni, nyomoruságiunkban segítségül hívni,
sohasem volt olyan aktuális, mint most. Ki hinné1, arra e világ fiai niern hajlandók, de ha valami
hogy Luther Kis .Kátéja s annak magyarázata nekik nem sikerül, ha bajban vannak, akkor szá
megfelel és pedig egyedüli és örök érvényű jukra veszik az latiéin nevét szidalmazván: és át
igazsággal pb a kapitalizmus, a vagyoniközösség, kozván őt. Szociális bajainknak egyik rákfenéje
a mágián tulajdon, iá bér, jutalom, murtkaszünet, Isten neve által való hazudozás és káromkodás.
3. A harmadik parancsolat magyarázatában
kenyér és ruhakérdésre és szól a prole tar izmus
ról, kommunizmusról, demokratizmusról, bete Luther — anélkül, hogy a később keletkezett
gekről, elhagyottakról és munkaképtelenekről tulajdonképpeni szocializmusról és a szocialisták
stb. — Sajnos, a mai katechéták nem mindenütt által hangoztatott munkaszünetről (nyolc órai
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munka, nyofc órai pihenés) tudott volna — Te
szegezi, hogy a munkás méftó a pihenésre. A
\asárnapi teljes munkaszünetet hirdeti. A sport
túl hajtása, vasárnapokon és egész ünnepnapo
kon a sportolás ünneprontás, mely sem a test
nek, sem a léleknek, sem az egyénnek, sem a
nemzetnek nem használ. A kereskedők és iparo
sok, földbirtokosok vagyonának erőszakos gya
rapítása csak látszólagos ha tanoncáikat, serdülő
ifjú napszámosaikat ünnepnapon és a pihenésre
szánt órákban foglalkoztatják, ahelyett, hogy pl.
a vasárnapi iskolába, vagy Isten házába kiildenék. Ma is sok az ünneprontó. A lebujokban,
a korcsmák borgőzös levegőjében eltöltött va
sárnap nem szolgál pihenésül, sőt nagyobb ki
merültséget okoz. A pihenés erkölcsi célja a
test felfrissitése s erőgyűjtése és a léleknek
Isten igéjével megtclitése. Mert »nemcsak ke
nyérrel él az ember, hanem minden igével, amdyl
Istennek szájából származik*:.
4. A negyedik parancsolat szociális tanítása
az, hogy e parancsolat és magyarázata a szabad
gondolkodók, a nemzetközi szociáldemokraták s
a bolsevizmus, Istent, hazát megtagadó té\tanai
ellenében odaállítja az állam, nemzet és társada
lom boldogulásának és nagyságának igazi és
meg rendíthetetlen gránitoszlopait: Isten, haza,
család s a tekintély és felsöbbség iránti tiszte
letet mondván, hogy a negyedik parancsolat a /t
jelenti: »Hogy a mi szüleinket és urainkat meg
ne vessük, se haragra ne indítsuk, hanem tisz
teletben tartsuk, nekik szolgáljunk, engedelmes
kedjünk és nagyra becsüljük őket.« Haladás, fej
lődés tehát csak ott lehet, ahol van Isten- és hazaszeretet, a család tagjai között a bizalom, az
egyház és a világi hatóság iránti tisztelet, űr
és szolga, munkaadó és munkás között s álta
lában az emberek között a kölcsönös egymást
megbecsülés.
5. Az ötödik parancsolat magyarázatában
számos szociális bajra és kérdésre találunk meg
felelő tanítást. így az osztályharcra, öngyilkos
ságra, a háboiura, munkatülterhelésre, egykére,
anya- és csecsemövédelcmre, munkálok, rokkan
tak életbiztositására, állat és növényvédelemre
stb. vonatkozólag. Luther a Kátéban azt mondja,
hogy az élet a legfőbb földi javak közé tartozik,
azt Isten adta s csak Isten veheti eb Ncmcsakhogy felebarátunk életét nem szabad elvennünk,
de önkezünkkel saját életünket sem szabad ki
oltanunk. Az Qiigyiikosság a hitetlenségnek, Is
ten nélküli életnek a következménye.
Luther azonban tovább is megy. "Nemcsak,
hogy azt mondja nem szabad valakinek testé
ben kárt, vagy sereimet okozni, hanem haragra
sem szabad senkit ingerelni, sőt akkor is vétke
zünk az ötödik parancsolat elten, ha bajban Tevő
embertársunk, szomszédunk segedelmére nem
sietünk. Az ötödik parancsolat ilyen értelmezése
ad okot a munkások, rokkantak életbiztositására,
anya- és csecsemővédelemre s ama preventív in
tézkedésekre, amelyek a fertőző betegségek gyil
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koló hatását, egészségtelen táplálkozás, egész
ségtelen földes lakások megszüntetését célozzák.
6. A ha;odik parancsolatot Luther úgy ma
gyarázza: »T isztán és szemérmetesen éljünk
mind szava ink loan, mind cselekedeteinkben s kiki
az ő hitvestársát szeresse és becsülje. A család
a társadalmi étet alapsejtje, Isten kegyelmi aján
déka s a nemzeti életnek is forrás.» és fenntar
tója. Amilyen a család, olyan az állam. A családi
étet erkölcsi alapja a házasság, melyre a keresztyénség nyomta rá igazi erkölcsi bélyegét. A
házasság Isten rendele e. A hatodik parancsolat
a házasélet tisztaságát védi. A Káté határozot
tan leszögezi, hogy csak az a házasság tartós
és boldog, amelynek alapja nem az anyagiasság,
az érzékiesseg és állati vágy, hanem a keresz
tyéni szeretet. A kommunisták által hirdetett
szabad szerelem, paráznaság és erkölcstelenség,
mely a nemzedék clkorcsosodásának és számos
nemibajnak lehet okozója. Paráznaságszámba
megy már a hitvestársak egymás iránti tiszte
letlensége is, illetlen szavak, tettek és gondola
tok, a szemére msértő képek, sajtótermékek és
öltözékek.
7. A hetedik pirancsolat szociális tanításá
ban felismerhetjük a pénznek és a magánvagvormak helyes értelmezését és jelentőségét. E
parancsolatban Isten a becsületes munkával szer
zett magántulajdonnak a szentségét védi meg.
Erőszakkal, csellel, embertársunk vag\onát, pén
zét, istenadta ezeréves hazáját, földjét elkommuni/álni, ellopni nem szabad, sőt Luther Kátéjá
nak magyarázata szerint azon kell lennünk, hogy
•az ő javai megtartassanak és gyarapodjanak«.
Becsületes, szorgalmas munkával vagyont min
denki gyűjthet. Vagyonúnknak azonban csak ak
kor van erkölcsi értéke és haszna, ha azt saját
magunk és családunk megélhetésén kívül Isten
dicsőségéie és embertársaink javára is fordítjuk.
A dolgozó elem természetesen nemcsak a pro
letár, amiként azt a szociálisták hangoztatják, ha
nem a szellemi munkás is, nemcsak aki kezével,
hanem aki számos éveken át óriási áldozattal ki
tanulva, szellemi fegyverekkel keresi kenyerét.
Nemes, szociális elv a Káté ama magyarázata:
»hogy az ö szavai megtartassanak« alapján, hogy
emeljük az alsóbb néposztályt, a felső osztály
porba rántása és károsodása nélkül.
8. A nyolcadik parancsold: »Ne mondj fclebaiátcd ellen hamis tanúságot«, a Lutheri Káté
magyarázata szerint azt jelenti, h o g y ... fele
barátunkat hazug ágba ne keverjük, el ne árul
juk, ne kisebbítsük, se rágalommal ne illessük,
hanem őt mentsük, gondoljunk és szóljunk jót
felőle, mindeneket jóra magyarázván. Mig az
Ur Isten az 5-ik parancsolatban felebarátunk
életét, mint legfőbb földi jót, a ö-ikhan házaséletének tisztaságát, a 7-ikben magányvagyonát
akarja megmenteni, úgy a 8-ikban annak jóhirnevél és becsületét védi. A szociális társadalmi
baj: kereset, munka, kenyér, hitelhiány, gazda
sági összeomlás stb. oka az emberek, üzletek,
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kereskedők, jgyőző és legyőzött országok, fele- teli meg e földön az egész keresztyénséget és
kezetek egymáslközötü bizalom megrendülése is, tartja meg az egy igaz hitben.
mely viszont abból ered, hogy felebarátainkról,
12. A Káté harmadik részében, a Miatyánkszomszédainkról szóban és írásban (röpiratok, ban az a nemes szociális gondolat jut kifejezésre,
lapok, könyvek utján) hamis híreket terjesztünk, hogy nincs különbség ember és ember, gazdag
őket kisebbítjük, megrágalmazzuk, sőt illem és proletár között, mert egly mennyei Atyánk
iátáljuk történelmüket is meghamisítani. Ha má van s lennek mi a Krisztus által mindnyájan
sokról jót nem mondhatunk, rosszat ne szóljunk gyermekei s így egymás között testvérek va
róluk, sőt, ha mások r o s s z hírnevüket költik — gyunk, kik minden életszükségeikben, bizalom
arra int a Káté — mentsük őket. Ezzel szemben mal fordulhatnak mindenkor egyenesen mennyei
sok szociális bajnak, emberek, nemzetek közötti Atyjukhoz, ki a Jézus nevében a szivek alázatos
nyugtalanságnak, békétlenségnek és félreértés kérését mindig meghallgatja s ha türelemmel Vá
nek vehetjük elejét.
rakozni is kell rá, mindenkor teljesíti. Mivel pe
9. A kilencedik és tizedik parancsolat íis. az dig faj, ramgkülönibség nélkül mindnyájan testvé
ember becsülettel szerzett földi javát, magántu- rek vagyunk, kötelességünk, hogy egymás iránt
lajaomát védi. Míg azonban az 5., 6. és 7-ik pa is bizalommal legyünk, egymást szeressük s
rancsolat azt mondja, hogy nem szabad felebará egymás terhiét hordozni segítsük. A Miatyánk
tunk vagyonát cselekedettel, a 8-ik parancsolat 4-ik kérése azt a szociális tanítást tartalmazza,
szerint szóval elvenni, addig a 9. és 10-ik pa hogy a társadalom minden osztálya, gyáros és
rancsolat még azt is megtiltja, hogy azt gonosz munkás, gazdag és szegény, hivatalnok és nap
vággyal és kívánsággal még gondolatban se tu számos ismerje el, hogy a mindennapi kenyér
lajdonítsuk el. A gonosz gondolatok és kivánsá- Isten kegyelmének adománya, melyért néki hála
gok szülik a gonosz cselekedeteket is. (Máté adással tartozunk s csak az »a mi kenyerünk«,
15, 19; Tim. 6, 19; Péld. 28, 20.) A 9-ik parancso amit mi jó lelkiismerettel, igaz úton megszerez
lat felebarátunk élettelen (háza, földje, öröksége) tünk. A lopó, a lusta, az irigy, a fösvény ember
a 10-ik élő (felesége, jószága) tulajdonára utal. nem imádkozhatik igy, vagy ha imádkozik, ha
10. A parancsolatok összefoglalásában és zugság van szájában. Amikor ezt az imát mon
ennek Lutheri magyarázatában azt a szociális dom, családtagjaimra is gondolok, kiket ellátni, I
tanítást olvashatjuk ki, hogy a jelen szociális tár a szegényekre, kiket segíteni kötelességem. Min- |
sadalmi bajok oka nem mindig! a mai nemzedék, dennapi kenyerünk azt jelenti, bogy nem fölös- :
hanem az apák bűne, mert azt mondja az Ur: légieset, g a z d a g s á g o t kérünk, mert nem a gaz- J,
»En vagyok a te'Istened erős boszuálló, ki meg daigslág, hanem a megelégedés boldogít.
A 6. lés 7-ik kérés azt mutatja, hogy a, kí
büntetem az atyák vétkét a fiaikban, harmad és
negyed nemzedékig. . .«, de viszont minden öröm sértő, a gonoszság, a bűn egy — sajnos — lé
éis társadalmi jólét, nem a mi érdemünk, hanem tező nagy hatalom, s azért egyes szocialista ve
Isten kegyelmi ajándéka, ki megigérte, hogy zérek aranyhegyeket és paradicsomi állapotokat
»Irgalmasságot cselekszem ezer nemzedékig hirdető alma igjéretei ellenében: ha társadalmat
azokkal, akik szeretnek engemet és az én paran reformáló leiszközeiket elfogadjuk, akkor egy csa
pásra miniden baj megszűnik — a Káté azt az
csolatomat megtartják.«
11. A 10 parancsolattal szorosan összefügg igazságot szegezi le, hogy az eredendő bűn foly
a Káté többi része is, Így az Apostoli Hitvallás, tán, amíg a világ világ lesz, teljes és tökéletes
Miatyánk és a Szentségek is. A törvény nem le béke és nyugalom e földön sohasem lesz, mert
het el evangéliom, a parancsolatok nem telje- harc és küzdelem az élet, harc a jó és a rossz,
sithetők hit, Isten kegyelme nélkül, mely megr a világosság és a sötétség fiai, Krisztus és űz
jelent a Jézus Krisztusban, nem valósíthatók meg Antikrisztus között.
13. Az igazi közösség és a különböző szoiaz imádságnak és a kegyelmi eszközöknek: a ke
resztsén és az úrvacsora szentségének gyakor ciá'lis osztályok testvéri egyes,ülése a kegyelmi
eszközökben, különösen az Úrvacsorában, aj
lása nélkül.
A szociális bajokat a Krisztus nélkül, a kie- Communióban jut kifejezésre, midőn ür és
resztyéniség nélkül megoldani nem lehet. Minél szolga, munkaadó és alkalmazott, gazdag éssze-l
jobban oszlik a néívleg keresztyének száma, an géniy, koldus és király, boldog és boldogtalan,I,
nál jobban oszlik a szociális baj. Luther az apos bűneiket megvallva és megbánva egy ételből ésl;
toli hitvallás második és harmadik részében vi italból, a Golgiothán mindnyájunkért szenvedett,!,
lágosan rámutat arra az igazságra, hogy az ér meghalt, die feltámadott Isten szent Fia, a Jézus ‘a
tünk drága vérét feláldozó Krisztusban való hit, Krisztus testéből és véréből eszik és iszik bűnei i
bünibánat, törödelem és gyökeres belső megtérés bocsánatára s lelke megnyugtatására és üdvös- nélkül, nem lehet embereknek, népeknek és or gégére s minit az lelső keresztyének az agapék i
szágoknak megváltása és újjászületése, erkölcsi után a testvériség jeléül megcsókolják egymást.
és anyagi megújhodása és megerősödése. Más Az igazi kommunizmus,, az igazi vagyonközösségé
részt fontos, hogy Isten és Krisztusnak lelke, a az evangéliom alapján álló Káté szociális tani
Szentlélek lakozzék szivünkben, mert ez hívja, fása szerint abban áll, hogy a szegények ne
gyűj ti és világosítja imeg és tartja össze és szen irigykednek a gazdagra s mint ugyancsak a
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első keresztyének az agapék után tették, a te téved, ha azt'hiszi, hogy előadásom megírásánál
hetősebbek megosztják falatjukat a szegények csak egy gyülekezet lebegett a szemem előtt.
16 évi pásztori munkám alatt számtalan gyüle
kel.
kezet életébe sikerült bepillantanom. Még pedig
14.
Luther, aki a biblia alapján 400 évvel
ezelőtt a Kiskátét a tanulók, a Nagykátét a lel mindegyikbe az egyháza jövendőién aggódó
készek, hitoktatók és tanítók számára megírta, pásztor szemeivel. Es ott bizony sok dolgot lát
nem volt politikus, diplomata, avagy szocialista tam olyat, amit a kritikus úr által hangsúlyozott
vezér, de Kátéjában a mai időknek is megfelelő, »irodalmi tájékozódásából meglátni sohasem fog.
oly erkölcsi tanításokat az egyén, család, társa A pásztor nem szajkó, aki az »irodalmi tájéko
dalom és nemzet életére s annak minden osztá zódás« alkalmával szerzett frázisokokkal és oklyára és alakulatára nézve oly lenyűgöző gyakor nélkiil való fitogtatásá\al gondozza a lelkeket.
lati igazságokat hirdet, amely nélkül sem az A pásztor a mindennapi élet vágyainak és lelki
egyén, sem az ország nem boldogulhat s amely szükségleteinek a hordozója, megfigyelője és
nélkül semmiféle szociális társadalmi probléma amennyire tőle Ülik — Isten kegyelméből —
kielégítője. A pásztornak sokszor az Írott betűk
meg nem oldható.
A Káté Luther magyarázatával a helyes szo előtt kell járni, nem utána, mert az élet is a betű
ciális érzésre tanít és nevel bennünket. Igyekez előtt jár. Amit én előadásomban mondtam, azt
zünk a Káté szociális tanítását a társadalmi ba nekem az élet diktálta betűkbe s igy azt hiszem
jok, kérdések és problémák megoldására fordí — nem követtem el vele oly c^rekiáltó vétket,
tani s a gyakorlati életre alkalmazni. Igaz, hogy ha az élet diktálta betűket át akartam nyújtani
ezt a múltban is igyekeztünk megtenni, mert az élet lelki vágyaival és szükségleteivel szem
bennünket, a Káté tanítását ismerő és követó ben álló pásztortársaimnak.
evangélikusokat — nagyon, nagyon csekély megHogy erről a témáról én beszéltem és nem
tévedtet nem számítva — nem tántorított el a a püspöki kar valamelyik, de nálam mindenesetre
pár évvel ezelőtt hazánkban oly gyászosan le bolcsebb és tapasztaltabb tagja — az nem az én
zajlott kommun korszakban a nemzetközi szo hibám. De nem az én hibám az sem, hogy dr.
ciáldemokraták, kommunisták s bolsevisták jel H. G. L. olyan dolgokat is imputál előadásom
szavai, de azért résen kell lennünk s folytonosan nak, ami benne sem volt. Én egy szóval sem be
tanulmányoznunk kell a Kátét s a Káté alapján széltem a templom Iá1,ogat ás hiányairól, aminek
ifjúságunkat, népünket s katonáinkat a helyes oka
a kritikus úrnak kétségtelenül reám cél
szociális érzésre kell nevelni s akkor, ha e földi zott szavai szerint — a lelkészi igehirdetésnek
téreken minden társadalmi baj nem is oszlik el, a hiányossága az oka. Szivemből kívánom dr.
de bizonyára enyhülni fog.
H. G. L.-nek, hogy ha valamikor ő is belép a
V értesi Zoltán
pásztorok sorába, — neki is csak annyi oka le
magyarbolyi ev. lelkész.
gyen a hívek templom baj árása miatt panasz
kodni, mint nekem. Mert nekem erre — Istennek
legyen érte hála
okom még eddig sehol isem
volt! És mert nem volt és ma sincs, kénytelen
vagvok visszautasítani azt a magas lóhátról s
Minden kritikusnak, aki a nagy nyilvánosság bizonyára irodalmi tájékozódás útján szerzett ki
számára ir kritikát olyan dologról, amit az a oktatást, hogy »a lelkész gyülekezete minden
nagy nyilvánosság nem ismer, — első lelkiisme rendű és rangú tagját csak szeretni köteles.« A
reti és becsületben kötelessége az, hogy a maga hívek szerctetét nem dr. H. G. L.-hez megyek
ellenvélemén)é\el párhu amhan bemutassa a kri tanulni, mert én a pásztori pályára is csak azért
tika tárgyának általa kifogásolt részeit, hogy a léptem, mert szeretem őket. Szeletem őket is
nagy nyilvánosság ne elferdítve, de tisztán lássa merve és ismeretlenül, rongyaikban és selyema dolgokat. A kritikusnak második lelkiismeret- párnáikban, szeretem őket erényeikkel és gyar
beli kötelessége az, hogy csak olyan dolgok kri- lóságaikkal, tudásukban cs tudatlanságukban,
tizálására vállalkozzék, amelyekhez maga is ért, mert valamennyien testvéreim, a bennem is lük
amelyekben neki magának is van némi jártas tető vágyakat, reményeket és indulatokat hor
sága. Mihelyt a kritikus ezt a két kötelességét dozó — édes testvéreim!
elmulasztja, kritikája a személyeskedés mocsa
Rosszindulatú beállítás a kritikus úrnak a
rába sülyed.
következő mondata: »Olyasmit mondani az ev.
Ez a sors érte dr. H. G. L.-nek az »Evan egyház tagjairól, hegy azok félmüveit s a mai
gélikusok Lapja« 41-ik számában irt kritikáját kor eszméit felkapott emberek, még laikusok
is, amelyben az én, Nyíregyházán az evang. jelen nem létében is merészség, különösen azért,
egyház aktuális kérdéseiről tártott, előadásomat mert nem ez az igazság.« Én erre vonatkozólag
próbálja kritizálni. Kritikájának már a kiinduló a következő tételt állítottam fel: »A hamis jelszapontja is személyeskedés! Mert dr. H. G. L. — vakfól elhódított társadalmakban minden »kor
aki tudomásom szerint csak annyiban »lelkész«, látlan« önkormányzati rendszer csak bomláshoz
mert lelkészi oklevele van, de mint »lelkipásztor« vezet.« Ne tessék tehát a dolgot úgy beállítani,
még »egy« gyülekezetét sem ismer — nagyon mintha én a félmüveit ember fogalmát »csak«

Válasz Dr. H. G. L.-nek.
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az leivianjgi. 'egyház tagjaira húztam volna rá. Aki
inek szeme van a látásra és füle vau a hallásra,
az igazat fog adni fenti tételemnek, amely ma
minden téren, tehát egyházi életünkben is érvé
nyesül. Most sem időm, sem helyem nincs arra,
hogy a kritikus úr előtt kifejtsem, hogy: kik ér
tendők a félművelt emberek alatt. De ha a kri
tikus úr rászánná maigát, hogy csak egy évre is
átlépjen a doktori értekezések és irodalmi tájé
kozódások mezejéről az élet mezejére, tehát arra
a mezőre, ahol a pásztor dolgozik, akkor csak
hamar találkoznia velük és kénytelen lenne: be
ismerni, hojgiy kritikája erre vonatkozó pontjá
nál ismét olyan térre kalandozott, amely előtte
»terra incognita«.
Még rosszabb inidulatú beállítás az, amivel
a kritikus úr az úrvacsorái külön kételyről mon
dott szavaimat méltatja. Erről csak ennyit mond:
»Arról pedig;, amit az úrvacsorái külön kehely
kérdéséről elmondott, szomorúság és rezignált
ság) hangján lehet csak írni. Az a laikus, aki
ezt hallotta, az többet nem járul az Ur asztalá
hoz. Irányi vállalja ezért a felelősséget?« Rossz
indulatú ez a beállítás, mert niem mondja meg!,
hogy hát mit is mondtam élni tulajdonképen?
Úgy akar feltüntetni az előadásomat nem ismerő
nyilvánossági előtt, mintha bolsevista csizmákkal
tapostam volna sárba iaz Úrvacsora szentségiét.
Pedig — mit mondtam? Azt, hogy amikor az
állam is teljes súlyával harcba szállt a fertőző
betegségek ellen és törvényekkel akarja reiákényszeriteni a polgárokat a higiénia szabályai
nak a betartására, — akkor ideje, hogy a mi
evangélikus egyházunk az Úrvacsoránál is érvényesitse a higiénia elvét és vezesse be a különkehelynek azt a rendszerét, ami az amerikai gyü
lekezetekben már régien kötelező. Majd szórólszóra ezt mondtam: »A külön kehely-rendszer
mellett a hivő lélek teljesen zavartalanul adhatja
át magát a Krisztus leikével való egyesülés szent
pillanatának, mert a külön kehely egyrészről
száműzi leikéből az esetleges fertőzéstől való
aggodalmat, másrészről megöli azt a tolongást
és tülekedést szító vágyat, amely — épen, a fer
tőzéstől való félelmében — minél előbb igyek
szik inni a közös kételyből.
Amit tehát a külön kételyről mondtam, azt
ma is állom és vállalom érte a felelősséget! Mert
nincs az a doktori diploma, vagy irodalmi tájé
kozottság, amely meggyőzne engjem arról, hogy
a közös kehely higiiénikusabb és veszélytelenebb,
mint a külön kehely. S hogy a kritikus úr iro
dalmi tájékozottsága itt is milyent csődöt mon
dott az élet betűivel szemben, vegye tudomásul,
hogy — amit én Nyíregyházán az idő rövidsége
miatt az úrvacsorái külön kételyről három per
cen át mondtam, ugyanazt sokkal bővebben, 20
perces felavató beszédben elmondtam székesfe
hérvári gyülekezetem tagjai előtt, m ikor a külön-kehcly rendszerű készletünket felavattam és
átadtam rendeltetésének. És — horribile dictu —
azóta az úrvacsorázók szánra nemcsak, hogy nem

1929.

csökkent, de folytonosain szaporodik éppen azok
kal, akik a közös kehely miatt már 10—15 éve
nem voltak az Ur asztalánál. Bizony, bizony dr.
H. G. L. igy cáfol rá az élet azoknak a kriti
kusoknak a nagyhangú kijelentéseire, akik iro
dalmi tájékozottságlukban bizakodva olyan dol
gok felett akarnak bírálatot mondani, amihez
nem értenek.
És most záradékul két dolgot szögezek le.
Az egyik ez: Előadásom megtartása előtt
pár nappal, egyik jóbarátommal beszélgetve
előadásom témájáról, — a többek között ezt
mondtam: »Szeretném zárt borítékban papirosra
leszögezni azt, hogy — ha dr. H. G. L. elmegy
a konferenciára — ott lesz a felszólalók között
s mindent cl fog' követni, hogy előadásomat
semmivé tegye.« A nagy nyilvánosság azt hi
szem kitalálja, hogy honnan volt ily prófétai
előérzetem ?!
A másik pedig ez: Dr. H. G. L fonetikusan
olvasva így hangzik: der Hagel, ami magyarul
»jégverést« jelent. Nos! vegye tudomásul a kri
tikus úr, hogy kritikájához nagyszerű és minden
tekintetben találó aláírásit választott. Nem más
az, minit »jégveréís«, amely kopog, pusztít ugyan,
de elolvad és a földbe ültetett mag utána mégis
csak kikel!
Székesfehérvár, 1929. nov. 7.
Irányi Kamill,
ev. lelkész.

A falusi lelkész szociális munkája
Irta : Pass László-

A falu helyen működő evangélikus lelkész
nek gyönyörű, de nehéz hivatása van. Kulturember létére vállalnia kell Krisztusért a falu mosto'haslagát, kulturálatlanlságát, mint a hittérítőnek
messze idegenben. Segítő társ nélkül, csak a
»íiszteletes asszonnyal«, mindazt a nagy mun
kát kell végeznie, amit a városi egyház erős
szerveinek. A »rendes« lelkészi munkán kívül
(igehirdetés, szentségek kiosztása, betegeik, hí
vek látogatása, iroda vezetés stb.) végeznie kell
az eddigi »belmissziói« munkát, amely azonban
csak egy része az igazi, wichermi belmissziónak.
A falusi lelkésznek szociális feladatai is vannak,
ami szintién olyan »belmisszió«, mint a bibliaóra
és vallásos estély. Első sorban a hívei exisztenci'ális érdekeit kell szolgálnia, védenie. A falusi
parasztember bizalmatlan, anyagias. Anyagi, jo
gos érdcikeimek a pártatlan szolgálatával, önzet
len segítéssel meggyőzzük arról, hogy nem igaz,
amit ő gloíndol, miszerint nekünk csak »kenyér
kereset« a foglalkozásunk s a papi kenyér érde
kében vagyunk az egyház hívei. Éhez természe
tesen szükséges az, hogy a falusi papi Tessedik
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Sámuelként, ha nem is annyira, de értsen jól a
modern m ezőgazdáig elveihez s kellő tapintattattai mindig meg bírja mutatni a tanulatlan,
maradi módon gazdálkodó paraszt embernek a
nagyobb kenyeret jelentő okszerűi b gazdálkodás
módját. A hitelszövetkezeti és fogyasztási szö
vetkezeti, ese'leg tejszöve:kezeti munkával a lel
kész. ha kellő elővigyázattal végzi, szintén meg
győzi paraszt híveit, hogy ő a közérdek önzetlen
munkása. A községi ügyekben a község érdeké
ben végzett munkájával ugyanezt szolgálja. Ha
irodája a falusi emberek pinasz irodája, ahol jó
tanácsot, felvilágosítást, segítséget nyer az
ügyes-bajos ember, ahol kérvényeket, beadvá
nyokat és leveleket ir meg a ‘»falu apja« az%ó
>lelki gyermekeinek , akkor ez még erősebb mó
don szilárdítja meg igazi lelkészi munkája alap
ját, a hívek bizalmát. Éhez természetesen szük
séges az, hogy a lelkész a magyar magánjoggal,
a perrendtartás főszabályaival, a hivatalos eljá
rások módjával tisztában legyen. Egyházunknak
nagyobb üdve volna abból, ha theológusaink a
héber nyelv helyett legalább heti két órában
négy éven át a magyar magánjogot és büntető
jogot is tanulnák. Legalább annyira, mint a jegy
zőgyakornokok a tanfolyamon. A hívek egész
ségügyi szolgálata végett pedig egészségtani és
ápolói ismeretekre van szüksége, hogy a bete
geknek idejekorán jó tanácsot adjon. Látogatás
közban megkérdi az ember: »hogy van Sándor
bácsi?« Ha azután elparuszolja, hogy bizony
mostanában sokat szédül és fáj a feje, ha látjuk,
hogy vérmes ember, akkor figyelmeztetjük, hogy
tartózkodjék a mértéktelen dohányzástól, sze
szes italtól, a megerőltetéstől és nagy indulat
tól s ajánljuk neki, hogy vizsgáltassa meg a
vérnyomását esetleges érvágás végett. Sok bctegség-symptómát kellene ismernie a falusi lel
késznek, hogy idejében figyelmeztesse a hívét
a bajra, mert jól tudjuk, hogy a tudatlan falusiak
elhanyagolják a betegségüket és nem is sejtik
sokszor, hogy milyen végzetes baj lehet belőle.
Sok-sok hasznos egészségügyi ismeretet el kell
teljesítenie a jó falusi lelkipásztornak a hívei
közt, hogy azok egészségi érdekét szolgálja. Ki
vált a betegek ápolása, a csecsemők gondozása
körül! A fertőző betegségeket se hagyva el! Sok
kis csecsemő életét mentheti meg a falusi lelkész
és tiszteletes asszony apostoli felvilágosítással'és
kitartó munkával. Hallgat a nép a jó szóra, ha
egyszer megérezte, hogy »igaz ember« az ő
papja. Soksjor még nagyon is. Egyszer például

343.

valami félreértés folytán az a hir terjedt el ró
lam a faluban, miszerint én kijelentettem, hogy
másnap nagy vihar lesz. Erre sokan ehez al
kalmazták a mezei munkájukat. Mivelhogy »vi
har lesz« holnap! Lett is egy kis zivatar másnap
s igy nem esett csorba a vakhir folytán a hitelen.
Sok-sok szép munkaág volna még, amit el kel
lene sorolnom, de ezt minden faluban maga az
elet odaviszi az elé a lelkész elé, aki azt tartja,
hogy »aki az első akar lenni, az legyen minden
kinek a szolgája«. A népművelés, babonák ellen
való küzdés, népnév elés, irányítás, a terményértékesitésben való tanácsadás és segítés, állásközvetítés, sőt olykor »házasságközvetítés is stb.
mind a falusi lelkész szociális munkakörébe tar
tozik. Ezeket ne az elismerésért, ne a sokszor
elmaradó háláért, lunem a/ért végezzük, aki
*előbb s eretett minket«. Ilyen szociális munká
val alapozzuk meg igazi lelkészi munkánkat: az
evangélium hirdetését, mert ebben az esetten,
ha nem érti is az egyszerű lélek a prédikációt
mindig, de érzi , hogy az ő pipja igazat beszél,
jót akar s bár nem érti, de követi a lelkészét a
keskeny ulon is. Bizalommal van iránta. A falusi
lelkész k-gyen a »falu apja<, gondviselő édes
apja, aki ismeri, szereti az ó iiigv családját,
Krisztus kicsinyeit, nemcsak szóval, de tette! és
egész életével. Így lehet az elszórt csontokra éló
húst teremteni Isten megsegítő kegyelmével.

J e g y z e te k .
Mac-Connld J. R. angol miniszterelnök a
Kongo jubileumi kiállításon az afrikai misszioná
riusok munkáját ilyen szavakkal méltatta:
»Mihely a missziónálius megjelenik a rab
szolgaság halálra van ítélve. Nem állítom, hogy
huszonnégy óra alatt kimúlik; de állítom azt,
hogy a misszionárius megjelené ének megvan a
hatása, bármivel magyarázzuk is, hogy attól a
pillanattól fogva, amelyben egy faj atmoszférá
jának tagjává lesz, a rabszolgaság sorvad és a
nevelés megkezdődik. Emberek, akik sokáig él
ték a tudatlan babonának és a halálos félelem
nek atmoszférájában, képesek lesznek felemelni
fejőket cs rájönni, hogy vau valami, ami nekik
erőt ád, hogy felemelt fővel járjanak, engedel
meskedve a törvénynek, de nem a törvény rab
szolgáiként, erőt ád nemcsak arra, hogy körül
nézzenek a világban, hanem arra is, hogy ön
magukba tekintsenek. Felébred a felelősségtu-
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— A veszprém i evangélikus egyházm egye
lelkészegyesülete és tanitóegyesülete folyó hó
6-án tartották őszi értekezleteiket a pápai evan
gélikus gyülekezet helyiségeiben. Az értekezlete
ket m egelőzőé ni a két egyesület tagjai közöséin
járulták az Úrvacsorához, amelyet Bödecs Ká
roly sün lelkész szolgáltatott ki. Ezt követőleg
tartották meg az egyesületek értekezleteiket. A
lelkélszlegyesület értekezletén Takács Etek espe
res vezetésiével, a1 tanitóegíyesület értekezletén
pedig Szutter Dániel ny. igazgató elnöklete alatt
munkákat olvastak fel és több aktuális kérdést
beszéltek meg.
A Graf Zeppelin egy vasárnapi nap dél
— Pápa. Lélekemelő ünnepségben volt
előttjén repült el Hollandia felett, jóllehet a szen
része a pápai lev. gyülekezetnek folyó hó 3-án.
záció eredetileg hétköznapra volt kilátásba he
E napon vett búcsút a gyülekezet szeretett igazlyezve. Az ünnepnapnak ilyetén megzavarása
gatiQ-tanitójától, Nagy Páltól, aki 39 évi tanítói
miatt a hollandusok a kormányhoz fordultak,
működésié után nyugalomba vonult. Ugyanekkor
azzal a panasszal, hogy ami Udvariassági aktus
történt a két — egyhangúlag megválasztott —
nak volt szánva, a nép széles rétegeit megbot
kántortanitó: Nitschinger János és Ágoston Jó
ránkoztatta fa ragatlams ágával. Mit szóljunk ak
zsef beiktatása, illetve eskütétele is. A délelőtti
kor mi »Mária országában^ a »keresztyén kur
istentisztelet után ünnepélyes közgyűlés keretén
zus« derült égboltozata alatt? Nálunk' a törvénybelül a híveik nagyszámú serege előtt ment
hatóságii bizottsági választásokat is vasárnap ej
végbe mind a két esemény. A gyülekezet nevé
tik meg! Avagy lehet-e mentő körülmény, hogy
ben Schock Gyula lelkész szívből jövő, szívhez
a választások titkosak voltak? Avagy talán ügy
szóló szavakkal búcsúzott Nagy Pál ig. tanítótól,
tekintsük a dolgot, hogy Mária országában a
aiki 29 évet töltött a pápai gyülekezetbenl. A
választás is istentiszteleti aktus?
lelkész búcsúszavainak elhangzása után Nagy
Pál ig. tanító emelkedett szólásra. Könnybefuló
szavai csak igazolása volt a gyülekezet osztatlan
H Í R E K .
szieretetének. Ö csak szolgálni akart s bár a test
gyarlósága nyugalombavonulásra késztette, lei
— F elügyelőiktatás. Pető ez Rezsőt novem
ber 10-én iktatta a bőnyrétalapi egyházközség kével kész továbbra is szolgálni a gyülekezetét.
felügyelői tisztjébe Németh Károly esperes; Isten adjon miniéi több hozzá hasonló szolgát
gyülekezeteinknek! A bucsuzás érzelmes percei
ugyancsak ő iktatta állásába a gyülekezet üj
után Nitschinger János — akit a gyülekezet
kántortanitóját, Bokányi Jenőt.
igazgatói tisztségre emelt — és Ágoston József
— Esperesválasztás. A vasi köziép egyház kántortaniitók beiktatása következett.
megye gyülekezetei Zongor Béla egyetemes egy
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.
házi főjegyzőt harmadizben választották meg
esperesnek.
— A dunáninneni egyházkerület 1930.
évi költségvetése. A) S z ü k s é g l e t : a!) sze
mélyi járandóságok 17.992 P; b) közigazgatási
terhek 2400 P; c) nyugdíj intézeti terhek 544 P; ( H o r n y á n s z k y V i k t o r ki adás )
Kapható:
d) missziói egyházak fenntartására 400 P; e)bel- F e k e t e fé lv á s z o n k ö té s b e n
.
.
. P 4*50
missziói célokra 3880 P; f) egyházmegyék segé F e k e te e g é s z v á s z o n k ö té s b e n , t o k k a l .
. P 5*60
o tt v á s z o n k ö t é s , a r a n y m e t s z é s s e l
. P 12*—
lyezése 4000 P; g) vegyes kiadások 5209 P; CP ásor nn átuz tá
n z a tu k ö té s , fe h é r , v a g y fe k e t e
. P 18*—
h) jótékony dóira 1450 P; i) előre nem látható L e g f. p á r n á z o tt b ő r k ö té s b e n
.
.
. P 22*—
kiadásokra 139 P; összes szükséglet 32.014 P. Bevezetés esetén szíveskedjék szállítási ajánlatot kérni,
— B) F e d e z e t : a) ingatlanok jövedelme feltételeink a bevezetést l é n y e g e s e n m e g k ü n n v i t i k .
12.330 P; b) ingóságok jövedelme 700 P; c) egy
házközségek hozzájárulása 264 P; d) államsegé
B u d a p e st, IV . K a m e r m a y e r K á ro ly -u . 8.
(H O R N Y Á N S Z K Y V IK T O R I ő e lA r n » it 6 |a .)
lyek 18.720 P; összes fedezet 32.014 P.

dat, amely végiül arra indit, hogy használni aka
runk életünkkel s eljuttat a mindenségi iránti fe
lelősség eszmeijéhez. Azt hiszem, hogy a miszszionárius nem szorul további igazolásra. Mii,
akik az életnek inkább világfi, mint spirituális
dolgaira hivattatfuinlk, remélem nem szűnünk meg
hálásak lenni a misszionáriusok irányában, akik
érvényre juttatták az emberi igjazságnak és a
spirituális erőnek evangéliomát.«
*
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B ékesség.
Béri Radvánszky Albert egyetemes felügvelő megnyitó
beszéde az egyetemes közgyűlésen. 1921). nov. 15.
Jubileumok esztendeiének nevezhetnek ezt
az évet, amelynek munkájáról számot adni, ak
táit lezárni és amelynek határán az új munka
évet előkészíteni itt egybegyültünk. Régmúlt
idők több jelenünkre, sőt m ég tivoli jövendőnkre
is kiható eseményének emlékét elevenítették m íg
lelkünk előtt ennek az esztendőnek a folyamán
a százados évfordulók, és a jelen is sok jö v ő t
érintő esem ényt hozott, problémát vetett fel és
feladatot állított elénk.
Ha mindezeken végigjártatom gondolatai
mat, akár a felekezetközi helyzetet, akár az ál
lamhoz való viszonyunkat, akár egyházunk belső
állapotát teszem vizsgálódás tárgyává, ugyanaz
a gondolat követel a maga számára helvet ezidei egyetem es közgyűlésünk tárgyalásait beve
zető elnöki megnyitómban.
M eggyőződésem, hogy ennek a hármas
helyzetnek egészséges k ialak ítás csak egym ás
sal teljes összhangban oldható meg.
Néhány héttel ezelőtt a felekezetközi helyzet
sajnálatos módon kiélesedettnek látszott. Szinte
érthetetlen és egyben valósággal kétségbeejtő,
hogy a felekezetközi front ne a keresztyénség
egységes védelmi vonala legyen, hanem magán
a keresztyénség körén belül képződjenek harc
vonalak, amelyeken a magukat egyértelm űen ke
resztyéneknek vallók álljanak egymással szem
ben.
Az adott helyzet feletti aggódásom hangu
latában került a kezembe egy külföldi sajtótudósitás, amely valósággal megdöbbentő hatást gya
korolt reám. A tudósítás szerint ugyanis Európa
egyik államának a fővárosában jaropaganda-felvonulást rendeztek az atheisták, felháborító mó
don gúnyt űzve a vallásból, az egyházból és an
nak szolgáiból, a protestantizmust és a római
katholicizmust párhuzamosan együtt pellengérezve ki.
Ha ilyen jelenségek sem képesek a keresztyénséget ráeszméltetni a fenyegető, létére törő
veszedelmekre és tudatára ébreszteni annak,
hogy súlyos idők előtt áll, amelyekben csak egy
séges front biztosíthatja számára a győzelmes
megállást, akkor bölcsessége végkép cserben
hagyta és ügye elveszett.

Egyházunk mindenkor m egértette az idők
szavát és m indenkor bölcs mérsékletet igyekezett
tanúsítani. jVtindamellett nem csodálható, ha
vannak sorainkban is olyanok, akiket az egyes,
reméljük általánossá nem váló, de sajnos gya
korta ismétlődő jelenségek által felidézett szen
vedély mégis elragad. Én m inda zónái al, helye
sebben épen azért kérve kérek mindenkit, aki
nek egyházunk és vele a keresztyénség jövője
a szivén fekszik, hogy m ég áldozatok árán is
igyekezzünk óvni és tartani a felekezetközi bé
két. Ezt követeli Krisztus neve, amelyet viselünk
és az egyetem es keresztyénség létérdeke, hogy
ne is szóljak széiszaggatott hazánkról, fájó set>
bői vérző nemzetünkről.
'Én nem tudok, nem is akarok hinni abban,
hogy végkép ne lehessen megtalálni az elvi el
lentétek mellett a közös veszedelem ben a római
katholicizmussal is a békés egy üt .élés, sőt a kö
zös lelki front megterem csenek a lehetőségét.
Volt idő, amikor a papa elismerése j.fJül követe
utján aranyláncot küldött egy a török clTcn hő
siesen küzdő m agyar protestánsnak, és volt idő,
amikor aranyéremmel tüntetett ki egy tudós ma
gyar evangélikus lelkészt. Vagy emlékeztessek
az 1790 91.-i egyházpolitikai törvények megal
kotása körül lefolyt hosszas országgyűlési küz
delmekre, amelyekben a prolestantizmus jogait
tiszteletben tartó döntés csak római katholikus
fóurak és képviselők közreműködésével vált le
hetségessé? Volt idő, még pedig kemény há
borús, amidőn a győzelmes protestáns hadvezér
az ellenséges sereg halálos sebből Vérző vezé
réhez átbocsátotta a harcvonalon a római kat
holikus papot a szentséggel. A hagyomány sze
rint volt idő, am ikor egy evangélikus hitre tért
község lakossága elén lelkészével a saját isten
tisztelete előtt minden vasárnapon végighall
gatta a magára m aradt öreg plébános miséjét.
A múltból hoztam példákat. Most pedig a
jelenből veszek. Németországban, aliol pedig
meg élesebb a keresztyénség két nagy tábora
között az ellentét, nem rég bizottság alakult a
két egyháztársadalom vezető egyéniségeiből
mindazoknak a kérdéseknek lehető békés m eg
oldására, amelyek a felekezeti békét veszélyez
tethetik.
Nem tudom, nem merem elképzelni, hogy ne
lehessen megtalálni a módját ma is a protestan
tizmus és a római katholicizmus kölcsönös meg
becsülésének, egyező akarattal való összefogá-
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sáriak a közös veszedelemmel szemben. Fel sze
retném rázni az egész keresztyénségi lelkiismere
tét, hogy Krisztusért, akinek nlevét viseli, lété
ért, amely komoly veszedelemben forog, hagy
jon föl a testvérharccal és fogjon össze.
Ennek a célnak az érdekében az államnak
is minden lehetőt el kell követnie. Ezt pedig!
leginkább azzal munkálhatja, ha egyenlő mér
tékkel mér. Feltétlenül békétlenségre vezetnie a
felekezetek között, ha, míg az egyik dédelgetett,
addig a másik csak mostoha gyermeke lenne az
államnak. Nem vezetne jóra, ha az egyik egy
ház törvényes joga ellenére sem tölthetné be
saját iskoláinak megüresedett tanári állásait,
amikor a másik érzékenységét honorálva állami
egyetemen létesítenek számára külön világnézeti
tanszékeket. A törvény csak egyenlőséget és vi
szonosságot ismer, de külön kedvezéseket nem.
Nincs itt tehát szó másról, mint a törvény szel
lemének és betűjének szigorú betartásáról. Az
1848. évi XX. törvénycikk végrehajtása a leg
jobb szolgálatot tenné a félekezetek közötti béke
ügyének, de még inkább az egyház és az állam
barátságos viszonya elmélyülésének.
Már pedig az államnak magának is eminens
érdeke, hogy az egyházhoz való viszonya minél
jobb legyen. Ezért a célért egyházunk messze
menő önmegtartóztatással nagy áldozatokat hoz.
Az államháztartás válságos éveiben törvénybiz
tosit otta államsegélyünk morzsáival elégedtünk
meg, lelkészi karunk szó nélkül szenvedte az
anyagiak hiányát. Annál méltányosiabb lenne te
hát az állam részéről most, a viszonyok rende
ződésével, államsegélyünk gyorsabb ütem ü valo
rizálása és lelkészi karunk jogos igényeinek sür
gős kielégítése, mert a törvényes igényeink ki
elégítése terén fennforgó késedelem miatt egy
házunk és intézményeink hovatovább mind ne
hezebben pótolható hiányokkal kénytelenek küz
deni.
Az iskolapolitikában ijs többi méltányossagot
és tételes törvényeink fokozottabb mérvű szemmeltartását várniók az államtól. Gondolok itt is
koláink dologi államsegélyére, a tanítói és tainiári nyugdijjárulékok kérdésére és az úgyne
vezett törpeiskolák kategóriájába sorolt iskoláink
létére. Mivel ezekről a kérdésekről jelen közgyű
lésünkön még szó esik, itt csak annak a néze
temnek kívánok kifejezést adni, hogy az állam
nak még a saját iskoláinál is féltőbb gonddal
és nagyobb szeretettel kellene istápolnia az egy
házi iskolát. Nemcsak azért, mert az évszázado
kon át állami feladatot végzett és végez ma is,
de azért is, miért a felekezeti iskola olyan kon
struktiv tényező, amely ezt a minőségét még
az általános destrukció idején is megőrzi és igy
egyik sarokkő, amelyen az esetleg, rombadöntött
konstruktiv állam maga is újra épülhet.
Kétségtelen, hogy felizgatott kedélyek haj
lamosak fenn nem forgó sérelmeket is kon
struálni. Sok olyan kritika is éri tehát az állam

egyház- és iskolapolitikáját, amelynek talán
nincs reális alapja.
Szeretném megértetni az állammal esi min
dem egyházi tényezővel, hogy közös az ellensége,
közös érdek tehát, hogy minél tökéletesebb le
gyen egyház és állam között a harmónia.
A felekezetek közötti béke és az egyház és
állam közötti harmónia hatékony eszköze, szinte,
mondhatnám, egyik előfeltétele az egyházon be
lül is az eredményes munkának. Az öntudat talán
határozottabb a kifelé vívott harcban. De csak
félkézzel épithet az, akinek kifelé másik félkezé
vel hadakoznia kell. Inter arma silent rnusae, ha
nem is szünetel teljesen!, de pang a belső, békés
munka, fejlődés. Végkép megáll azonban a fej
lődés ott, ahol a saját táboron belül harc folyik.
Hogy egyéni ambíciók érvényesítésére irá
nyuló törekvés, vagy az egyház érdekében temniakarás állitja-e egymással szembe az embereket,
a dolog erkölcsi megítélése szempontjából ter
mészetesen más elbírálás alá esik, de eredmé
nyében ugyanaz, megbontja a sorokat, meg
osztja az erőklet és energiát von el a cél szol
gálatából. Egymással karöltve, vagy nemes ver
senyre kelve! Csak az lehet jelszó, ha az egyház
ügyéről van szó. Egymással szemben azonban
sohasem állhatnak azok, akik komolyan az egy
ház javát akarják.
Az evangélikus egyház lényegéből folyó an
nem egy ember önkénye, hanem az összesség
egyező akarata alapján kormányoztatik. Ebből
következik tehát, hogy egyházunkban senkinek
a terve, gondolata keresztül nem erőszakolható,
hanem mindenkié csak egy-egy építő kő. Még
ha az ebben a meggyőződésben gyökerező, az
egyház magasztos célját soha szem elől nem
tévesztő, de mindig egyetértésre, kiegyenlitésre
törekvő egyházpolitika némelyek előtt talán nem
is lenne kedves, erős meggyőződéssel kellene
hangsúlyoznom — hogy az nálunk ma egyedül
lehetséges. Csak igy lehet nálunk ma építeni.
Tervek és gondolatok keresztülerőszakolásával
csak robbantani lehetne. Már pedig én és velem
együtt mindazok, akik itt egy begy ültünk, építő
munkára köteleztük el magunkat. Én ezt a kö
telességet állom. Közbizalomból építésvezetővé
tétetvén meg, hívok mindenkit, hogy hozzál a
maga terviéit, gondolatait, mint megannyi ér
tékes építőkövet, hadd építsük egyesült erővel
egyházunk jövenidőjét.
Szeretném mindenkivel megértetni, hogy
békés együttmunkálkodás nélkül falainkon belül
— egyházunknak nincs jövendője.
Jézusnak egyik örökérvényű és örökértékű
megállapítása az, hogy boldogok a békességre
igyekiezők.
Legyünk és legyenek felekeZetközi és ál
lami viszonylatban is azok mindnyájan, akikre
az Isten rábízta jelenünk jövendő feléi vezérlését.
Békességre igyekvés, ez legyen! aiz a jelszó
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is, amely alatt mai közgyűlésünk munkája meg
indul és elvégeztetik.
Ezzel a kívánsággal nyitom meg, az összes
megjelenteket hitrokoni szeretettel köszöntve,
19Ä. évi egyetem es közgyűlésünket.

az

e g y e te m e s k ö zg y ű lés.
November 15.

Az előkészítő értekezlet november 14-én d.
u. 5 órakor volt, amelyen Dr. Szelényi Aladár
egyetemes világi főjegyző, kormányfótanácsos
terjesztette elő röviden a másnapi közgyűlés
tárgysorozatának kiemelkedőbb pontjait: zsinati
bizottság, 1848: XX. t.-c., a házasságkötési sza
bályrendelet, a szegedi egyetem parallel tanszé
keinek ügye, alapítványi tőkék refundálása és
a hadikölcsönök valorizálása. Dr. Mohácsi Lajos
szólt hozzá az államsegélyek felosztásához és
a karitativ valorizációhoz. Azonban sietni kel
lett, mert 6 órakor már kezdődött a Deák-téri
templomban a közgyűlést bevezető istentisztelet,
amelyet most a közgyűlés előtti napon tarto t
tunk meg.
Az istentiszteleten Kiss István püspök pré
dikált Luk. 19, 41 46. alapján a hazaszeretetről
és Isten igaz imádásáról.
A közgyűlés november 15-én d. e. féltiz óra
kor, báró Radvánszkv Albert egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő es D. Gedmy Henrik püspök
elnöklete alatt kezdődött. M egjelent a közgyű
lésen báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő
is, akit a közgyűlés tagjai már az elóértckczleten
lelkes szeretettel üdvözöltek. Ugyancsak jelen
volt a Német Evang. Egyházszövetség képvise
letében D. Dr. Kapler Hermann elnök és Lie.
Hecke’ konzisztóriumi főtanácsos. Betegsége
miatt nem jelenhetett meg Dr. Kéler Zoltán, a
dunáninneni egyházkerület felügyelője.
D. Geduly Henrik püspök-elnök imája után
báró D. Radvánszky Albert egyetem es felügyelő
m ondott elnöki megnyitót, amelyet egész terje
delmében megtalál az olvasó lapunk mai szá
mában. Megnyitó beszéde után meleg szavakkal
köszöntötte az egyetemes felügyelő D. Dr. Kap
ler Hermannt. D. Dr. Kapler hosszabb válasz
ban köszönte meg az üdvözlést. Nem első ízben
jön szép országunkba — mondta többek között
az elnök — amely nemzeti és egyháztörténelmi
hősökben olyan gazdag és amely a legnagyobb
nemzeti ínség idejében is meg tudta őrizni nem
zeti méltóságát. Most, az oikumenikus mozgal
mak idején sok alkalom kínálkozik arra, hogy
a nagy konferenciákon találkozzanak egymással
az egyházak, de nagyobb jelentősége van annak,
ha az egyházak egym ást a maguk országában
ismerik meg különleges egyházi szervezetükbenben és berendezettségükben. A német és ma
gyar protestantizmust egy gyűrűbe foglalja a
múlt és jelen egyháztörténete. Megemlékezett
a magyarországi reformáció nagy hőseiről,

Dévai Biró M átyásról, H uszár Gálról. A ma
gyar protestáns egyháztörténetben két jellemző
vonást lát: a tudós theológusok és a lelkészek
mellett a magas politikának szereplői is az egy
házi élet homlokterében álltak; az egyház nagy
harcokon ment át, súlyos keresztet hordott, de
ezekből születtek meg a heroikus jellemek, akik
Lutherrel együtt elm ondhatták: ha Isten előtt
állok, gyenge vagyok, ha emberek előtt állok,
erős vagyok. A jelenben az egyházak új felada
tok előtt állnak belső egyházi és külső állami
viszonylatban. Kétségbeesésre nincs ok. A né
metországi helyzet más lehet, mint az itteni, de
az apostol, törvény mindnyájunkat kötelez: Egy
más terhét hordozzátok! Aki testvérén segit,
azt segíti Krisztus. A közgyűlés D. Dr. Kapler
szavait lelkes éljenzéssel és tapssal fogadta.
V ktorisz László javaslatára a közgyűlés hó
dolattal üdvözölte M agyarország kormányzóját
a nemzeti hadsereg bevonulásának tizedik év
fordulóján. Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész
a theol. diszdoktorókát üdvözöl e, az üdvözlésre
D. Geduly püspök válaszolt.
Jánossy G ábor országgyűlési képviselő
Gyóni Géza hamvainak hazaszállítása és Sántha
Károly síremlékének felállítása érdekében te r
jesztett elő javaslatot.
Az egyetemes felügyelő évi jelentését Kuthy
Dezső egyetemes főtitkár olvasta fel. Az állam
hoz való viszonylatban a jelentés megemléke
zed a törpeiskolákról; az idevágó miniszteri ren
delet végrehajtása esetén a mi egyházunk járna
szórványjcllege miatt legrosszabbul. A szegedi
parallel tanszékek dolgában a miniszterhez inté
zett felterjesztésre nem érkezett válasz. A tö r
vényhatóságokban egyházunk nem jutott olyan
képviselethez, amilyent megérdemel. Válasz nél
kül maradt az egyházközségi adók behajtása
ügyében beadott felterjesztés, úgyszintén az ál
lamsegély felemelése ügyében beadott felter
jesztés is. Az állam a kong run engedélyezését
800 léleks/ámhoz köti, ami túlmagas. Szüksé
ges volna a segédlelkés/i kongrua-államsegély
felemelése is. Az az államsegély, amelynek pót
lására a püspöki javadalmi földek szolgáltak
volna, továbbra is megmaradt. Az állam részéről
a jóindulatnak sem vagyunk híjával: a káros
reneleletck egyrés/ét az állam nem hajtotta
végre; építkezési államsegély nélkül nem lettek
volna keresztül vihetők a soproni, miskolci, nyír
egyházi és aszódi építkezések; a soproni theológiai fakultás építkezése is említésre méltó.
A felekezetközi helyzetet illetően örömmel
emlékezett meg a felügyelő jelentése a katholikus nagygyűlés békés hangjáról; a mi egyházi
közgyűléseinkén mindenütt mcgbizonyult a bé
kére való készség. A reverzális-törvény m egszün
tetésével kiküszöböltetnének az akadályok, ame
lyek a felekezeti béke útját állják. A reform átus
egyházhoz való viszonyunk szívélyes. A közös
protestáns bizottság előkészíti a hazai protestáns
egyház térképét,-amelynek egységára 10 pengő
lenne.
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A külföldi kapcsolatokról szólva, sajnálattal
emlékezik meg a jelentés arról, hogy báró Kaas
Albert ettől a munkától teljesen visszavonult;
neki buzgó lés eredményes fáradozásáért hálát
és köszönetét mond. Megemlékezik a kopenháigai lutheránus világgyülésről, amikor is alkar
lom nyílt a skandináv egyházi élet megismerés
sere is. A kormányzó úr Dr. Ohlemüllernek a
magyar érdemkeresztet adományozta.
Az egyetemes felügyelő jelentésében üdvö
zölte D. Raffay Sándor püspököt Ujtestámentom
fordításának megjelenése alkalmából, Dr. Szeberényi L. Zsigmondot irodalmi működéséért;
Dr. Pesthy Pált mint a bányai egyházkerület
új felügyelőjót, Soltész Elemér tábori püspököt
felgyógyulása alkalmából. Kegyelettel emlékezett
meg az elhaltakról és a hősi halottakról. Utalt
a Kiskáté és a Nagykáté, a speyeri birodalmi
gyűlés, Károli Gáspár, Bethleni Gábor jubi
leumára.
A közgyűlés köszönettel vette a felügyelői
jelentést tudomásul. Dr. Pesthy Pál megköszönte
az üdvözlést: »protestáns önérzetem épségben
tartásával a nemzeti lelki ..egységet szolgáival,
egyházamat hívem Id vámom szolgálni megbízatá
somig, sőt halálomig.«
A zsinat előmunkálatai szépen előrehaladtak.
Az albizottságoknak kell még elkészülni; az el
nökség megbízatása a zsinat összehívására vo^
natko'zólag mieghosiszabbittatik. Az államsegé
lyeknek az egyházkerületek között való elosztása
ügyében kerületközi bizottság küldetett ki. A
javadalma« egyházi tisztviselők házasságkötésére
vonatkozó szabályrendelettervezetet a közgyűlés
visszaadta a bizottságinak, amely előreláthatólag
a közgyűlés megnyilatkozott (elutasító) felfogá
sához mérten fqg javaslatot tenni a jövő évi
közgyűlésnek.
Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület megkérésé1
sére a közgyűlés felkérte a püspököket, hogy
lépjenek érintkezésibe a református komventtel,
intézkedjenek, hogy egy közösen megállapítandó
vasárnapon az egyházi beszéd főtárgya Krisztus
egyháza egységének gondolata legyen és az imá
ban adassék hála az egyház láthatatlan egységé
nek ajándékáért és tartassák könyörgés azért,
hogy a láthatatlan egység láthatóvá váljék. A
vegyes házasságok és reverzálisok ügyében a
közgyűlés felterjesztést tesz a kormányhoz az
1868: Lili. t.-c. 12. szakaszának visszaállítása
érdekében.
A lelkészek alkalmazásáról szóló Strámerféle szabályrendeletet a közgyűlés nem fogadta
el, az ügyet kiadja a zsinati bizottságnak, s feivánatosnak tartja, hogy a négy egyházkerület
szabály rendeletéinek összeegyeztetése alapján
egyetemes szabályrendelet dolgoztassák ki.
A segédlelkészi komgruát a kultuszminiszter
nem tudta felemelni; a hitoktatók javadalmazásá
nak ügyét egy küldöttség személyesen fogja
szorgalmazni a miniszternél. Az egyetemes egy
ház az alapok hadikölcsömíjegyzéseiből 30.000
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pengőt kapott karitativ valorizáció címén 'és ezt
az összeget kölcsöniképen a soproni TheológusiOtthoin kap*a miegl. Tekintettel arra, hogy a
kormány az állami költségvetés 5 o/o-os redukció
ját tervezi, a közgyűlés szükségesnek tartja, hogy,
a reformátusokkal közös küldöttség keresse fel
a kormányelnököt és az illetékes minisztereket,
hogy a redukció nie menjen az egyház kárára.
Hálás köszönetét mondott a közgyűlés gróf Degenfeld-Schömberg Pálnak könyviláradományáért.
Zongor Béla főjegyző előterjesztésében fog
lalkozott a közgyűlési a cimiadományozás ügyé
vel, s úgy határozott, hogy a tanítókat a püspö
kök ruházhatják fel igazgatói címmel, a többie
ket pedjg (esperes stb.) azok a testületek ruház
hatják fel címmel, amelyeknek élén az arra ér
demesek tényleg működtek. Kivételes esetekben
címet kaphatnak azok isi, akik tényleg nem mű
ködtek abban a tisztségben, amelynek címét kap
ják. Az országos takarékossági napnak október
31-ről más napra helyezése tárgyában a közgyű
lés újtól felterjesztést intéz a1kormányhoz, te
kintettel arra, hogy Németországban is más
napra tették azt a reformáció ünnep miatt.
A déli szünet után a közgyűlés dr. Lehotzky
Antal tb. főjegyző előterjesztése alapján a há
zasságkötés céljából kért állampolgársági bizonyitványok kiadását soron kívül kéri a belügyiminisztertől. Kéri egyúttal, hogy a vásárok va
sárnapról hétköznapra tétessenek.
(Kardos Gyula előterjesztésében foglalkozott
a1 közgyűlés a liturgiái bizottság jelentésével és
a liturgiái és missziói vonatkozású ügyekkel. Az
egyházkerületek megkerestetnek, hogy nevezze»mek meg olyan lelkészt, akivel a liturgiái bizott
sági kibővitemdő lesz; a külföldön már befejezett
liturgiái mozgalmak ismertetésére a bizottság
egy kis füzetet fog kiadni; az agerida-bizottság,
az énekeskönyv és a korálkönyv 'bizottsági egyesittetniek a liturgiái bizottságban; az egységes
liturgiához az első Tépés volna az ’ifjúsági és
gyermekistentiszleletek céljaira agendámaik, isten tiszteleti rendnek les énekeskönyvnek kiadása. A
jövő közgyűlésire megállapítandó az »Erős vá
runk« hiteles, egységes szövege. Elodázhatatlannak tartja a közgyűlés népies naptár kiadását és
ebben a tekintetben nyilatkozatra kéri fel a
Luther-Naptár szerkesztőjét, egyébként pedig az
ügyet az egyetemes elnökséghez utalja. A Luther
Szövetséget és a Luther Társaságot újból fel
kéri népies iratok kiadására. A speyeri birodalmi
gyűlés történetének, az olcsó Kiskáténak és az
Ágostai Hitvallásnak kiadását szintén szükséges^
nek tartja. A diakonisszaügy országos rendezése
és kiépítése tárgyában a közgyűlés a meglevő
diakonissza anyaházak fejlesztését tartja szük
ségesnek.
A tisztújitás során (előadó dr. Szelémyi Ala
dár főjegyző) a régi tisztikar újból megválasz
tatott. A törvényszéknél elhalálozás folytán dr.
Zergényi Jenő, lemondás folytán Polner Ödön,
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Zelenka Lajos és Kéler Zoltán helye üresedett egyházkerületben kiadandó tó t nyelvű néplapot
meg; megválasztattak Sztranvavszky Sándor, anyagi tám ogatásban fogja részesíteni. A köz
Kravzell Miklós, Rupprecht Olivér, Tomcsányi alapból 10.000 P a nyugdíj intézetnek, a múlt
V. Pál. A tanügyi bizottságba K m ttschnitt Antal évi felosztás 8 pontja változatlanul marad, a
helyebe Kemény Péter tanító választatott; az 9-ikböl Szekszárdnak 600 P, az eger-gyöngyösi
elemi iskolai ügyekre társreferens Zelenka Fri missziónak 212 P. Az adóalapból 36.000 P ta
gyes, a középiskolai ügyekre Böhm Dezső lett;
valyi kulcs szerint az egyházkerületeknek; jö
előadók és jegyzők Szigethy Lajos és Böhm vőben ez az összeg 50.000 P lesz. Elrendelte a
Dezső. A pénzügyi bizottságba Podhráczky Já közgyűlés az adóalapi összeírást, az összcirási
nos helyébe Mihalovits Samu választatott; a zsi ivek úgy küldendők szét, hogy 1930 április vé
nati bizottságba Szentmártoni Radó Lajos. A géig azok kitöltve beterjeszthetek legyenek; az
Theol O tthon bizottságba Kapi Béla, Schindler összeirási ivek szövegét az egyetemes felügyelő
András, Heimler Károly, báró Podmaniczky Pál. elnöklete alatt egy bizottság állap ba meg1.
Az egyetem es nyugdíjintézetről szóló jelen
A közgyűlés elism erést szavazott a hittudo
mányi karnak g ö rö g nyelvi kurzus rendezéséért, tést Kuthy Dezső ügyvivő terjesztette elő. Be
a görög nyelv fakultativ tanítása érdekében fel- vétel volt 622.690 P 29 fillér, maradvány 598.401
terjesztést intéz a kultuszminiszterhez; örömmel P 01 filler A járulékok befizetésére a közgyűlés
értesül a fakultás építkezésének m egkezdéséről; 1930 január végéig adott haladékot.
A lelkészek neveltetési segélyét a közgyűlés
a némei nyelv érdekében feliratot intéz a minisz
terhez, kívánatosnak tartja, hogy német nyelvű olyan formán látja cnielhetónek, hogy átm eneti
hallgatók minél nagyobb számban jelentkezzenek leg az olyan lelkész, aki csak egy gyerm eket
neveltet házon kívül, vagy akinek nyugdíjigénye
hallgatóknak.
a 4000 pengőt meghaladja, gyerm ek neveltetési
A Theol. O tthon bizottság jelentette, hogy
segélyben nem részesíthető. Az iigv áttétetik a
az Otthon épületének felavatása szeptember
11-en m egtörtént, az építkezésnél költségvetési MELE-hez.
. Az Egyetemes Névtár kérdőívei szétküldet
túllépés nem volt, sót olyan m egtakarítást esz
nek,
s az 1930 január 1-i adatokat kell bejelen
közeit, hogy még a berendezésre is tellett. A
teni.
pénztár bevétele 10.404 P, m aradvány 1174 P.
A közgyűlés D. Geduly Henrik püspök imá
A közgyűlés kimondta, hogy az O tthonban állan
jával
este 7 órakor ért véget.
dóan tart fenn egy helyet külföldi theológusok
számára. A Theol. Szeminárium 1930 szeptem
ber havában megnyílik, igazgatója egy évig D.
H Í R E K .
Raffay Sándor püspök lesz; a szeminárium min
den hallgatóra kötelező, de a külföldi év szemi
náriumi évnek számittatik; a szeminárium tan
G róf K leb elsb erg Kuno kultuszminisz
tervének megállapítására a közgyűlés D. Raffay ter november 15-én a Nemzeti Kaszinóban villáspüspök elnöklete alatt bizottságot küldött ki, reggelit adott D. Dr. Kapler Hermann, a Német
amelynek tagjai Dr. Kiss Jenő, Dr. Mikler Ká Evang. Egyházszövetség elnökének tiszteletére;
roly, D. Schneller István és Dr. Deák János.
a reggelire egyházunk vezető férfiai is hivatalo
A tanügyi kérdéseket Szigethy Lajos dr. sak voltak.
adta elő. A közgyűlés elfogadta az iskolalátoga
F elü g y elö ik tatás. G öm bös Gyula hon
tási szabályrendeletet. Szükségednek tartja a védelmi minisztert és Svehla Elemér főszolga
lelkész-tanitói áilások megszervezését, amelyek bírói november 10-cn iktatta be a sziráki egy
nél a tanítói javadalom 8IX) P; a képesítés sza házközség felügyelői, illetve másodfelügyelöi
bályozásánál a soproni képezde és a theol. fa tisztébe Mihalovics Samu fóesperes. Gömbös
kultás véleménye tekintetbe veendő; c tárgy ban Gyula hoiiv. miniszter többek közt ezeket mon
a közgyűlés felterjesztést tesz a kultuszminiszter dotta felügyelői esküjének letétele után: »Örtálló
hez. Ifjúsági belmissziói bizottság alakjttatik, vagyok és akarok lenni. Itt ebben az evangélikus
amelynek elnöke Vidovszky Kálmán a Luther- templomban hirdetem azt, hogy nekünk magya
O tthon igazgatója, tagjai minden kerületből roknak, akár evangélikusok, akár katolikusok,
1—1 delegált; a bizottság évente jelentést tesz
akár reformátusok vagyunk, testvéri egyetértés
a tanügyi bizottságnak. A tanítóságnak az a ké
relme, hogy a beiratási dijakból 20 fillér a ta  ben kell élnünk,«
L elk észik tatás. A kispesti egyházköz
nítok jóléti intézményeire fordittassék, véleménység november 17-én iktatta be egyhangúlag vá
adás végett leadatott a kerületeknek.
A költségvetésben segélyezésekre még a kö lasztott uj lelkészét, Nandrássy Elek fővárosi
vetkező összegek szavaztatnak meg: Ifjú Évek vallástanárt.
200 P, Békéscsabai Diakonisszaegyesület 200 P,
— H alálozás. Vásárosnaményi Lónyay
Sántha Károly síremlékének felállítását anyagi Flóra, báró dr. Kaas Albertnek, az Örsz. Luther
lag támogatni fogja, Gyóni Géza hamvainak Szövetség elnökének anyai nagynénje november
hazahozatala tárgyában az egyháztársadalom és
13-án, 76 éves korában elhunyt. — Gajdács Pál,
a kormány tám ogatásához folyamodik, a bányai tótkomlósi lelkész 82 éves korában meghalt.
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— Az O rszágos Luíher-Szövetség konfe kell oldani, nevezetesen a kerületi szövetségek
renciája és közgyűlése. A Sző vétség; novem is támogathatnák a területükről feljövő egye
ber 13-án tartotta zárt konferenciáját ési rendes temi hallgatókat. Köszönettel vette tudomásul a
évi közgyűlését Budapesteini. Reggel 9 órakor a közgyűlés Lelbach Oszkár adományát, a Pro
Deák-téri templomban istentisztelet volt, ame testáns Történelmi Lexikonra kitűzött 2000 pen
lyen Kutas Kálmán szegedi lelkész prédikált gős pályadijat. A közgyűlést dr. Rásó Lajos üv.
És. 60, 17—19. alapján, megemlékezvén Luther elnök rekesztette be.
Mártonról, IKároli Gáspárról íés Bieithlen Gábor
— D. D r. Kapler H., a Német Evang. Egy
ról, mint akikben a hitnek valóságai szimbioiházszövetség
elnöke és Heckel konzisztoriumi
lummá lett. D. e. 10 órakor, Kaas Albert báró
főtanácsos
beszéd
kíséretében koszorút helyez
elnök családi giyásza miatt távol lévén, dr. Rásó
Lajos alelnök nyitotta meg; a. zárt konferenciát. tek el a hősök emlékére.
Németh Károly, vitéz Raicsi Károly, Törteli La
— Az egyetem es Lelkészegyesület évi
jos és Mar esek János tartottak előadásokat;
vitéz Mag assy Sándor előadását vitéz Dr. Ken- közgyűlését november 14-én tartotta Budapes
deh-Kirchfcnopf Gusztáv olvasta flel. Az előadók ten. A bevezető áhitaton Németh Károly tartott
határozati javaslatokat is tettek a konferenciá irásimagyar ázatot. Paiulik János elnök megnyitó
nak; ezeket a konferencia további intézkedés vé beszéde után tiszfcujitásra került a sor, a g|yülés
gett az elnökségnek adta át. Délután 4 órakor nek ic résziéit D. Raffay Sándor püspök, tb. elnök
báró Kaas Albert elnök nyitotta meg; fli közgyű vezette. Az elnökségi újból meg választatott: elnök
lést; sajnálattal jelentette, hogy mindennemű tá- Paulik János nyiregyházi lelkész, kormány főta
mogjatás hijján a Szövetség érdemleges műkö nácsos, alelnökök Sárkány Béla és Németh Ká
dést nem igen tudott kifejteni, s a tavalyi kon roly; titkár Kemény Lajos, főjegyző Duszik La
ferencia előadásait sem nyomathatta ki. Köszö josi, jegyzők Kálmán Rezső és Turóczy Zoltán,
netét mondott v. dr. Kendeh-Kirchknopfnak, a pénztáros Blatniczky Pál. Kálmán Rezső oros
Szövetség igazgatójának, munkatársainak s a házi lelkész a gyermekme ütésről tartott elő
délelőtti konferencia előadóinak, a budapesti és adást. A pénztári jelentés szerint a bevétel 1530
vidéki delegátusoknak, akik a tavalyinál is na pengő, a kiadás 1489 pengő volt.
gyobb számban jelentek meg. Vitéz dr. Keindeh— Egyetem es tanügyi bizottság. Az egye
Kirchknopf G. igazgató a Szövetség részvétét temes gyűlés a tanügyi bizottságnak Dr. Szitolmácsolta bír. Kaas Albertinek az őt ért gyász- giethy Lajos előadó által beterjesztett következő
eset alkalmából, azután előterjesztette igazgatói fontosabb javaslatait fogadta el: az engedélye
jelentését. A közgyűlés a választmány előterjesz zett tankönyvek jegyzékét, a tanügyi jelentést
tése alapján elnökinek újból báró Kaiais Albertet, és a Vidóvszky Kálmánl-féle ifjúsági beímissziói
ügyvezető elnöknek dr. Rásó Lajos egyetemieis tervezetet az egyetemes jegyzőkönyv függelé
egyházi főügyész, kormáqjyfőtanácsost válasz kébe felvette. Elhatározta, hogy az; egyházmegyei
totta meg; az összes tisztségekre az eddigieket iskolalátogató bizottságok tanító-taggal min
választotta mieg| (igazgató dir. Kemdeh-Kirchknopf denütt kiégészittessenek. A középiskolai tanárok
titkár Ruttkay—Miiklián, pénztárosi Artner, ellen jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályza
őr Benyó). A Szövetség alapszabályai annyiban tot elfogadták; a munkálat buzgó és szakértő
módosulnak, hogy a dunántúli és bányai egy szerkesztőjének köszönetét mondtak. A tanító
házkerületi Luther-Szövetségek 10—10, a tiszai képzők rendtartása és iképesitő szabályzata az
es dunáninmeniek 5—5 tagot küldenek a választ állami rendtartás és képesítő szabályzat alapján
mányba, amelynek a Központi Diákszövetség elkészíttetett. A termény értékelés dolgában: az
mindenkori elnöke is tagja lesz. Az igazgatói egyetemes gyűlés sürgős felterjesztést ki vám té
jelentés különösen kiemelte a bányai és a du tetni a kultusz- és a pénzügyminiszterekhez.
nántúli egyházikerületi Szövetségek tavalyi mun
— A K eresztyén Ifjúsági Egyesületek
kálkodásának szép eredményét, örömmel értesült Nemzeti Bizottságának evangélikus ága novem
a közgyűlés az igazgató jelentéséből, hogy; a ber 14-én értekezletet tartott; jelen voltak Scholtz
kerületi szövetségiek be Vételeiknek 25o/o-át a jö Oszkár elnök, dr. Ittzés Zsigmond, Németh
vőben az Orsz. Szövetséginek fogják juttatni, Gyula, Marcsiek János, Vidóvszky Kálmán, Czimert igy remélhető, hogy a pénztár deficitje fe pcítt Géza, Németh Károly. Az értekezlet szük
dezetet nyer, s az Orsz. Szövetséginek bizonyos ségesnek tartja az evangélikus ág titkári állásá
összeg rendelkezésére fog állni. Egyetemi és nak január 1-vel való betöltését.
főiskolai Luther-Szövetségek alakultak Szegedem,
— Evang. gyűlések a B ethániában. A BetDebreceniben éis Budapesten, de Reisten a Szö
vetség aránylag gyenge, aminek különböző okai hániiában tömörült pesti (evangélikus szövetsége
vannak. A diáknyomorenyhitő akcióban Is történt sek minden hónap harmadik csütörtökéin külön
kezdeményezés a széniori gárda megszervezésé evang. gyűlést tartanak egyházi öntudatuk éb
vel. Az egyetemi és főiskolai munkának Posten rentartására. A múlt munkaévben Luther kis
a Luther-Otthon; lehetne a gócpontja, amely kátéjával, az idén az ágostai hitvallással foglal
maga köré gyűjthetnié a fővárosban lakó hall kozniak. Az első előadást Schulek Tibor, a má
gatókat is. A Lutheránus Diákmenza ügyét meg sodikat Turóczy Zoltán tartotta.
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— Az E vangéliku s T an áreg y esü let nevem 
be i 13-án tartotta évi közgyiHését, melyre a
tagok igen m g y számban sereglettek össze. A
testvér tanító, református, katolikus, országos
középiskolai tanáregyesületek és a Tanárok
Nemzeti Szövetsége képviseltették magukat, je
len volt az egyetem es felügyelő nevében Dr.
Mágocsy-Dietz Sándor diszelnök. Dr. Szigethy
Lajos megnyitójában az igazi nemes tanári m un
kát vázolta, hangsúlyozván, hogy minden m ód
szer, tanítás jó, csak az un ilmas nem. Dr. Szelényi Ödön titkár mindenről tájékoztató jelen
tésében aggodalm át fejezte ki a szegedi egyetem
párhuzamos világnézeti tanszékei s az idegen
mintájú nevelőintézetek miatt. Üdvözölte indít
ványát a az egyesület Torkos Lászlót 90-ik szü
letésnapja alkalmából egy Glock Klára tanár
által készített művészi lapon, disztagu! válasz
totta Rátz Lászlót és Dr. Vietórisz Józsefet.
Utána Dr. Böhm Dezső értekezett a gram ofon
használatáról a zenetörténet és nyelvtanításban,
majd nagy tetszés mellett m utatott be zenei
hangszereket érzékeltető lemezeket és egy angol
nyelv leckét. Dr. Oravetz Ödön az evangélikus
diáklap szükségét hangsúlyozta, Kilczer Gyula
pedig a reálgimnáziumi fizikatanitás kiterjeszté
sét kívánta előadásában. Végül tisztujitás révén
az egyesület tagjai eddigi vezetőiket újra meg
választották.
— E vangélikus ju b ilá ris h an g v ersen y .
November 13-án este a m. kir. zeneakadémia
nagytermében a term et m egtöltő lelkes hallga
tóság előtt hangverseny volt. Közreműködtek
Zalánffy Aladár (Bach »Erősvárunk« korálelöjátéka orgonára), a budapesti egyesült énekka
rok v. dr. Kcndch-Kirchknopf vezetése alatt,
Németh Ferenc hegedűművész, Losonczy György
énekművész, Kerpely Jenő zeneművészeti főis
kolai tanár (cselló), a Garay vonós-négyes, Mikus-Csák István a budai énekkar karnagya. D.
Kapi Béla püspök előadást tartott, amelyben Károli G áspár bibliafordítását, Luther Kiskátéját,
a marburgi kollokviumot és Bethlen G ábort mél
tatta.
— D iákkonferen cia S zarvason. A M agyar
Evang. Kér. Diákszövetség evang. ága kétnapos
diákkonferenciát rendezett a gimnázium és a tanríónöképző számára. Előadók voltak: D/. S ho tz
Oszkár, a szövetség ev. elnöke, Dr. Rell Lajos
békéscsabai gimn. igazgató, Jancsó Andrásné,
Jancsó András kardosJcuti lelkész, Majoross
Edit, Szlany Pál vallástanár, Dr. Karácsony Sán
dor és Schulek Tibor. A konferenciát nagysza
bású vallásos estély fejezte be, amelynek elő
adója dr. Victor János budapesti theol. tanár
volt.
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— Rövid h írek . — Olaszországban a »Corriere d ’ Italia beszüntette megjelenését. Ezzel
Olaszország kimondottan katholikus sajtója né
hány töredék kivételével eltűnt a felszínről.
—- Ausztriában az utolsó évtizedben 51.300
áttérés volt az evangélikus egyházba, úgyhogy
az evangélikusok lélekszáma Ausztriában most
már 270.000, 6.5 millió lakosból.
— A kán.ortanitók Budapesten országos gyű
lést tartottak; kívánják, hogy a terménybeli ja
vadalmukat a kultuszminisztérium a tényleges
áraknak megfelelően értékelje.
— A Lipcsei Misszió banktartozása 70.000
márkára emelkedett, a kamatok havonta 500
márkát tesznek ki; sürgősen adom ányokat kér.
A7 adományok nálunk Broschko G. A. esperes
címére küldhetők, Budapest, IV., Deák-tér 4 .1.
— A lelkészi nyugdijintézeti járulékok be
fizetési határidejét az egyetem es közgyűlés 1930.
január 31-ig m eghosszabbította.
A lelkészi szeminárium Budapesten 1930.
szeptemberében megnyílik; vezetője egv évre
ideiglenesen D. Raffay Sándor püspök lesz.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek n o 
vember 10—16. imahetet tartottak.
— Az egyetem es közgyűlés elhatározta az
Ágostai Hitvallásnak olcso kiadását a jövő év
ben; a kiadással megbízta a Luther-Társaságot.
- A K eresztyén L eányegyesületek N em 
zeti S zövetsége Sulkovsky Vikiorné hercegné
elnöklete alatt novem ber 17-én ünnepet rendezett
Budapesten a ref. theológián. Ravasz László
püspök imája után az. elnöki megnyitó ism ertette
a Szövetség munkáját: m ost nyílt meg a buda
pesti leányotthon, száz vasárnapi iskolai tanítónő
3000 gyerm eket tani ott, tavaly karácsonyra 1500
szegény em bert ajándékoztak meg. Petty Kató
énekelt, Zilahy Lajos olvasta fel egy rajzát, Kol
ler Alfréd hegedült. A műsor utolsó számaként
Dr. Kapi Béla püspök tartott előadást a szere
tet-« zolgálatról.
A MELE n yíregyházi k o n feren ciájá
hoz. Dr. H. Gaudy László, miután Duszik La
jos a MELE budapesti közgyűlésén Nyíregyhá
zán mondott szavait hely re igazította s megállapí
totta, hogy ő a jó szándékait nem helyesen szó
laltatta meg, miként a budapesti MELE közgyű
lés nyilvánossága előtt, úgy itt a lap hasábjain
is sajnálattal állapítja meg, hogy mivel Duszik
Lajos jó intenciói megvoltak, erős volt a »ba
darság« kifejezés, amelyet Duszik szavainak jel
lemzéséül használt, s őt ez ma m ár semmiképen
meg nem illetheti, s a két hétig tartó kellemet
lenséget ezzel mindkét részről befejezettnek kí
vánja tekinteni. (Duszik Lajos jószándékát bizo
nyára lapunk olvasói sem vonták kétségbe.
Szerk.)
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— Széles e világra befolyást gyakorol az,
aki támogatja !a külmisszió munkáját. Küldje be
adományát a Miss zióegyes ület
pénztárába
(Broischko G. A. főesperes, Budapest, IV.,
Deák-tér 4. I.).
— Az Ágostai H itvallás 400 éves jubi
leuma 1930 junius 25-én lesz. Ez a Hitvallás,
amely az 1530. évi augsburgi birodalmi gyűlé
sien egy jelentéktelen kisebbségnek a proklamációja volt, ma nyolcvan millió lutheránust kap
csol egybe. De igen nagy a jelentősége általá
ban a protestantizmusra nézve még! azoknak az
egyházaknak az életében isi, amelyek a lutheranizmustól különböző irányban alakultak ki. A
jubileumi ünnepségek 1930 junius és szeptember
havában lesznek Augsburgbau. Nagyszabású elő
készületek folynak az ünnepségekre.
— A skandináv állam okban minden ellen
kező és tendenciózus híresztelések dacára a rom.
kaith. propaganda nem bir tért hódítani. Az
1926. évi népszámlálás szerint Norvégiának
2,649.775 lakosa közül 71.662 kivételével min
denki a lutheránus államegyház tagja. Római
katholikus mindössze 2.612 volt Norvégiában, s
ezek jórészt külföldről szivárogtak be. Van
18.000 szabad lutheránus, 11.455 methodista,
7.214 baptista és 17.000 felekezet nélküli.

az iskolai tanítás szolgálatában c. cikkén kívül
dr. Kondói Kiss J., dr. Kubacska András, Szeremley Géza; írtak a gyorsírásról, a tanárképzésről és a tanárok tanulmányútjáról; ismerteti
a hazai és külföldi irodalom egyes; termékeit,
köztük Pass László ev. lelkész népművelési elő
adásait; a belföldi lapszemlében foglalkozik Mik
iét KárolyUak lapunkban megjelent »Egyházunk
tanító és tanítónő képzésiének kérdéséhez« cimü
cikkével, s dr. Mikler tervét kivihetetlennek
tartja. Nagy József félreértett írásának magya
rázataként megjegyzi, hogy ő a soproni ev. theológiai fakultás sorsát nem látja kérdésesnek, csu
pán arra gondol, hogy a fakultás Sopronból eset
leg Pécsre is kerülhet. Annak a miniszteri ren
deletnek ötletéből, hogy a segélyegyletek köte
lesek a könyvkiadók érdekében a tankönyveket
örök tulajdonul adni a tanulóknak, igen helye
sen jegyzi meg, hogy egy-egy tankönyv nem
sokáig van használatban. (Úgy látszik a magyar
tudományosság rohamlépteikben halad előre a
könyvkiadók javára. Szerk.) — A P r o t e s t a n 
t i s c h e R u n d s c h a u , a protestantizmus vé
delmére és terjesztésére alakult nemzetközi szö
vetség' negyedévi folyóirata, amely német, angol
és francia nyelvű cikkeket hoz, októberi számá
ban két ízben is foglalkozik a magyarországi
protestantizmussal; ezt azért is szükségesnek tar
— F olyóiratok szem léje. Az E v a n g é l i  tom megemlíteni, mert tapasztalatom szerint —
k u s N é p i s k o l a októberi számába Benedek nem tudom kinek a hibájából — általában az a
Vince szülői értekezletek anyagjául irt egy cik hiedelem van elterjedve, hogy külföldi sajtópiroket »Észszerű nevelést a gyermekeknek« cirnem; pagandánk nem működik; mindenesetre j ó volna,
Kozsuch István a szabad akaratról értekezik, kü ha közvéleményünk tájékoztatása céljából azok,
lönös tekintettel az evang. 'népiskola nevelési esz akik ezt a munkát végzik, időnként valahol be^
ményére; vitéz Szügyi Károly a rákoskeresztúri számolnának munkáj ükről.
hősök szobránál elmondott két beszédét közli;
az Egyesületi Élet rovat a győri, a tolna-baraF e le lő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLT.
nya-somogyi és az arad-békési egyházmegyei s
a dunáninneni egyházkerületi tanító egyesületek
gyűléséről számol be. — A L e l k i p á s z t o r no
vemberi számába Németh Károly elmélkedést,
Kutas Kálmán suspiriumokat, Csengődy Lajos
( H o r n y á n s z k y V i k t o r ki adá s )
dr., Hériing János, Kovács Zsigmond, Kálmán
Kapható:
Rezső egyházi beszédeket (Szthároms. u. 23-26. F e k e te fé lv á s z o n k ö té s b e n
.
.
.
P 4*50
vas.), Szeberényi Zoltán temetési beszédeket Ír F e k e te e g é s z v á s z o n k ö té s b e n , t o k k a l .
.
P 5*60
o tt v á s z o n k ö té s , a r a n y m e t s z é s s e l
.
P 1 2 ’—
tak. — Az evangélikus; theológusők folyóirata, PC ásor nn átuz tá
n z a tu k ö té s , fe h é r , v a g y fe k e t e
.
P 18*—
az E m m a u s Fe l é , szépít.-okt. számában töb L e g f. p á r n á z o tt b ő r k ö té s b e n
.
.
.
P 22*—
bek között F. Z. irt a theológusról, mint kezdő Bevezetés esetén szíveskedjék szállítási ajánlatot kérni,
bibliaolvasóról; Rettmamn Farkas a theosofiáról, feltételeink a bevezetést l é n y e g e s e n me g k i f n n v i t i k .
spiritizmusról és okkultizmusról. — A P r o t e s 
t á n s T a n ü g y i S z e m l e októberi számában
B u d a p e st, IV . K a m e r m a y e r K á ro ly -u . 3.
Dr. Bőhm Dezső: A beszélőgép és hanglemez (H O R N Y Á K S Z K Y V IK T O R fő<»lárii»if ó j a .)
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K risztu s a király.

Meiielenlk halasként aív szer. vasárnap.
Eltnzettsl i r : Elé« évre 6 P. 40 (HLfélévre 3 P.
7% HIÚ seovedevre 1 P. 60 (HU Eiv «ám 16 (ill
H lriatési árak m egegyezés szerint.

úgy lehet szolgálni, hogy először nem karun
kat, nem erőnket, hanem szivünket és gyenge
„Imhol jő néked a te királyod!“ ségünket ajánljuk fel neki, hogy szivünket ó
Máté 21. 5.
acélozza meg hősies szeretedének tűzében és
Jézus azt mondta magáról, hogy neki nincs gyengeségünkben mutassa m eg hatalmát.
Az ilyen nagy király, aki úgy lett mindenek
fejét hova hajtania. Azt is mondta, hogy ó olyan
nek
urává, hogy mindeneknek szolgált és úgy
a tanítványok közt, mint aki szolgál. Megmosta
lábukat; testét és vérét felajánlotta és odaadta. le*t mindennek örökösévé, hogy m egüresitette
Vállalta a gyalázatot, szenvedést,. keresztfát, ha magát, szolgáitól, alattvalóitól, udvarától nem
lá lt Mégis, mikor Máté evangélista és apostol nagy szavukat, fogadkozásokat, ígéreteket és hű
kirja, hogy Jézus szamáron ülve, alázatosan vo ségnyilatkozatokat vár; mégcsak nem is világra
nult be Jeruzsálembe, az ótestámentomi prófé- szóló tetteket, avagy titkokat fejtegető bölcses
ciát idézi: Sión királya jó! A királyi méltóságnak séget és önfeláldozó szeretetet. Ez a király első
micsoda kisugárzása volt az, amely keresztülra- sorban teljes megsemmisülést vár övéitől. Az
gyogott alázatosságon, gyalázaton, szegénysé »énnek? tökéi.*tes m egtagadását, meggyűl ölesét,
gen, szolgálaton és a názáreti Jézusban m eg elpusztítását, egy feltétlen és elragadott oda
mutatta az örökkévaló királyt; akinek uralma adásban, amely nem keres sem dicsőséget, sem
soha véget nem ér, aki előtt térdet hajtanak a gyalázatot, sem szegénységet, sem gazdagságot,
földön, a föld alatt és a föld felett levő minden sem békét sem háborúságot, hanem mindezekről
hatalm asságok; akit Isten mindeneknek örö k ö  elfelejtkezik, mindezt semmibe veszi, mert neki
sévé tett, aki által a világot is terem tette! A meghalt a világ és ő is meghalt a világnak, hogy
királyt, akihez milliók fűznék minden reményüket többé ne Is éljen, hanem éljen benne a Krisztus.
Csodálatos király a Krisztus és csodálatosak,
évszázadokon keresztül Izraelben és évszázado
kon keresztül a keresztyénségben! Ilyen hitet és látványosság számba menő világcsodák azok,
ilyen reménységet csak az a szeretet tud kelteni akik alattvalóivá szegődnek: csodáhatik mind
és ébrentartani, amely ellenállhatatlan- vonzás azokban, akik hisznek. A Krisztus országának
alatt áll, amely lcgyűrhetetlen kényszernek kény polgárai nem átlagemberek, nem hétköznapi em
berek. A világ előtt érthetetlenek; a világ csúfjai,
telen engedni.
a világ bolondjai és megvetettjci; sátorokban laJézus a király, tehát elsősorban Jézus a na
kozók, a vándormadarak nyugtalanságával, kölgyon szeretett. Aki a saját szivében nem emelt
tözniakarásával, távolbalátásával és honkenesétrónt az örök Királynak; akit nem bűvölt el an
sével. Tehetetlenek és mégis mindenre képesek;
nak megtapasztalása, hogy Jézus őt szerette és
alázatosak és mégis dicsőségesek; tűrök és mégis
őérte adta életét, az sohasem fogja felismerni
bátrak; szolgák és mégis királyok; áldozatok és
azt a királyt, akinek országa nem ebből a világ
mégis papok; semmijük sincs és mégis mindenük
ból való és mégis az egész világra kihat; aki
van. Elindulnak a világ, meghódítására, s nincs
szolgál és mégis mindeneken uralkodik; akinek
más eszközük, fegyverük, mint az Isten igéje;
semmije sincs és mégis minden az övé, úgy,
hódítanak és nem zsákmányolnak; eltékozolják
ahogyan a Krisztus király, csak az tud király
életüket és boldogok; szenvednek és mosolyog
lenni, akit végtelen odaadással szeretnek, m ert
nak; meghalnak és élnek.
ö is határtalanul, áldozatosan szeretett. £s az
ilyen királynak, amilyen az alázatos és minden
ható, halálhamenó és terem tő Jézus volt, csak
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Dr. Morehead levele D. Dr. Pröhlehez.
E v a n g é lik u s v ilá g g y ü lé s .
V é g r e h a jtó v á la s z tm á n y .
E ln ö k i h iv a ta l.
N e w y o r k , 1929. a u g 7.

1929.

Milyen értelemben kell küzdeniink egyházunk
belső megújulásáért ?
D. Ihmels h a so n ló cím ű e lő a d á s a u tán a v itá t
b e v e z e tő v é le m é n y n y ilv á n ítá s (k o rreferá tu m ). A k óp e n h á g a i m á so d ik e v a n g é lik u s v ilá g g y ű lé s h arm ad ik
n y ilv á n o s fő ü lé s é n , 1929. jú n iu s 28.-án, e lő t e r je s z t e tte :
D. Dr. Pröhle Károly, so p r o n i th e o l. tan ár.

D. Dr. Pröhle professzor úrnak, Sopron,
Magya rország.
New-Yorkba visszatérve felbecsülni igyekez
A mai főülésünkre kitűzött kérdés feltételezi
tem a kopenhágai második Evangélikus Világgyűlés erőtéuyezőit. Ream nézve természetesen azt, hogy egyházunknak valamilyen értelemben
megújulásra van szüksége. Ha a kitűzött
föltétlenül bizonyos az, hogy ha a kopenhágai belső
kérdés megoldása felé biztos úton akarunk ha
gyűlés bármily haladást tett az összeismerkedés, ladni, először azt a feltevést kell megvizsgálnunk,
a megértés, a hitben és az együttmunkálkodás vagyis tisztáznunk azt a kérdést: miért, milyen
szellemében való tudatos egység útján, — mind értelemben van szüksége egyházunknak a belső
ezt Isten Szentlelke kegyelmi működésének kell megújulásra (I.). Azután azzal a kérdéssel fog
hogy melyek egyházunk ilyetén belső
köszönnünk. De Ö nyilván emberi tényezőket és lalkozunk,
megújulásának a föltételei és mennyiben vannak
az igazságról való ember bizonyságtételt hasz azok számunkra adva (II.). Végül pedig azt a
nált erre a célra.
kérdést kell fontolóra vennünk, hogy egyházunk
Engedje meg, hogy úgy a magam, mint a belső megújulására nézve milyen feladatok há
Végrehajtó Választmány nevében szívből fakadó rulnak reánk (IH.).
I.
elismerésünket fejezzem ki a kopenhágai gyű
lésen való megjelenéséért, valamint ott tanúsí
1. Manapság hol az egyik, hol a másik ol
tott ügybuzgóságáért és támogatásáért. Külö dalról hangzik felénk az a vélemény, hogy egy
nösképen is meleg köszönetét mondunk azon házunk a belső felbomlás útján van és sorsa, nem
lehet más, mint a teljes felmorzsolódás. Sajnos,
előadásáért, mellyel Dr. Ihmels értekezése után a saját táborunkban! is vannak dieíetisták, akik
a vitát bevezetni szives volt. Általában hálásak ellenfeleink ilyetén ítéleteiben saját kishitűségük
vagyunk mindenért, 'amivel mint a magyar evan bizonyságát látják. Ezzel szemben teljes nyomagélikus egyház képviselője a világ evangélikus ‘tékkal hangsúlyozzuk azt, hogy a feltett kérdés
egyházai kiküldötteinek ezen újabb gyűlésén tár minden bizonnyal nem eféle kishitűségből ke
rült mostani tárgyalásaink napirendjére, mintha
gyalásaink eszmeiartalmának kibővítéséhez és a kétségbeesetten keresnénk az utakat és módokat
középüléshez hozzájárulni szíveskedett.
a végből, hogy a bomlási folyamatnak gátat ves
Most, hogy a Világgyülés mögöttünk van, sünk és erőnek erejével vigyünk keresztül valami
azt hisszük, hogy bármelyek voltak is hibái vagy »restaurációt«. Bármennyire szomoritanak is ben
fogyatékai, valódi lelki erőknek nem volt hijjával. nünket egyházunk különféle bajai, melyek orvos
Volt ott bőséges, pozitív és erőteljes bizonyság lást sürgetnek, bármennyire fájó érzést kelt is
tétel az evangélium igazságáról evangélikus bennünk annak a távolságnak a látása, mely egy
lutheránus egyházunk történelmi hitvallásainak házunk tényleges tapasztalati állapotát isteni léés életnyilvánulásainak szellemében. Kimélyült nyegimagvában rejlő eszményétől elválasztja,
a jelenvolt kiküldöttek között az egység tudata mégis van okunk és jogunk arra, hogy — alá
és világosan megnyilatkozott az együttmunkál zatos, hálás szívvel Isteni színe előtt, de felemelt
kodás ra való készség és képesség. A lutheránus fővel az emberek előtt — határozottan visszautaviláglmozgalom tartó alapjai megerősödtek s az sitsuk azokat a rosszakaratú vagy kishitű véle
az egyszerű gépezet, mely azt az összlutheránus- ményeket: Az Ur, az Élet fejedelme, velünk van
ság szolgálatára alkalmassá akarja tenni, kiállotta még Szentleikével és adományaival!
2. De épen1igy vissza kell utasítanunk azok
a próbát. Ha Isten áldása továbbra is rajta lesz
a Lutheránus Világgyülés mozgalmán, amiért nak a véleményét is, akik az egyház folytonos
alázatosan könyörgünk, nem kételkedhetünk to reformációját olyan szellemben hangoztatják,
vábbi állandó növekedése és üdvös volta felől. mely a protestantizmus cégére alatt haladásnak
Evégből ezentúl is számítunk a világ összes dicsőíti a reformáció pozitív evangéliomi alap
evangélikus egyházainak imádságaira és aktiv jától való elpártolást, úgyhogy mindaz, ami a
keresztyén hit kinyilatkoztatott isteni tartalmát
támogatására.
Ismételten is köszönetét mondva a második alkotja, teljesen alámerül az emberi ész és kép
Evangélikus Világgyülésen teljesített valóságos zelet alkotta gondolatok és vélekedések fejlődés
szolgálataiért és minden jót kívánva Önnek és folyamatában és végre is, amint bizonyos szim
a magyarországi evangélikus egyháznak, — ma patia-nyilatkoizatokból világosan kitűnik, azok a
rajongók viszik el a pálmát, akik ellen Luthe
radok stb.
Márton élte végéig ép oly tudatos harcot foly
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nemzeti, akár egyetemes pacifista irányzatú meg
tatott, mint a másik oldal ellen. Ez nyilván nem
újhodási törekvésektől.
egyházjavitás, hanem egyházrontás volna, nem
2. A megváltó isteni kegyelem korláttalan
reformáció, hanem deformáció. Ezzel szemben
teljes elszántsággal ragaszkodunk a lutheri re univerzálizmusa nem hogy kizárná, sőt inkább
formáció hitvallásához abban a meggyőződés magáhan foglalja annak lehetőségét, hogy a ke
ben, hogy ez a hitvallás nemcsak hogy el nem gyelem felfogásának és elsajátításának módjára
avult, hanem szellemi lényegtartalma szerint el nézve egyéni és typikus (konfesszionális) kü
amivel természete
sem avulhat, sőt épen a jelenkor szellemi harcá lönbségek alakuljanak ki,
ban is olyan irányitó feladatot van hivatva be sen nem akarjuk azt mondani, hogy a keresztölteni, melyért egyházunk Isten és a történelem tyénségnek ezen különböző alakulatai bensóleg
egyenlő értékűek. Tekintettel az Urnák azon
előtt egyaránt felelős.
szavára Lukács ev. 12, 48: Akinek sok adatott,
3.
Éz a körülhatárolás azonban nem hogy’
nem csupán feljogosítva,
kizárná, sőt inkább magában foglalja alázatos sokat kívánnak attól,
belátását és beism erését annak a ténynek, hogy de kötelezve is érezzük magunkat arra, hogy
egyházunknak belső megújulásra csakugyan egyházunk belső megújulását csak a hitvallásban
csakugyan szüksége van. A kérdés csak az: miért a lap e lv iig m eghatáro/ott történelmi sajátossága
iránti hűségnek az útján, tehát egyszersm ind ezen
és milve.i értelem ben?
Ennek a kérdésnek a tisztázása végett fő- sajátosság felújításának a révén keressük és igye
kép a következőket kell figyelembe vennünk: kezzünk megvalósítani. Bármennyire készek va
a) Attól a bűnös gyarlóságtól, mely minden gyunk is arra, hogy hálával vegyünk minden
földi, emberi élethez es intézményhez hozzáta olyan, bármely oldalról jövő indítást, mely ke
pad, az egyház sem ment a maga történeti ta reszt yénségünknek bármi tekintetben javulására
pasztalati állapotában s ez a tény a bűn ellen szolgálhat, mégis azt hisszük, hogy kötelessé
való harc formájában végbemenő folytonos élet- günk elhárítani minden olyan befolyást, amely
űjulást az egyházra nézve épenűgy szükségessé arra volna alkalmas, hogy lutheri keresztyénségünknek már eredetétől fogva kialakult sajátos
teszi, mint az egyes hívőre nézve.
b) A hitéletnek egyes helyeken a teljes ki karakterét sértse s ezzel ha tőké pékségét leszál
alvással határos ellanvhulása, magának a keresz- lítsa. Sem methodisztikus üzemszerű szorgosko
tyénségnek a területén egy új pogányság fel dás, sem Róma felé reformáló hierarchikus litur
burjánzása — oly letagadhátatlanul szomorú je gikus egyháztatarozás, sem misztikus-idealiszti
lenségek, melyeken csak gyökeres életújulás se kus rajongás nem segíti egyházunkat egy való
gíthet.
ban egészséges, erőteljes életújulásnak az útjára,
c) A jelenkornak az élet minden területén hanem csupán azon lelki adományok újraéledése
és összes viszonyaiban mutatkozó nagy bajai és új lángra lobbanása ( anazópyrein« II. Tim.
és válságai a legnagyobb erőkifejtésre hívják fel 1, 6), melvek neki eredetileg adattak. Nekünk
egyházunkat, mely ezen feladatának csak m eg természetesen a mi egyházunk életújulása a föújult életerőkkel tehet eleget.
gondunk, hogy mind teljesebb mértékben az le
gyen, aminek a néki eredetileg jutott lelki ado
II.
mányoknál fogva elsősorban lennie kell: az em
Az I. rész 1. pontjában foglalt hivatkozás beriség eleven szive és lelki ismerete.
sal már kifejeztük azon meggyőződésünket, hogy
III.
egyházunk, bármennyi panaszra ád is okot jelen
legi állapota (I. 3. b), Istennek legyen hála, még
1. Ha végül azt kérdezzük, melvek azok a
sincsen hijjával az élet erőinek és belső m egúju feladatok, melyek egyházunk belső megújulá
lásának feltételeit állandóan magában hordja.
sára nézve reánk háramlanak, mindenekelőtt a
1. Ami ezeket a feltételeket közelebbről il legnagyobb nyomatúkkal ki kell emelnünk azt,
leti, aziránt először általánosságban nem lesz hogy ami arra nézve végső sorban dönt, az nem
közöttünk véleményeltérés, hogy amint az nálunk van, hanem egyedül a könyörülő Isten
egyesre, úgy az egyház egészére nézve is minden nél (Róni. 9, 16), hogy egyházunk igazi meg
valódi életújulásnak egyedüli forrása a Jézus újulása nem a mi munkánk, hanem Isten műve
Krisztus személyében és életmunkájában meg s azért mindenekelőtt imádkoznunk kell érte,
nyilatkozott megváltó isteni kegyelem, melyet imádság útján viaskodnunk, - nem mintha egeta Szentlélek működésétől kisért kegyelmi eszkö ostromló rajongással akarnánk Istentől kikény
zök, az Ige és a szentségek útján ismerünk meg szeríteni egy új pünkösdöt, hanem úgy, amint
és imádkozó, bűnbánó hittel sajátítunk el. Az az imádkozás szükségképen és magától érte
ezen hitben magához tért, elvi egységbe foglalt tődően hozzátartozik minden egészséges keresz
és ezen középponti egységből az összes viszo tyén élethez az egyes hívők magányában és a
nyokba átalakító erővel kiáramló élet az az új közösségekben (család, gyülekezetek, egyesüle
élet, melynek egyedül a kegyelem által válha tek, gyűlések stb.) egyaránt. Csak hittel imád
tunk részeseivé.
kozó kezek telnek meg onnan felülről adomá
Ezen alapfeltételnek a kidomboritása révén nyokkal és erőkkel és minden igazi keresztyén
különbözik az itt szóbanforgó életújulás minden imádkozásban a legbensőbb lényege valósul meg
pusztán idealisztikus alapon álló, akár fajvédő annak, amit az egyház megújulásával értünk. A

356.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1929.

kegyelmi eszközökkel, az Igével és a szenitsé-j Itanácsokat és útbaigazításokat tudjon adni az
g'ekkel való szobái ásnak és élésnek csak úgy [egyház gyakorlati munkája számára.
van teljes értelme, ha állandóan kiséri, át-meg-1
áthatja, körülveszi az imádkozás, nem mintha
B) G y a k o r l a t i f e l a d a t o k .
minden az imádkozáson mint emberi cselekvé
a) Az a nagy főfeladat, melynek teljesítése
sen fordulna miéig, hanem épen mivel Isten ke
gyelmes meghallgatásán fordul meg minden. révén az egyház úgy egészében, mint összes ré
Kétség 'Jeten, hogy egyházunk nak kezdettől fogva szeiben és tagjaiban szakadatlanul megújul, az
különös mértékben sajátja volt az imádság Istennek a Jézus Krisztusban megjelent meg
karizmája, — gondoljunk csak magára Lutherre, váltó kegyelméről váló, hitből fakadó és hitet
miniden koroknak egyik legnagyobb imádkozó- ébresztő bizonyságtevés. Amikor megtántorithajára, s egyházunknak páratlanul gazdag és mély- tatlanul erre és az ennek megfelelő érzületápo
tartalmú imádság;- és éniekirodalmára. Vajha lásra helyezzük a fősúlyt, a lutheri keresztyónimindenekelőtt az imádságnak az a karizmája új ség eredeti szelleméhez maradunk hivek. Mindaz,
raéledne, hogy egyházunk mindinkább az imád amit ezen kivüf még tehetünk, ehhez a főfeladat
hoz csak úgy viszonyúk, mint eszköz a célhoz,
kozásnak egyházává válnék!
mint
akadályok elhárítása, útegyengetés, talaj2. Miniden imádságimieghallgatás egyúttal előkészités
és hasonlók.
munkára, szolgálatra való meghívást és képesí
b) Különösen nagy súly esik a jelenkorban
tésit is jelent. Imádság és munka az egyház belső
megújulása szempontjából is elválaszthatatlanul a nevelési feladatra összes formái szerint. Egy
házunknak kétségki vül már kezdettől fogva sa
összetartoznak.
játja
bizonyos pedagógiai karizma, amint
Munkafeladataink természetszerűen oszlanak arról egy
a
'történelem
világosan tanúskodik (nem
fel elméletiekre és gyakorlatiakra.
utolsó sorban a magyarországi iskolázás és ne
A) A t h e o l ó g i a i k u t a t á s és t a n l i t á s velés története is!). Ennek a karizmának is újra
kell élednie — a jobb jövendőért, mindenekelőtt
aktuális feladatai.
pedig az Urnák azon szaváért: Legeltesd az én
a) A theológiai tudománynak manapság báránykáimat! (János ev. 21.)
c) A személyes keresztyénségnek és a ke
különös gondot kell fordítania arra, hogy a ke
res ztyémség végső elvi alapjait és lényegtartal resztyén közösségnek az ápolására egyformán
mát feltárja s a keresztyén tant úgy adja elő, nagy gondot kell fordítani. Az egyik sohase
hogy az tartalmi és módszeres szempontból egy legyein a másik nélkül. Mindegyik a hitnek
aránt minél teljesebben megfeleljen Isten kinyi ugyanazon az alapján nyugszik és épül.
latkoztatásának és a benne való hit természetéd) Az utóbbi vonatkozásban kétségkívül kü
nek. Hogy ebben az irányban még sok a teendő, lönösen nagy jelentőséig illeti meg az egyes
azt mindenki tudja, aki a tárgyhoz ért.
helyi gyülekezetét. Az egyház, mint hitbeli és
b) Ezzel kapcsolatban fontos feladat vár a hitvallási közösség, mint istentiszteleti közösség,
Luther-kutatásra is. A Luther személyének és mint a szeretet és munka közössége az egyes
müvének vallásos-erkölcsi sajátossága iránt újra helyi gyülekezetben nyeri meg legjellegzetesebb
felébredt érdeklődés és fogékonyság örven konkrét meg|valósulását. Az ú. n. laikusok mun
detes jele annak, hogy a lutheri keresztyénség kájának az egyházi hivatal irányítása és ellenőr
azon az úton van, hogy ismét mélyebben esz zése mellett organikusan kell a gyülekezet éle
méljen reá saját mivoltára és hivatására.
tébe beilleszkednie. Ezen az úton sokféle isten
c) Isten igéjének és Luther tanításának irá adta képesség (karizma) ébred fel és kerül a
nyítása melleit a keresztyénség egész történelmi köznek a szolgálatába. Egyházunk megújulásáról
múltját újra át kell világítanunk és annak mindén csak annyiban lehet szó, amennyiben gyülekeze
értékes örökségét az eredeti lutheri keresztyén* teink élő gyülekezetek.
séigi szellemében újra elsajátítanunk, hogy ki
e) Élő gyülekezetek alakulása egyúttal a
tűnjék az, hogy a keresztyénség történelmi és legfontosabb szolgálatot jelenti, mellyel az egyr
elvi szempontból egyaránt bensőleg a lutheri ház a szociális kérdés megoldásához hozzájárul
keresztyénségben jut teljességre, természetesen hat. Ezzel együtt a legnagyobb gondot kell for
úgy, hogy az adományokkal együtt mindig a dítani a keresztyén családi élet és a reformátor!
feladatokat, az előnyökkel együtt a kötelezett hivatásfelfogás ápolására és biztosítására,. Minid
ségeket is felismerjük.
a kettővel a legközelebb eső körben legjobban
d) Fontos feladata a jelenlegi theológiai tu szolgáljuk egyszersmind a legmagasabb és a
dománynak végül az is, hogy gondosan számon legátfogóbb célt is. Hogy az egyháznak a szo
vegye mindazokat a külső és belső körülménye ciális nyomor 'enyhítése végett mindent meg
ket, tényeket és erőtényezőket, melyek a jelen kell tennie, amit akár közvetetlenül, akár^ köz
korban az evangéliom hatását és terjedését akár vetve megtehet, az természetes és magától ér
gátolják, akár előmozdíthatják, szóval tiszta jó tetődő; de ahhoz minden körülmények között
zan valóságlátással ismerje és ismertesse meg ragaszkodnunk kell, hogy az egyház annál érté
a jelenkort, — hogy ezen a réven hasznavehető kesebb módon járul hozzá a kérdés megoldásá-
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hoz, minél teljesebb mértékben tölti be legfőbb
lényegihivatását.
f) Az egvházkomványzás és közigazgatás
körüli munkákat is tervszerűen úgy kell alakí
tanunk, hogy az minél jobban szolgálja a fófela da tot, alkalmakat készítsen, utakat nyisson, erő 
ket szabadítson fel az egy szükséges dolog kö
rüli szolgálatra.
g) Végül kétségtelen, hogy am ikor egyhá
zunk belső megújulásáról van szó, különös je
lentőség illeti m eg azt az egész világon levő
ágostai hitvallású evangélikus egyházak egym ás
hoz közeiebbhozatalára irányuló munkát is, rrrelyly d ezen a ^taggyűlésen foglalkozunk. Ez egy
felől befelé kim ayiti és megszilárdítia a lutheri
kereszt yé-nség egytetem es közösségét, nemcsak
az erőseket emelve magasabbra, hanem a gyen
géket is .erősítve, — amiről nekem mint egy
kis szórványegyház képviselőjének csak a leg
m elegebb hála hangján lehet megemlékeznem,
— másfelől a jelenkor zavarai és küzdelmei kö
zepette Ieghathatósabban képviseli és szolgálja
egyházunk világraszóló lelki hivatását

Befejezés.
Mindezen munkánkban ne a saját emberi
érdekünk legyen az irányadó, hanem egyes*
egyedül Isten akarata. Az Ö szolgálatában nagy
dolgok ra vállalkozni, ha hivatást és erőt ad
hozzá, — de egyébként a legkisebb dolgokban
is a legnagvobö hűséget tanúsítani, — ez is
hozzátartozik lutheri szellem bélyegéhez. Nem
önkényesen kigondolt, a világnak imponálni
akaró fényes nagytettekkel, hanem az egész vi
lágon élő hívók ezreinek és millióinak évről évre,
naponként megújuló, imádkozó é s munkálkodó
hűségével teljesül egyházunk belső m egújulási
nak szolgálatiban legkiváltkép az a munka, mely
ről hisszük és reméljük, hogy nem hiábavaló
az Urban. így nem is várunk fényes diadalokat,
sem földi menyországot, hanem elszántan készek
vagyunk arra, hogy a legsúlyosabb m egpróbál
tatásokban is megőrizzük a hűséget, a remény
ségben megelégedvén azzal, ha egyszer majdan
az Urnák egyházunk felől váló ítélete az leszen:
0 , ami tőle telt, megtette. Márk. ev. 14, 8.

J e g y z e te k .
A kántortanitói fizetések! Egy régi sérelme
nemcsak a kántortanitóknak, hanem a gyüleke
zeteknek és egyházunknak is. Ma m ár ott tar
tunk, hogy az osztálytanítóknak több a fizetése,
mint a kántortanitóknak. Az értékegységek át
számítási kulcsa annak idején általánosságban
megfelelő volt, de ma már abszolúte helyt nem
álló. Eddig azt kívántuk, hogy a kántori fizetés
ne számíttassák be a tanítói fizetésbe, m ert igaz
ságtalan dolog az, hogy a tanítótól ingyen kí
vánjanak külön m unkateljesítm ényt Ma m ár ez
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az igazságtalanság is eltörpül amellett, hogy a
kántortanitó ráfizet a kántoroskodására. Keve
sebb a fizetése, mintha nem volna kántor. Nem
hihetem, hogy a kultuszminiszter éb er lelkiisme
rete üyen nyilvánvaló igazságtalanságot sokáig
eltűrjön. A kántortanitói javadalmak körül a mél
tánytalanság annyira szembeötlő, hogy kényte
lenek vagyaink ezt a dolgot különböző mellékgondolatokkal és a legmélyebb gyanakvással
nézni. A kultuszminiszter újabb iskolapolitikája
súlyos aggodalm akat kelthet mindenkiben, aíci
nyitott szemmel nézi és mérlegeli a miniszter
intézkedéseit és intézkedéstől való huzódozásait.
•

A kikészek anyagi helyzete is egyre kedve
zőtlenebbre fordul. A lelkészek a korpótlék 50
százalékos valorizációjával és a helyi javadalom
betudásával igen solcat vesztettek, a termények
árának nagy zuhanása következtében — ha csa
ládos emberek — szinte a nyom orúságba so
dortattak bele. Állam és társadalom fokozott igé
nyeket táplál velők szemben, az egyház is egyre
magasabb követelményeket állít fel, ami mind
helves és szép dolog, de valakinek gondolnia kel
lene arra is, hogy a nvugdijjáruíékokkal és gyer
mekneveltetési költségekkel agyonterhelt, java
dalmainak jórészétől megfosztott és elesett Ielkészi kar nem őriódik-e fel a mindennapi kenyér
é it vívott súlyos, kilátástalan harcban. Gyülekezeteinktóf nyilván nem lehet várni, hogy a helyi
javadalmat emeljék. Terheik úgyis emelkedőben
vannak, teherviselő képességük, pedig csökken.
A lelkészek hova-tovább nem tehetnek mást, miirt
hogy olyan mellékfoglalkozás után néznek,
amelyből pótolhatják a megélhetésükhöz szük
ségeseket. S ha ezekből a mellékfoglalkozások
ból főfoglalkozások lesznek, vájjon lesz-e joga
bárkinek is szem rehányást csinálni, vagy’ kifo
gásolni? A lelkészegyesületek közgyűlésein ed
dig ez a nyom or nem jutott szóhoz, ami meg
érdemli a legteljesebb elismerést; de kell, hogy
a néma kiáltást is meghallják azok, akiket illet:
az egyháznak és az egyházkerületeknek vezető
ségeit. A leiké s z í kar többsége lassanként a lát
szatát sem tudja fenntartani a standardnak, am e
lyet tőle az egyháztársadalom megkövetel és a
drága közigazgatás propellerje nemsokára lég
üres térben fog forogni: az elhidegülés és kö
zömbösség légüres terében.
•

Az idei egyetem es közgyűlés elé, nem tu
dom honnan, egy javaslat került, amely odaten
dált, hogy a diakonissza ügy országosan szer veztessék meg. A közgyűlés igen» bölcsen csupán
annyit határozott, hogy a diakonissza ügyet a
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gyülekezetek pártfogásába és anyagi támogatá keltő istentisztelet után Geduly Henrikné elnöklő
sába ajánlja. Bölcsnek nevezem ezt a határoza tiszakerületi püspökné nyitotta meg a közgyű
tot azért, mert akárki volt légyen is az, aki az
országos szervezést javasolta, nem gondolta meg lést, hálát adva az elért eredményekért és lelke
jól a dolgot és nem vette észre, hogy az országos sítve további odaadó munkára.
megszervezés homlokegyenest ellenkezik a dia
A főtitkári jelentés, melyet Blatniczky Pálné
konissza intézmény lényegével, természetével. terjesztett elő, beszámolt többek között az év
Ezen a téren ugyanis a szervező genialitásnak legnagyobb eseményéről, az Evangélikus Papnék
nem az országos egyház keretei közt, hanem az
illető diakonissza-anyaház keretei közt kell érvé Otthonának megszerzéséről, melynek érdekében
nyesülni. Akár a pozsonyi, akár a győri, akár lelkesen gyűjtöttek az egész országban a papnék.
a »Fébé«, akár a békéscsabai diakonissza anya- D. Kovács Sándorné az »Otthon« buzgó és pon
házra illetve egyesületre gondolok, mindegyiket tos pénztárosa jelentése szerint kevés hijján be
csak úgy tudom magamnak elképzelni, hogy gyűlt az épület vételára, 13.500 P. A kerületi tit
mindegyik más-más karizmát _kapott az Úrtól
és kegyelmi ajándékával a saját lényének meg károk sok nehézséggel küzdő, de lelkes és fej
felelően, a saját lelkiismerete szerint, a maga lődő munkáról számoltak be.
módján kell sáfárkodnia. Egyöntetű, országos
D. Kovács Sándorné beszámolt az özvegy
szervezés meghamisítaná valamennyit és meg- papnék összeírásáról; 126 özvegy evangélikus
gyengitené munkaerejét. Az egyetemes egyház
nem vállalkozhatik arra a szerepre, hogy mások papné van, kik között igen sok él a legszűkebb
utcaajtaján becsöngessen, zavart keltsen és to- viszonyok között s gyermekei neveltetése szinte
vábbálljon. Azokután, amiket a múlt nyáron a lehetetlen feladatok elé állítja a legtöbbjét. A
»Fébé« diakoinisszaegyesület klotild'igeti telepén nyugdíj, illetve kegydij a fiatalabb özvegyeknek
láttam, határozottan merem mondani, hogy a s családjuknak létminimumot sem nyújt. Sokan
diakonissza intézmény csak úgy virágozhatik fel,
ha az egyes diakouisszaházak hitük és szeretet szeretnének munkaalkalmat kapni, hogy hely
ni unkájuk dinamikus erejével képesek maguknak zetükön javítsanak. A közös otthonban való la
szellemi és anyagi alapot teremteni; s viszont kásra ezidőszerint csak öt jelentkezett.
létjogosultságukat is csak azzal igazolhatják,
Az indítványok során ismét foglalkoztak a
hogy sajátlagos hlit és szeretetmumkájokkal érő papnék a soproni Theológus-Otthon szobáinak
sitik és gazdagítják az egyház szellemi életét. Ha
akár az egyik, akár a másik vonatkozásban cél diszitésével. Többen1 vállalkoztak függönyök,
mögött maradnak, többé nem azok, amiknek len ágyteritők, ablakpárnák stb. készítésére és szereniük kell. Akkor a diakonissza intézmény is tetcsoimagok küldésére; a Szövetség ennek a szeegyikévé válik azoknak a sem élni, sem meg retetmunkának vezetésére fölkérte dr. Deák Jáhalni nem tudó intézményeinknek, amelyeknek nosnét.
nem vagyunk híjával. A Szendéiket nem szabad
A konferenciai előadások a közgyűlés után
eloltani, még ha imitt-amott nem megy is min
következtek
és délután folytatódtak; az evangé
den a sablon és a hivatalos simli szerint, s ha
fegyelmezésre született őserők nem tombolhat likus nőegyesülettel foglalkozott mindegyik.
ják is ki magúkat a vallásos egyházi életnek min Marcsek Jánosné az evangélikus nőegyesület
den területén.
jellegéről szólva hangsúlyozta annak fontossá
gát, hogy határozott evangéliomi, egyházias
munkát végezzenek az egyesületek s vázolta en
nek a szellemnek minden megnyilvánulását. MarNovember 13-án, a Luther-Szövetségl jubi- gócsy Emilné, a nyíregyházi ev. nőegyesület
láris hangversenye után ismerkedési estére gyűl pénztárosa, a városi nőegyletek munkájára nézve
tek össze a konferenciára érkező lelkésznek és sok gyakorlati útmutatást adott; ő is hangsú
lyozta a gyülekezeti diakonissza munkájának fon
érdeklődő lelkészek.
tosságát.
Nemes Károlyné, diósgyőri esperesné,
Másnap reggel az Üliői-uti imateremben is
a
falusi
nőegylet
munkájáról beszélt, Irányi Katentisztelet előzte meg a gyűlést, melyen Marcsek János ózdi lelkész a Jézus áldó, gyógyító, millné pedig az evangélikus nőegyesületek szö
megsegítő, életre keltő kezeiről beszélt Luk. vetségbe való tömörítésének gondolatát vetette
24: 39. alapján s buzdította a papnékat, hogy foly fel s indítványozta, hogy a EPOSz indítson moz
tassák a Jézus keze munkáját á szeretet gyakor galmat ezirániyban.
D. Geduly Henrik lelkesítő zárószavai és
lásában, de el ne felejtsék, hogy a legnagyobb
áldást, a leggazdagabb erőforrást hozzák a földi imája végezte be a mindvégig emelkedett han
re az összekulcsolt kezek. A mélységes áhítatot gulatban élénk érdeklődés mellett lefolyt gyűlést.
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H Í R E K .
— H átralék o s elő fizető in k et k érem , szí
veskedjenek ta rto z ásu k a t k ieg y en líten i. Ne
várják, hogy újból és újból kiilön-külön k e
ressem fel ő k e t; ez m indig pénzem be kerül
és nem is érek rá.
—' T em plom i h an g v ersen y . A gy őri evan
gélikus egyházi énekkar 1929. now 24-én igen
szépen sikerült templomi hangversenyt rende
zett a következő m űsorral: 1. a) M uffat: Toc
cata, b) Liszt: Praeludium és fuga Bach njve
felett. O rgonán játszotta Fodor Kálmán kar
nagy. 2. Mendelssohn: Himnusz. Vegyeskar, vo
nószenekar és orgonakisérettel. Altszóló: László
Miklósné. Orgonáit Irtzing Ferenc tanár. 3. Vá
rad}* Antal: Szivárvány. Szavalta Szijj Jolán ta 
nítónő. 4. a) Franck C.: A-mo!l choral, b) Lemmetx-: Fanfaré, c) Boelmann: Szvit. Orgonán
játszotta Fodor Kálmán karnagy. 5. Költeménye
ket adott elő Kuszák István tanító. 6. Händel:
Halleluja a Messiásból. Vegyeskar, vonószene
kar és orgonakisérettel. O rgonáit Irtzing Ferenc
tanár. A hangversenyt hatalmas közönség hall
gatta végig.
— A M isszió-E gyesület közgyűlése. N o
vember 14-én állandóan fokozódó érdeklődés
mellett folyt le a M agyarhoni Evangélikus Miszszió-Egyesület közgyűlése. Molnár Gyula elnök
Kelló Gusztáv imája után Jézus missziói paran
csához kapcsolta elnöki megnyitóját, melyet a
tagok nagy figyelemmel hallgattak. Azután m eg
választotta a közgyűlés a nagy* elfoglaltsága
miatt lemondott Ha n /marni Károly soproni lel
kész helyére elnöknek Németh Károly, lébényi
lelkész, esperest, lapunk szerkesztőjét, aki a m eg
választást elfogadva a misszió ügyének lelkes
szolgálatát Ígérte székfoglaló beszédében. A
pénztárosi jelentésből örömmel vette tudomásul
a közgyűlés, hogy a tagok száma emelkedőben
van; az elmúlt évben 1300 P-t küldött az egye
sület a Lipcsei Missziónak. A Misszió Tanácsba
beválasztott báró Podmandczky. Pál egyetemi
tanár a közeledő adventben megindítja az egye
sület évek óta szünetelő lapját: a Missziói La
pokat, hogy az egyesület ezáltal is erőteljesebb
missziói munkát fejthessen ki. Program m jába
vette az egyesület a vetitettképes missziói elő
adások tartását. A misszió ügye iránt érdeklő
dők forduljanak az elnökhöz, aki készséggel
nyújt felvilágosítást. Az adom ányokat pedig a
pénztáros, Broschko G. Adolf (Budapest, Deáktér 4) veszi át. A gyűlés a világi elnök záró sza
vaival és az egyházi elnök imájával ért véget.
— L u th er-ró zsák , melyek kiválóan alkalma
sak evangélikus egyesületi jelvényekül, kaphatók
az ózdi Ifjúsági Luther-Szö vétség kiadásában.
A jelvények ára darabonként 80 fillér. Érdeklő
dők forduljanak az ózdi evang. lelkészi hiva
talhoz.
' «
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• — Köszönetnyilvánítás. A hegyaljai ev.
egyházmegye T óth József fancsali lelkész, tb.
esperesnek és id. Záhony Dezső diósgyőri ev.
igazgató-tanitónak jubileumi em léktárgyat akart
venni. E célra befolyt 20ö P ó8 fillér. A két jubilán» azonban kitért az ünneplés elől és fenti
összegei, egyenlően megosztva, az evang. taní
tók révfülöpi iidülóházára és az ev. papnék ott
honára kívánta juttatni. Midőn a nemesszivü ada
kozóknak e helyen mondunk hálás köszönetét,
e g y ú tta l 101 P 93 fillérnek vételét is nyugtatjuk.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület elnök
sége.
A K eresztyén Ifjúsági E gy esü letek
budapesti gyűlései. 46 esztendeje annak, hogy
Budapesten néhány lelkes em ber megkezdte a
keresztyén ifjúsági egyesületi munkát. 20 eszten
deje annak, hogy a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége hivatalosan is megalakult. E/.
alkalomból tartják az Ifjúsági Egyesületek Buda
pesten, december 7 -8-án jubileumi nagygyűlé
süket. December 7-én d. e. a vidéki egyesületek
hivatalos kiküldöttei tanácskoznak, ugyanez nap
d. u. szom baton 4 órakor pedig az Üllöi-út 24.
s/ám alatti díszteremben lesz a Szövetség nyil
vános közgyűlése, melyen számot adnak az el
múlt három év munkájáról. M egállapítják a kö
vetkező három év progTammját es megválasztják
az új Nemzeti Bizottságot. Este a I3cák-téri evan
gélikus templomban lesz ünnepély,, vasárnap pe
dig decem ber 8-án, a budapesti templomokban
emlékeznek m eg a keresztyén ifjúsági munkáról,
mig vasárnap este fél 6-kor a Kálvin-téri refor
mátus templomban a jubileumi ünnepség foly
tatódik.
— A legjobb b a rá to t fogadja há/ába, ha
a M agyar Keresztyének N aptárát megrendeli és
és nagy szolgálatot tesz Isten országa ügyének,
ha ismerősei között is terjeszteni fogja. É napitár m indennapra egy kedves bibliamagyarázattal
ajándékozza meg olvasóiát, 100 és 100 az életből
vett történettel illusztrálja az evangélium igaz
ságát. Háziáhitatok tartására szinte nélkülözhe
tetlen. Egy példány ára szép hátlappal 1.60 P
és portó. Több példány rendelésénél jelentős ár
engedmény. A napiár m egrendelhető a Bethánia
könyvkereskedésében ’ Budapest, VIII., Gyulai
Pál-utca 9.
- K ülm isszió. Előázsia missziói társulatai
Brumanaban gyülekeztek. Az amerikai Kerr i^y
formulázta meg az igehirdetés tartalm át: »Azért
külaettünk, hogy prédikáljunk: nem életbölcseséget, hanem megváltást; nem gazdaságtant, ha
nem szabadulást; nem kultúrát, hanem m egté
rést; nem haladást, hanem bűnbocsánatot; nem
új társadalmi berendezkedést, hanem ébredést;
nem újraébredést, hanem feltámadást; nem új
organizációt, hanem új terem tést; nem demok
ráciát, hanem evangéliomot — öröm hírt; nem
civilizációt, hanem Krisztust. Apostolok vagyunk,
nem diplomaták.«
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— A ugsburg 1930. Az Ágostai Hitvallás
400 éves jubileuma alkalmából nagyszabású ün
nepségeket készítenek elő a németországi Augs
burg városában. Az ünnepségek két dátum kö
rül csoportosulnak: június 25, az Ágostai Hit
vallás benyújtásának napja és szeptember 22, a
Hitvallás Védelmének (Apológia) átadása. Jú
niusban lesz a Deutscher Evang» Kirchentag
gyűlése. Szeptemberben pedig az Allgemeine
Evang.-Luth. Konferenz (Lutherisches E.nigungswerfc jön össze1 Augjsburgban; erre a konferen
ciára az eg)ész világról jönnek össze evangéliku
sok. A konferencia szeptember 22—26-ig lesz.
Ezeken kívül még sok más egyesület és szövet
ség is tartja gyűlését Augsburgbaü. Augsburg
városa két kiáüitást rendez: reformációi kiállí
tást és renaissance kiállítást. Valószínűnek tart
jük, hogy a Hitvallás jubileuma alkalmából (ju
nius 25) lelkészeink nem igen hagyhatják el
gyülekezeteiket s egyébként is kívánatos, hogy
hazai ünnepélyeink is minél impozánsabbak le
gyenek. Azért legcélszerűbb volna, ha azok, akik
Auglsburg városát a jubileumi évben megláto
gatni szeretnék, az Allgemeine Evang-Luth. Kon
ferenz ülésezésére (szept. 22—26) mennének ki.
— A P ro testán s Árvaház számadásai áz
1928. évről 68.767 pengő bevételt és 71.856
pengő kiadást tüntet fel; hiány 3088 pengő. Va
gyona 629.426 P; alapítványok és alapok 629.426
P; a vagyoncsökkenés 2158 P-t tesz ki. Az 1929.
évi költségeiőirámyzat 58.350 pengő bevétellel
és 69.800 pengő kiadással számol; a költségve
tési hiány tehát 11.450 P. A Prof. Orsz. Árva
egylet választmányának elnöke Pesthy Pál dr.
1volt igazságügyminiiszter, alelnökié Szilassy
György. Az Árvaházat 70 éve alapították; a háboiut közvetlenül megelőző években 200 árvát
gondozat*, most 130-at, s ezek közül s 50-nek,
mint hadiárvának a népjóléti minisztérium fizeti
a tartásdiját. A tagok száma 619 volt a régi vi
lágban, most 212. Egy árvának évi eltartása át
lag 600 pengőbe kerül.
— A K eresztyén Leányegyesületek Nem
zeti Szövetsége (K. L. E.) november 15-én,
délutáni teára hívta meg a Budapesten tartóz
kodó evang. papnékat központi helyiségébe,
hogy velük munkáját megismertesse és őket a
Szövetség evang. ágának kiépitósére megnyerje.
A Szövetség nevében herceg Sulkowski Viktorné Szilassy Paulina elnöknő fogadta az ér
deklődőket, akik a hallottak alapján meggyőződ
tek arról, hogy a Szövetség egyházias és ko
moly keresztyéni szellemben irányítja a hozzá
csatlakozó egyesületeket és gyakorlati tanácsai
val nagy segítségükre van. A Szövetség köz
ponti irodája (Budapest, IV., Váczi-u. 78—80,
I. 5:) minden leányegyesületi ügyben szóbelileg
és levélben készségesen rendelkezésére áll min
dén érdeklődőnek.
^
Nyomatott a
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— Rövid hírek. — Az ÜdvhladSereg hivata
los lapja hatvan országban több mint kétmillió
példánytar. jelenik meg.
-- Törökörszájgtban a péntek helyett vasár
nap t ákag'álk bevezetni a munlkaszünet napjául.
— A chicagói protestáns egyházak és intéz
mények az 1929. június 30. végződő esztendő
ben több mint tizenkét és félmillió dollárt fek
tettek építkezésbe; előljárnak a lutheránusok két
millióval.
—■ A mewyorki tőzsdén egy hét alatt 43
milliárd dollárt vesztettek az értékpapír tulajdo
nosok; ezzei szembeni érdekes tudni, hogy az
Egyesült Államok pénzkészlete 1928-ban mind
össze 8 milliárd dollár volt.
— »Az amerikai egyhálzi munka a magyar
kálvinizmus életében a legfontosabbak egyike.
Idó kérdése, hogy a 120 milliós egynyelvű nem
zet hihetetlen ereje felszívja és áthasonlitsa a ma
gyar vért, Tehát az ottani magyarság sorsa meg
van pecsételve, csak az a kérdés, melyik gyüleke
zet meddig; állja.« (Dr. Ravasz László 1929. nővem1 r 23.)
— A németországi evang. ifjúsági szövet
ségek idei, Stuttgartban tartott, birodalmi gyű
lésen 12.000 ifjú vett részt.
— Egyházunk lelkiismerefe nem nyűgödhátié meg addig, mig a külmisszió munkájából is
ki nem veszi részét.
— Scbosiay Gyula dr. amerikai orvos, a
Prot. Arvaház tiszteleti tagja, 1915 óta 238.653
pengőt áldozott magyar gyermekek megmen
tésére.
— A P ro t Árvaház 130 növendéke közül
96 középiskolát látogatott, 34-en jártak az Árvaház népiskolájába.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.
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»Mienk a m enny örökre!«
„Én azért adok néktek, miképen
az én Atyám adott nékem, országot."
Luk. 22. 2ö.

Boldogok a telki szegények; és boldogok
akik háborúságot szenvednek az igazságért:
mert övék a mennyeknek országa. A hivők re
ménykedő és várakozó szive felfelé és a jövőbe
tekint. Felfelé Ahhoz, akitől alászáll minden jó
•adomány és tökéletes ajándék. A m ennyország
is ajándék. És a jövőbe, mert az országra vo
natkozó ígéret, amelynek biztos m eggyőződé
sében élünk, a jövőben fog beteljesülni. A fel
fele való tekintés, valamint a jövőbe irányuló
remény a hivő keresztyént elfordítja és kiveszi
a világból, amely a rothadandóságnak és az el
múlásnak szolgasága alá vettetett. Felülemelke
dünk a múlandó térnek és múlandó időnek kor
látain az örökkévalóság honába; az életnek örök
kévalóságába.
Az országot a Király adja, aki Atyjától
kapta. Itt nincs hódítás, zsákmány, erőszak, jog,
törvényes öröklés. Minden adom ány; a szeretet
adománya. A hitnek és hűségnek, az engedel
mességnek és az alázatosságnak, a szolgálatnak
és az odaadásnak megkoszorúzása. Ahogyan a
fa levelet hajt, amikor jő a tavasz, úgy jön el
az Isten országa azokhoz, akik a Király hírnökei,
hívei, szolgái és követői voltak a világban. A
pogányokon az ö királyaik uralkodnak. A po
gány országokban urak vannak és alattvalók. A
mi Királyunk, akinek az Atya országot adott,
olyan volt köztünk, mint aki szolgál. S akik
ettől a Fejedelemtől várnak országot, nem vi
selkedhetnek másként, mint az, aki országot
osztogathat nekik.
Királyi nemzetséget alkotnak a hivő keresz
tyének. De különböznek minden földi királytól.
Átformálódtak annak képére és hasonlatossá
gára, aki királyokká neveli, királyokká töri és
királyokká váltja /neg őket s a világ kárhozatos
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szolgálatát felcserélteti velők Istennek szolgála
tával. A Krisztus országában is van ambició,
van nagyratörés, van pálma és kitüntetés. Van
nak kisebbek és nagyobbak. De a mérték nem
a világé. Aki legnagyobb köztelek, olyan le
gyen, mint aki legkisebb; és aki fő, mint aki
szo lg ált Az alázatosakhoz és a szolgálókhoz
mérjük magunkat. M egtanulunk lehajolni és en
gedelmeskedni. M egtanuljuk, hogy mi módon
nyerhetjük meg életünket annak elvesztése árán
és hogyan juthatunk dicsőbb életre a halálon
keresztül és miként találhatjuk m eg m agunkat
az önfeláldozás útján. Újjászületünk, másokká
leszünk, mint akik voltunk, hogy azzá váljunk,
amivé rendeltettünk, s amivé nem lennénk, ha
át nem változnánk mindenestől.
Egy új világnak izét érezzük, új világ le
vegőjét leheljük be, amikor átvitetünk Isten sze
retett Fiának országába a Szentiélektől való újjá
születés által. Eszünk és iszunk a Király asztalá
ról, habár az ó országa nem evés és ivás; az
eledel és ital a Léleknek eledele és itala: a szel
lemi kincseknek, a tiszta lelkiismeretnek, a fiuság tudatának, a niegbocsátatbág gyönyörének
erőt adó, üdítő, vidámitó tápláléka, amelytől
napról napra ujulunk. Ebben a világban, amely
nem a mi világunk, van eledelünk, ahogyan
Jézusnak is volt, amelyről a világ nem tud. Az
elrejtett manna, amelyet Isten ingyen kegyelem
ből ád vándorló népének; az örök életre buzgó
viz, amely a krisztusi kősziklából a hit pálcájá
nak érintésére fakad. És eljön az idő, az isteni
kijelentés egy új szakának ideje, amikor nap
világra jön, ami eladdig rejtve volt. .Napvilágra
jönnek az ítéletben a sziveknek titkolt gondo
latai és az Isten országának dicső erői és hata
lomra jutott polgárai. Akkor azok, akik m eg
maradtak Jézussal az ó kísérteiéi ben, akik vele
szenvedtek, szolgáltak, tűrtek és imádkoztak, el
nyerik azt, amit Jézus kapott az Atyától: az
országot; és ott lesznek, ahova Krisztus felvi
telek : a mennyekben, ahol Megváltónk, pász
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torunk, királyunk és főpapunk imádkozik, ese
dezik, könyörög1 érettünk. S mindenkor vele,
nála lesznek és senki el nem ragadozza őket
T öle.
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lélek, mikor látja az általános nyomort s az em
ber elé valami szörnyű apokaliptikus látomások
kontúrjai tárulnak az élet kitagadottjainak tá
borából. Küzdjünk azért mindannyian tehetsé
günk szerint, de küzdjenek különösen a sors ke
gyeltjei, hogy a könnyek eltűnjenek és a jajok
elnémuljanak a szenvedők ajakán.
Szeretnék ebbe a társadalomba, ebbe az ön
zéstől, materializmustól tobzódó, él vezet vágytói
„ A n n a k o k á é r t, m ig id ő n k v a n ,“
hangos világba most a karácsony szent ünnepéi
c s e le k e d jü n k jó t m i n d e n e k k e l . . . “
nek küszöbén belelehelni az emberi s z í v egyedül
boldogító érzését: a szereteted, hogy lássa, meg
(S z e n t ir á s.)
a nagy nyomorúságot és nyíljon meg a szive,
Karácsony szent estéjének előszele íujdögál miért az sehogy sincsen jól, hogy amig a fényes
tündér! leheletként a levegőben. Kedves jelek ajándékok garmadában jutnak el néhány sízáz
intenek a n|a|g|y elkövetkezendő ünnepre, mely a vágy ezer jól fűtött, kényelmes lakásba, addig
megajándékozta,íás gyönyörűségét és az ajándé alig néhány lépéssel odább, a szegények rideg
kozás még nagyobb örömét hozza el szerteszét tanyáján hiába várják a Kis Jézuska ajándékát
a földkerekséglére mindenüvé, ahova a kis Jézus az ártatlan gyermeki szivek; ezekhez a kis Jézus
lelke eljutott. Amerre széles e világom a keresz nem tér be s a szent estén a csalódás keserű
tény kultúra szövi át az emberiség életét, min kő nyűi peregnek a harmatos gyermekszemekből.
denki, még a nemkeresztények is, részben a szo Ök a karácsonyi örömökből mindössze a temp
kásnak hódolva, részben a lelkek érzése és han lomi szószék vigasztaló szavát kapják csak. Pe
gulata folytán1, — meleg örvendező szívvel várja dig hát a Szeretet és Béke eljövendő országától
a családok legszebb ünnepét: a karácsonyt.'Kö Várnánk az éleit szebbé válás át, az emberi gonosz
röskörül az egész földöm, még az óceánokon járó ság legyőzését.
hajókon is, fölgyullad a Megváltó születésének
Küszöbön a szeretet ünnepe — vigyázzunk
csodaszép misztériuma: a karácsonyfa. Kicsinyek
és nagyok Ö róla, a kis Jézusról, ábrándozva és eszméljünik, hogy éljen és cselekedjék is az
hajtják le a párnára fejüket, hogy elszunnyadva, a szeretet, melyet magával hoz. Éljeni és csele
az álmok birodalmából, a fehér szellem megle kedjék úgy, ahogy az írás mondja: »Ne tudja
petésére ébredjenek. Óh, de hányán vannak, akik a te balkezed, amit cselekszik a jobb.« Igenis, cseszínes álomképeket szőnek, de ezek az álom lekedjük a jót észrevétlenül és úgy, hogy: a sze
képek nem válnak valósággá, mert a mostoha gények és boldogtalanok lelke ebben ne a ma
sors még a mindennapi betevő falatot is csak guk szenvedését és megalázását, hanem fele
szükeni mérte számukra. Mi lesz azokkal a sze barátaik szereteténiek melegét érezzék.
A jól tevésnek legtöbb esetben hiúság a ru
gény kis százezrekkel, akiknek szülei roskadozva
vonszolják az élet nehéz igáját és minden este gója. Sok olyan tehetős ember van, akinek hí
azzal az aggódó kérdéssel fék úsznék le, hogy: zeleg, ha nevét hi.lapokban a jótékonykodők
mit hoz a holnap? Azokkal alig gondol valaki; közt olvassa. Ez a reklám jótékonyság. A reklám
azokkal szemben miéig a Szeretet ünnepén is ér mal teljesített jótékonykodásnak nincs benső ér
zéketlen a felső tízezrek legtöbbjének lelke- Pe téke; a jót mágiáért a jóért kell cselekedni, mert
dig: azoknak a módos, tehetős, boldog, örven az ilyen cselekedetek nyomán fakadó öröm az,
dező halandóknak látniok kellene, hogy a nem ami boldogíthatja az áldozatos lelket. Sajnos,
zetimen! lés munkáját a szeretet jegyében, nekik a jóltevőknek csak elenyészően csekély hányada
úgy kell végezniök, hogy irgalmas szívvel kö az olyan, aki az írás szavai szerint cselekszi a
nyörüljenek a nélkülözőn. A háború és a tria jót s a világ előtt ismeretlen akar maradni, igen,
noni gúzsbakötés után sok szomorú karácsonyt mert hiúságtól ment lelke irtózik a cégértevés
éltünk végig; de egy sem volt olyan, mint ami től, más szóval: a reklámtól.
Igaz, hogy a hiúság által mozgatott jótettek
lyennek az idei látszik. Egy elképzelhetetlen gaz
dasági válság teljesen megingatta a kisebb ház is többet érnek, mintha valaki egyáltalán nem
tartások anyagi egyensúlyát. A tél fagyos lehe tenne soha jót. De azért még sem lehet ezt az
leté már kopogtat az ajtókon. A perifériákon áramlatot helyesnek ismernünk; ellenkezőleg oda
különösen, nagyon sok ház van, melyeknek lakói kell hatnunk, hogy a jótetteik gyakorlása a ma
ijedt aggodalommal* gondolnak a betevő falat gasabb, az ideálisabb erkölcsi színvonalra jusson.
megszerzésére is. Hangos kétségbeesésük f'el- Az ily irányú hatásra hivatott tényezőknek szá
sikoit azokhoz, akikhez bőkezűbb volt a Gond molni kell azzal, hogy a jótetteknek minő er
viselés. Annyi könnyet talán még sohasem hul kölcsi hatásuk van a társadalomra. A szó ma
lattak, annyi jajt talán soha sem hangoztattak a gasztos értelmében gyakorolt, a szívből eredeti
sors mostohái, min; éppen napjainkban. Szinte önzetlen jótettriek rendkívül nemesítő hatása van
nehéz volna lefesteni azt a nyomorúságot, amely arra, aki cselekszi és kibékítő, felemelő hatása
ben vergődik a megvert ember a társadalom al vanl arra, akit ér. Ellenben az a jótett, amely
sóbb osztályában különösen. Megdöbben az érző fitogtatva történik, amelynek reklámra számi-
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tás a rugója, sohasem lehet erkölcsileg oly nemesitó, felemelő és kibékítő hatással sem arra,
akitől jó, sem arra, akit ér. A jó cselekedet, a
szerető lélekből fakadó tett, a mások nyomorát
nemes lélekkel enyhítő adomány legértékesebb
akkor, ha névtelen marad.
Ahhoz, hogy a jó;ékony;ág alapja maga
sabb alapokra fektettessék: szeretet kell; mert
boldogság csak o tt van: hol úr a — szeretet. A
szerétéiben kell tehát összedobbanni a szivek
nek, lelkeknek, m ert aki a szükölködöknek, el
hagyottaknak önzetlenül kenyeret szel, Istennek
tetsző dolgot m űvet A szeretet az egyedül el
fogadható forrása a létnek, eszköze és végcélja
a terem tettség boldogulásának. Helyesen mondja
Endrödi Sándor költőnk: » ...fö ld ie k csak ezt
kapták az é g t ü l , ___szeretet nélkül nem lehet
itt az em ber — semmisem.«
(Folytatjuk.)

J e g y z e te k .
A képviselóház közigazgatási bizottságának
ülésén gróf Bethlen István miniszterelnök ér
dekes véleményt nyilvánított a közoktatásról és
a kultnráról. Tekintve, hogy a miniszterelnök
szava parancs és véleménye döntő, az érdekes
ség mellett a fontosságot sem tagadhatjuk meg
a nyilatkozattól. A sajtó tudósítása szerint a
miniszterelnök azt mondta, hogy az egyházak,
úgyszintén a községek átruházott hatáskörben
tarthatnak fenn kultúrintézményeket, melyek
alatt az ülés tárgyalásának szőnyegén forgó ügy
szerint első sorban az iskolákat kell érteni. Az
egyház tehát átruházott hatáskörben tart fenn
iskolákat. Ezt vallottam mindeddig magam is.
De nem miniszterelnöki értelemben. Szerintem
a szülök ruházták át gyermekeik nevelésének és
oktatásának jogát az egyház által fenntartott is
kolákra. A miniszterelnök szerint az állam ru
házta át. Sajnos az én véleményem m ögött em 
beri hatalom nem áll: tehát a miniszterelnök
véleménye érvényes. Az ö véleménye még az
esetben is érvényes volna, ha azt mondaná, hogy
az anyák átruházott jogon szülnek és mihelyt
az állam abban a helyzetben lesz, hogy gyerm e
keket tud szülni, a fejlődés fokozatosan az állami
gyermekszülés felé vezet. Tagadhatatlan, hogy
a miniszterelnöknek rendkívül finom érzéke van
a »fejlődés« iránt, amikor annak címén az ál
lam jogait lehet érvényrejuttatni, vagy hatalmi
igényeit alátámasztani. Csupán annyit jegyzek
meg, hogy a gondolkodás gyermekcipőiben já
rók is észrcvelietik, hogy minden azon fordul
nrcg, hogy a hatalom birtokosai milyen bőre,
vagy szűkre szabják az állam« jogkörét, vagyis
a maguk hatalmi körét, s inennyiben van erejük
önmaguk által megállapított jogaikat érvénvrejuttatni. Aki a teljhatalom birtokában van, az
mindig elmondhatja, am it XIV. Lajos mondott:
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»az állam én vagyok«; akár van korona a fején
akár nincs. Más kérdés, hogy a/, abszolút hatalmu állam milyen tempóban viszi a társadal
mat a forradalom felé. Eddig t. i. még nem bi
zonyult be, hogy a teljhatalmú állam a legjobb
formája az emberek együttélésének; viszont
arra 90k példa van, hogy az emberek nu gvadul
tak a teljhatalmú állam kezelése alatt es g ö r
csös rángatózásokba estek.
•

Azt is mond a a miniszterelnök, hogy nagy
előny volna, ha az országos tanítóság egy tes
tületet alkotna és azokat a tanítókat, akik vi
déki helyen kiválóknak bizonyultak, azokra a
helyekre lehetne állítani, ahol működésűk kultúr
politikai szempontból nagyobb jelentőségű volna.
A miniszterelnöknek természetesen ebben is tö
kélesen igaza van. A kalapos királynak is igaza
volt, amikor kultúrpolitikai szempontból nagy
előnyt tulajdonított annak, hogy egész birodal
mában mindenki németté legyen. Ahogyan igaza
volt mindazoknak, akik kultúrpolitikai szempont
ból az apró »néptörzseket« köztük a m agyart is,
be akarták olvasztani egy nagyobb néptengerbe.
Egy szélesebb alapzaton álló mindenhatóság a
miniszterelnök kultúrpolitikájának egyenes »fej
lődés« vonalán maradva, logikusan tarthatja
előnyösnek Európa valamennyi minisztériumá
nak egy testületbe való töm örítését, am ikor is
a »vidéken« kiválóknak bizonyult minisztereket
jelent őségte! je sebb helyekre lehetne állítani. Nem
foroghat fenn kétség abban a t kintetben, hogy
az egységes testület élén álló mindenhatóság
sastckintettel szemelné ki azokat, akik az ö
szempontjából kivál kuak bizonyultak. Kereste
tik tehát egy európai méretű titán!
•

Hírrovatunkban talál az olvasó egy rövid
értesítést arról, hogy az államsegélyek szétosztási aranykulcsának m egalapítására kiküldött
kerületközi bizottság tárgyalása en dinényre ve
zetett. Amikor ez mindenkinek örvendetesen
szolgálhat tudomásul, nein tartom feleslegesnek
megjegyezni, ho^) a / egyházkerületi közigazga
tás mellett, szerényen meghúzódva, de mégis
munkálkodva, van egyházmegyei közigazgatás
is, amelynek terheit sok-sok helyen az egyházközségek külön járulékok alakjában viselik. Kér
nünk kell tehát azokat, akiket illet, hogy miután
a kerületek közti kulcsra nézve megállapodásra
jutottak, állapítsanak meg egy kulcsot arra vo
natkozólag is, hogy milyen legyen a felosztási
arány a kerület és az egyházmegyék között.
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fl szekták elleni védekezés.
» A szekták elleni védekezés« címen szoktunk
foglalkozni azzal a feladattál, amelyet meg kell
oldanunk adott körülményeik között, az egyházi
szolgálat eszközeivel, az egyháztól való elhidegiüléis, elszakadás mieggátiására, híveinknek az
egyházhoz való hűségben megtartására. Az egy
házi szolgálat eszközei közt, az Ágostai Hitvallás
tanítása szerint, legkiválóbb és leghatihíatósabib
az ige és annak hirdetése. Ezekben a sorokban
arról kívánok irnii, hogy az Ige éisi annak hirde
tésié miképien válhatik ennek a munkának vezető
és mozgató erejévé.
Hogyha 'a szekták ellen védekezni akarunk,
először is tudnunk kell, hogy mi az oka a szek
táik terjedésiének; mi indítja egyháztagjainkat
arra, hogy egyházunkból kiváljanak s a szekták
karjaiba vetve magukat, külön csoportokat alkos
sanak. Az ok bizonyára sokféle. A súlyos egyházi
terhek, vélt vajgy valódi sérelem az egyház szol
gái részéről, elégedetlenség a gyülekezet elöl
járóságával síb. De mind ennél mélyebben kell
szántanunk. A szektáskodást vissza kell vinnünk
az emberi természetnek bizonyos alapvető tulaj
donságaira, az emberi léleknek bizonyos elemi
szükségleteire és vágyaira, amelyeket éppen a
vallás van hivatva szolgálni és kielégíteni.
A félelem és a bánat, a bűntudat, a bűnbo
csánat Után való vágyódás, a haíálérzet és a halál
utáni dolgok megismerése után való sóvárgás
olyan egyetemes emberi érzések és tulajdonsá
gok, amelyek mindenütt megtalálhatók, ahol em
berek vannak, élnek, gondolkoznak, éreznek és
akarnak. Az emberi léleknek ezeket az alapsajátságaii megváltoztatni, igényeit elnémítani, szük
ségleteit kielégíteni semmiféle civilizáció a maga
erejéből nem képes. Egy időre elnyomhatja, él
teimpi ihatja, elkábifchatja, de újból és újból fel
színre kerül, mint szökőár után a tengerből ki
meredő szíriek. Korunk értelmi, érzelmi és aka
rati zűrzavarában, nyugtalanságában és bizony
talanságában mindezek az alapvonások félreismierhietlenül elő .é rbe nyomultak és, jogaikat kö
vetelik. A lelkek belecsömorlöttek abba az er
kölcsi fejetlenségbe és spirituális pocsolyába,
amelyet a világháború s az azt követő állapotok
ontottak reájuk. Bizonyosságot és nyugodalmat
ki vámnak, mert érzik, hogy ehhez joguk van.
Érzik, hogy a világ megcsalta őket, amikor
olyasmit ígért, amit teljesíteni nem áll módjában:
a lélek kielégítését. Az anyagon diadalt arattunk,
de a lélek kárt vallott. A fejlett technikának a
gazdasági berendezés terén az lett az eredmény,
hogy csodáltunk egy piramist, amelynek tetején
a kevés gazdag élvez, de a széles alap nyög, nél
külöz és szenved. Az erkölcsi érzék fejlődése
nem bírt lépést tartani az anyagi civilizációval,
s a legfinomabb gépeket a világ hatalmasai arra
használják fel, amire a tigris a karmait, az ős
ember a bunkósbotot.
A lélek tehát a maga kielégítetlen vágyaival
és igényeivel elfordul a világtól és a világfölöt
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tibe menekül. Az időből az időfölöttiséigbe, az
érzékeik honából az érzékfölöttiségbe, a rotha
dásból a rothladati ans ágiba, a hazugságból az
igazságba. Nyugalmat és bizanyosságpt akar és
o'tt veszi, ahol találja.
A léleknek bizonyosságot és nyugalmat
azonban nem az intellektuális tanítás, hanem a
személyes bizoinlyságtevés nyújt. A keresztyén,
s közelebbről a protestáns igehirdetésnek egyik
fogyatékossága az, hogy nem fektet kellő súlyt
a prédikálás bizonyságtevő, a prédikáló szemé
lyiségévei garantáló jellegére; a másik fogyaté
kossága pedig az, hogy az emberi lélek érzelmi
és akarati világának elmellőzésével egyoldalúan
az értelemre kiviáni hatni, az értelmet akarja megl
es fel világosítani. Ebben a tekintetben a protes
tantizmus nem eléggé sajnálható módon meg
feledkezett arról a forrásról, amelyből eredt: az
Isten előtt álló és bűnbocsánatot sóvárgó lélek
ről. Úgy is mondhatnánk, hogy a történelmi
protestáns egyházak nem követték annak az Írás
tudónak a példáját, aki Jézus szerint a Szewtirásbói előhozza az ót és az újat, a szükséglet sze
rint. Nem értettük meg az idők jelét és nem ér
tettük meg, mert nem kutattuk a lelkek igényeit.
Szükséges tehát, hogy megvizsgáljuk a jeleni
helyzet alapján az örök evangiéliomban azt, ami
a lelkek éhségéit és szomjúságát kielégítheti, s
azt a táplálékot nyújtsuk az Isten éléskamrájából,
amire a léleknek most van szüksége. Az Igét
nemi kell féltenünk, az mindig: elegendő lesz
Krisztus egyházának fenntartására és terjeszté
sére, mert általa a Szentlélek működik. De attól
kell félnünk, hogy az Igével niem ott és. nem úgy
állunk elő, mint kellene.
A szekták terjeszkedésének mélyenfekvő és
lényeges oka az, hogy azoknak igehirdetése
kigiyóokosságú érzékkel ki tudta tapintani a tel
keknek sóvárgását és elrejtett vágyait és azokat
iparkodott kielégiteni. Azok a sóvárgások és vá
gyak nem jogtalanok és nem indokolatlanok. És
a szekták elleni védekezésnek az igehirdetésben
legihathatósabb eszköze az lesz, ha az igehirde
tők be tudják bizonyítani, hogy a helyesen ma
gyarázott evangéliom jobban kielégít, mint a
szekták téves irásmagyarázata. Elhibázott véde
kezés ellenben az, amely azokról a vágyakról
egyáltalán nem akar tudomást venni és beéri a
»világ« igényéihez és okosságához mért igéhirdetéssel. Az egyháznak sohasem lehet hivatása
az, hogy a lelki éhséget és szomjúságot figyel
men kívül hagyja avagy mesterségesen elfojtsa.
Nem patikaszerek kellenek, hanem életadó ke
nyér és örökéletre buzgó viz.
Az egész levangéliomot kell hirdetni, min
den megrövidítés, divatmyirás és pántliikázás. nél
kül. És nem szabad beérnünk azzal, hogy az ér
telem palántáját ömtözgetjük, s a templomból is
kolát, a prédikációból hittanórát csinálunk. A
prédikációért jót kell állni egy élettel, egy sze
mélyiséggel, egy megszentelt és odaáldozott aka
rattal, a szívnek minden dobbanásával. Ha a hir
dető önfeláldozásról beszél, de szeimmelláthiató-
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lag keresi a saját kényelmét, ha örök kincseket
ajánl, de földi kincseket hajszol, ha gyászolókat
vigasztal, de maga kétségbeesik a halottja inel
lett, ha biinbánatot hirdet, de a saját kedvenc
bűnét dédelgeti: mindez az igehirdetés őszintesé
gének rovására megy, s az egyházat is kiteszi an
nak a vádnak, hogy a világ példája után indul
s nem egyéb, mint báránybórbe öltözött farkas.
Sohase feledjük, hogy az Ige kétélű fegyver.
Halálos sebet ejthet azon is, aki e fegyvert for
gatja. Az igehirdetésünk legyen teljes, legyen
őszinte, legyen épitö és legyen korszerű. Le
gyen minden prédikáció egv-cgy kihívás a g o 
nosz, az istentelen világnak, legyen bátor és szi
veket vizsgáló: ügy hathatós eszköze lc^z a szek
ták elleni védekezésnek.
Diakónus«

J elen tés
a Magyarhoni ág. h. ev Mhsióegveiüíet 1928,29. évi
működéséről.

Az a munka, mit a M issziócgycsület jelen
leg végez, hasonló a kicsiny honvédségünk toborzó munkájához. 1927 őszén a pesti gyüle
kezeteinknek egy részét kerestük fel a missziói
érdeklójés felkeltése, élénkítése céljából, a múlt
év ószén pedig a budai gyülekezetekben foly
tattuk ezt a munkát. Ligeti Ede sajókazai lel
kész úr, a missziótanács tagja, hatalmas elő
adásban ismertette az óbudai gyülekezet előtt
a misszió ügyét, kitűnő fegyverekkel iparkod
ván katonákat toborozni a misszió szám ara; ne
kem pedig a Kelenföldön tartott másik ünne
pély keretében volt alkalmam, népes és szintén
melegen érdeklődő gyülekezet előtt szólani a
misszió ügyéről.
A munkaév kezdetén megindult propagandát
lendülettel folytatta a maga szép feladatkörében
a múlt évi közgyűlésen elnökké megválasztott
Hanzmann Károly soproni lelkész úr, akit az
egyesület tisztikara és missziótanácsának több
tagja odaadással tám ogatott munkájában. Sze
mélyi kultuszt nem folytat egyesületünk, de a
hű munkást megillető jutalomként, hadd szo
rítsam meg e helyről hűséges pénztárosunk ke
zét, aki jóllehet esperesi teendői igen nagy ter
het raknak vállaira, nemcsak a pénztárosi teen
dőket látta el példás pontossággal, hanem az
elnökséget is állandóan tám ogatta feladatainak
megoldásában és pedig a nála megszokott igény
telenséggel és alázatossággal. Az esperesi iro
dában többször gyűltünk össze, a missziótanács
Pesten lakó tagjai, aktuális kérdések megbeszé
lésére, felhasználván az ilyen alkalmakat arra
is, hogy lelkeinket Isten igéjével tápláljuk. —
Ellenőrünk saját költségére elkészíttette, a már
részben szót is küldött missziói perselyeket, a
missziótanács egyik tagja: Turóczy Zoltán győri
lelkész úr pedig azzal biztatott meg bennünket,
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hogy az egyik biblia-köre »valószínűleg elvál
lalja egy afrikai állomáson működő, kevesebb
fizetéssel biró hittérítő, vagy tanító fizetését.«
Hasonló biztatás érkezett hozzánk a soproni
theológia ifjúságától, ahonnét, ha a jelek nem
csaltuk, egv következményeiben kiszámíthatat
lan lelkiébredés áldott vizeinek megindulását
várhatjuk.
Egyelőre azonban nehogy elbizakodjunk,
árnyfoltokban is bőven volt részé munkánknak.
Egyházi elnökünknek, a rendkívüli elfogultsága
következtében bejelentett lemondásáról már
megemlékeztünk. A missziótanács tagjai közül
egyesek az egész munkaév alatt életjeu se adtak
magukról, pedig erre, az egyházi elnök időn
ként megérKc/ő körlevelei kapcsán bőséges al
kalmuk nyilt volna. A 17 tanácstag közül egyik
tag, nagy elfoglaltságára hivatkozva bejelentette
lemondását, mit annál inkább sajnálunk, mert a
lemondott tanácstag, kezdetben különös szere
tettel karolta fel a misszió ügyét.
Az egyesületi tagok névsorában 106 név
szerepel. Több név rm llctt azonban csillag jelzi,
hogy az illető tag évek óta nem fizette m eg
tagsági diját. Vigasztaló viszont, hogy időköz
ben nagyobb számmal csatlakoztak hozzánk, kik
nek nevei még bevezetésre várnak. Magának az
egyesületi ellenőrnek a bányai egyházkerület
közgyűlése alkalmával kifejtett buzgólkodása
folytán mintegy 60 új tag jelentkezett.
Az az anyagi támogatás, amit egyesületünk
a Lipcsei Missziónak nyújtott, az elmúlt évben
is jgen szerény összeget, mindössze 1380 P-t
tett ki. H ogy ez az összeg miiven csekély, azt
akkor látjuk meg különösen, ha tekintetbe vcszsziik, hogy a Lipcsei Missziónak, korább; de
ficitjét is számba véve, az elmúlt évben közel
1 millió pengónyi fedezetről kellett gondos
kodnia. Amikor a két számadatot egybevetjük,
engedjük, hogy Istennek Szent LcIkc alázatos
önvizsgálatra indítson bennünket. Gondoljuk
meg, hogy a mi egész esztendei adományunk
m m volna elegendő arra sem, hogy belőle egyet
lenegy missziói munkás, (mondjuk egv missziói
tanító) költségei fedezetet találjanak. A kis ro 
kon finn nemzetnek úgy tudom, több mint 70
misszionáriusa dolgozik a különböző missziói
munkamezőkön.
Végezhetjük-e alázatos
önvizsgálatunkat
egyébbel, mint a publikáiuis im ádságává: Isten,
légy irgalmas nekünk szegény magyar gyerm e
keidnek. Ha ezt tesszük, máris a megigazult lé
lek bizó reménységével emelhetjük föl fejünket,
így is szerelném befejezni jelentésemet.
A dermesztő tél elmúltával, niég szinte a
hó között kidugja fejecskéjét a kikeleti hóvirág.
Mint virág, szerény, igénytelen kis jószág; m ég
csak illata sincsen. És mégis milyen boldogan
üdvözöljük. Élet vau benne, s tavaszt h ird e t;...
közeledtét annak az áldott évszaknak, amikor
ezier virág illatától terhes a lég, madárdaltól
hangos a zöldelő liget.
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Piciny kezdet ez a mi Misszió egyesül etünk;
deíki kételkédhetniék azon, hogy élet van benne?!
Áldjuk ezért érte az Életnek fejedelmét!
Dr. Molnár Gyula,
Ítélőtáblái biró,
a Mis szió egyesület világi elnöke.

HÍ REK.
— D. Dr. Raffay Sándor püspök novem
ber közepén résztvett az Általános Luth. Kon
ferencia Drezdában tartott ülésén. A Konferencia
megállapitoítta az Ágostai Hitvallás 400 éves ju
bileuma alkalmával tartandó gyűlés programmját. A szeptemberi ünnepségeken Augsburgban
hivatalosan képviselteti magát a világ minden
országának evangélikus egyháza. A mi egyhá
zunk nevében Raffay püspök fog szólani.
— D. Geduly Henrik püspök Balassa
gyarmaton. A Balassagyarmati Evangélikus
Nőegylet nov. 23-án tartotta a vármegyeház
dísztermében szokásos őszi vallásos estélyét, az
árvák karácsonyi felruházására, mely estnek ez
évben kiváló vendége volt D. Geduly Henrik
püspök személyében. Az estélyen megjelent
Sztranyavszky Sándor államtitkár is, valamint
Pályi Pál főispánnal az élen a vármegye és a
város sok vezető tagja. A Nőegylet buzgó tagjai
szép programmot állítottak össze, melynek ki
emelkedő pontja volt a püspök úr előadása, aki
Svédországi útjáról mondott el sok tanulságos
részletet. Magát az estélyt Kardos Gyula alesperes, nőegyleti titkár nyitotta meg, s következ
tek a zene és énekművészeinek kimagasló
számai. Tibai Takács Erzsébet zongoraszámo
kat adott elő, Salmienné Kring Olga Műnk Dezsőnó zongorakisérete mellett művészi énekszá
mokat adott elő a XVII. és XVIII. sz. virágénekeiből. Benkő István szavalt és Liontas Kon
stantin athéni ifjú görög dalokat és opera áriá
kat énekelt Györgyífy Sándorné zongorakisérete
mellett. A vármegyeháza nagyterme1 teljesen
megtelt a város és vármegye közönségjével, akik
között felekezeti különbség nélkül ott voltak az
összes hivatal vezetők. Az estélynek az erkölcsi
siker mellett szép anyagi eredménye is volt,
amely lehetővé teszi azt, hogy karácsonykor
egynéhány árvának örömöt szerezzen a Nőegylet.
— Emléktábla leleplezés Gyurátz Ferenc
büki szülőházán. Gyurátz Ferencnek, a dunán
túli egyházkerület áldott emlékű püspökének
büki szülőházát a gyülekezet, a Nőegylet áldo
zatkészségéből, emléktáblával örökítette meg s
azt a kiváló püspök emlékéhez méltó, benső
séges ünnepséggel leplezte le vasárnap, novem
ber hó 24-én. Az ünnepség, amelyen Dr. Ajkay
Béla kormányfőtanácsos, az alsó soproni egyház
megye felügyelője is megjelent, délelőtt isten
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tisztelettel kezdődött s az igét Dr. Deák János
egyetemi tanár hirdette a templomot zsúfolásig
megtöltő^ hallgatóság előtt. Az istentisztelet után
a szülőházhoz vonult az ünneplő közönség, ahol
az ünnepi beszédet Dr. Kovács Sándor egyetemi
tanár tartotta, majd Dr. Takács József orvos, a
büki gyülekezet felügyelője megkoszorúzta az
emléktábláit. A soproni theoí hallgatók alkalmi
énekkara és a helybeli ifj. egyesület vegyeskara
énekeltek; Gyurátz Rózsika és Komjáthy Lajos
theoí. hallgató pedig szavalattal szerepeltek. Az
ünnepély a Himnusz hangjaival fejeződött be.
Délután vallásos ünnepély volt a templomban,
amelyen Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár
Bethlen Gáborról tartott előadást. Szlany János
és Rácz Jenő theoí. hallgatók szavalattal, a theológusok alkalmi kara és a helybeli ifj. egyesület
vegyeskara énekszámokkal szerepeltek. Farkas
Elemér esperes-lelkész imája és áldása után az
»Erős vár a mi Istenünk« elénekléséveTért véget
az ünnepség. A soproni theoí. hallgatókat a
gyülekezet tagjai fogadták vendégül s figyelmes
vendégszeretettel látták el. Sikeres szereplésük ne
hálás szívvel gondol a gyülekezet, amely most
nagy szülötte emlékének is kegyelettel adózott.
— Lelkészek és felügyelők közös kon
ferenciája. A kenne nesaljai ev. egyházmegye
lelkészei és felügyelői november 27-én, Celldömölkön közös értekezletet tartottak a gyüle
kezeti munka kiszélesítése és elmélyítése érde
kében. Az ilynemű értekezletek fontosságát kü
lönösképen kell hangsúlyoznunk, mert bizonyos,
hogy nagy kihatással vannak azok egyházi éle
tünkre általában. Amig ugyanis egyfelől a közös
célok felé törekvésben ösztönzőleg, buzditólag
hatnak, másfelől gondolatokkal, tervekkel termékenyitik meg az egyes gyülekezetek vezetői
nek lelkét és igy kihatással vannak a gyülekeze
tek vallásos életének emelkedésére is. A közös
énekkel és imádsággal kezdett értekezletet Molitorisz János esperes vezette be rámutatva az
értekezlet céljára és munkájának elgondolására.
Nagy Miklós zalaegerszegi, Lukács István bobai
lelkészek és Molitorisz János esperes tartottak
hitépitő előadásokat ezen közösen feldolgozott
krisztusi hívás alapján: »jöjjetek énhozzám mind
nyájan, kik megfáradtatok és megterheIteftetek
és én megnyugosztlak titeket.« Nagy István
zalaistvándi lelkész »A zalai szórványgyülekezetek helyzete és teendőink« címen értekezett
s reámutatott a zalai szórványok éis zalai missziói
gyülekezetek helyzetére, hangsúlyozta a missziói
munka fontosságát és nehézségeit, amely fon
tos munkával szemben a közegyháznak is meg
kell látnia kötelességeit. »Nem szabad, hogy
egyházi szerveink munkája az adminisztrálás
ban merüljön ki, hanem erőnknek jelentékeny
részét a szórványok megtartására kell fordíta
nunk, mert ha egyházunk ezen előretolt állásai
elesnének, elvérezne egyházunk s nem lenne ki
ket adminisztrálni.« Indítvány merült fel azirányban, hogy az ilyen közös értekezleteket állati-
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dósitani kell s azokra necsak lelkészek és fel
ügyelők nyerjenek meghívást, hanem a tanítók is
és általában minden egyháztag.
— L elkészértekezlet. A somogyi ev. egy
házmegye lelkészegylete nov. 25-én tartotta őszi
értekezletét Nagykanizsán. Értekezlet előtt a lel
készek éltek az úrvacsorával, melyet H orváth
Lajos gyékényesi lelkész szolgáltatott ki. Az ér
tekezletet M esterházy Sándor esperes nyitotta
meg buzgó imával és mélyen szántó, történelmi
reminescenciákban gazdag beszéddel. Azután a
lelkészek az esperes részletes elnöki jelentése
kapcsán megbeszélték az aktualitásokat, megálla
pították a tavasz folyamán tartandó presbiteri
konferencia programmját, majd Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész ismertette a legújabb egy
házi sajtótermékeket. Végül elnöklő esperes az
értekezletet imával bezárta.
— E vangeiizáió összejövetelek. A »Fébó
cvang. diakonissza nőegylet a négy ádventi va
sárnapon, mindenkor d. u. 5 órakor Budapesten,
az ÜUói-uti irnateremben (24. 11.) evangeiizáió
összejöveteleket tart. Textus: Ésaiás 9:6, Négy
ádventi Név. Ugyancsak minden vasárnap evangelizáló összejövetel van az Anyaházban: Re
metekertváros, Béla király-út 7. Bibliád rák leá
nyok számára minden vasárnap d. u. félötkor,
leánydiákok számára pénteken d. u. félhatkor
Budapesten, VIII., József-u. 4. 111. 16., férfiak
számára Népszinház-u. 40. B-udvar, I. 8. szom
baton este 7 órakor.
— Ev. d iák k o n feren cia G y ő rö tt. A győri
evang. diákszövetség egy' napos, úrvacsorára
előkészítő konferenciát tartott november 30-án.
A konferencia témája volt: »Áldás vagy átok?«
Délelőtt kö/ös gyűlésen beszélt Zászkaliczky Pál
ev. theol. szenior »Barátaim« és Havasy Dezső
pápai s. lelkész »Könyveim« címen. Délután csoportgyülések voltak, melyek a »Szórakozásaim«
kérdését tárgyalták meg. Az alsós fiuknak Zász
kaliczky Pál, a felsősöknek Havasy Dezső s a
leánydiákoknak dr. Farkas Béláné beszélt erről
a témáról. Utána bibliaórákon tárgyalták meg
a diákok ezt a kérdést: »Áldás, vagy átok va
gyok-e én?« A konferenciát istentisztelet nyi
totta meg és fejezte be, amelyeket Kapi Béla
és Turóczy Zoltán tartott.
m— P ro te stá n s asszonyok vallásos estély e
Győrött. A Prob Asszonyok Nemzeti Szövetsé
gének győri és győrvidéki fiókja vallásos estélyt
rendezett a g y ő ri evang. templomban decem
ber 1-én. Az estélyen báró D. Podmaniczky
Pál egyetemi tanár tartott előadást a szántál
nép apostoláról, Strefstrud misszionáriusról, akit
rézműves inasból és fogházviselt tolvajból tudott
Isten lelke apostollá nevelni. Úgy tudjuk, hogy
a jövő év elején Podmaniczky báró meg fogja
indítani a M agyar Evangélikus Missziói Egye
sület több év óta szünetelő lapját. Ez az előadás
nagyban megnövelte a várakozást a lcülmisszió
ezen m agyar szaktekintélyének lapja iránt, ö rö m 
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mel várjuk tőle a külmisszió hőseinek életrajzát
írásban is. Az estélyen Bölönyi Lujza énekelt,
Ittzés Jenő szigorló orvos hegedült, Fodor Kál
mán karnagy orgonáit és Szijj Jolán tanítónő
szavalt. Imádkozott Turóczy Zoltán és Ittzés
Mihály.
— P ro te s tá n s im aház T ápió -S ü ly b cn . E
községben, ahol három-négy év előtt még isme
retlen fogalom volt az evangélikus vagy refor
mátus istentisztelet, lélekemelő ünnepség folyt
1c múlt vasárnap. Az ev. és a ref. lelkészek
együttes funkciójával egy remekül felszerelt, vil
lanyvilágítással is ellátott ima házat szentelt tel
a maroknyi kis protestáns gyülekezet, örö m et
szerez nekünk, hogy a két prot. egyház hívei
testvéri összefogással hajlékot emeltek e helyen
az evangéliumi igehirdetés számára. Az ada
kozásban és buzgóságban előljártak özv. Dósa
Fcrencné, G róf Teleki László, Békéssé Gyula,
Szcndró dr., G erendássvné, Sznok Pál es Juhász
Pál, ref. és ev. testvéreink. A felszentelő ünnep
ségen az igét dr. Halmi János gyöm rői ref.
lelkész hirdette, az úrvacsorái beszédet Droba
Márton mendei ev. lelkész mondta, az Ú r
vacsorát pedig a két lelkész közösen osztotta ki,
testvéri egyetértésben, kinek-kinek a maga val
lása szerint.
— Aszód. A reálgimnázium december 5-én
cserkészavató ünnepélyt tartott. Az alkalmi be
szédet dr. Oravecz Ödön m ondta; az énekkart
H abcrehrn Gusztáv tanár vezette- A gazdag
program m ból megemlítjük a diákhangversenyt
és a páros jelenetet Marót Bánból.
— N y ilatk o zat. Irányi Kamill nyilatkoza
tára két megjegyzésem van. 1. Kritikám lénye
gét nem cáfolta meg. 2. Válaszának személyes
kedő és indulatos hangja igazolta azt, amit elő
adásáról állítottam. Dr. H. Gaudy László.
— Rövid h írek . A magyar kormány a
római pápának ezer kötet m agyar könyvet aján
dékozott; a könyvek Hunyadi Mátyás király
könyveinek kötése szerint vannak kötve.
— Hoover amerikai elnök a tőzsdei bukás
nyomában fenyegető munkanélküliségnek úgy
vette elejét, hogy a munkaadókkal és m unká
sokkal folytatott tárgyalás után kétszázmillió
dollár erejéig közmunka akciót indított meg.
— Erőteljes külmissziói tevékenység nélkül
nem lesz egyházunkban életerős bclmissziói te 
vékenység.
- Clcmenceau Qyörgy, a nemrég elhunyt
francia »tigris«, hitvallása az istentelen materia
lizmus volt. Katasztrofális szerepe volt az európai
»béke« körül.
— Néhány londoni középiskolában rendes
tárgyként bevezették az élcet és humort. A ta
nulók tréfás anekdotákat dolgoznak ki írásbeli
feladatul.
— A németországi Gusztáv Adolf-Egylet ka
rácsonyi adományokat gyújt az oroszországi ev.
lelkészeknek.
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— Előfizetési felhívás. Szenta'ntalfai Nagy
Lajos ev. esperes (Szentantalfa, Zala m.) »Uj
Hárfahangok« című versfüzetére. Előfizetési ára:
2 P 50 f. Ebben a füzetben a szerzőnek csak
vallásos tartalmú, vallásos estéken is felhasznál
ható versei jelennék meg). A versfüzet három
hónapon belül jelenik meg.

NYILT-TÉR.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősségei
a szerkesztőség.
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egyháziasság szempontjából mi az »egy szükséges
dolog«.
Ha Igazgató Ur engem pellengérezett volna ki,
valószínű, hogy hangos támadására csendesebb vá
lasszal is megelégedtem volna, de leghűségesebb
templomjáró s mindenben önzetlenül készséges egy
házi munkásaim s egyházam kipellengérezése olyan
védekezésre kényszerít, amilyen a támadás volt.
Mezőberény, 1929. december 2-án.
Tisztelettel:
Biszkup Ferenc,

a mezőberényi II. kér. Egyház e. i. vezető lelkésze.
Felelős kiadó:

NÉM ETH KAROLY.

Nyílt levél.
Nikelszky Zoltán úrhoz, a hányakerületi Luther Sző*
vétség Igazgatójához.
Tekintetes Igazgató Ur!
A bányakerületi közgyűlés most vett jegyző
könyvében foglalt lutherszövetségi beszámolójából
(VIII. függelék) e pillanatban értesülök a megbélyeg
zésről, amelyben Egyházamat s különösen annak né
hány tagját a L. Sz. megszervezése céljából történt
kiszállásakor megtartott presbiteri gyűlésünkön (1929.
jan. 12.) elhangzott felszólalásaik miatt a közegyház
nagy nyilvánossága előtt részesíti, rájuk sütvén, hogy
felszólalásaikból »erősen egyháziatlan érzésre követ
keztetett«. Hivatali kötelességem s lelkiismeretem pa
rancsolja, hogy igaztalanul meghurcolt híveim repu
tációja s az ügy tisztázása érdekében ugyanazon nyil
vánosság előtt az alábbi megjegyzéseket tegyem.
Igazgató Ur a hivatkozott gyűlésen, amint azt
nagyon sokszor kiemelte, mint hivatalos kiküldött
vett részt. Ebben a minőségben joga és kötelessége
lett volna idézett következtetésének a gyűlésen nyom
ban kifejezést adni s felette rosszalását kifejezni. Mi
vel ez nem történt meg, nyilvánvaló a következő al
ternativa: vagy súlyos mulasztást követett el akkor,
vagy — nagyon enyhén szólva — tévedett most a
beszámolójában.
Hogy az utóbbi eset forog fenn, arról tanuskodhatik a gyűlés minden jelen volt tagja s a róla fel
vett jegyzőkönyv, amelyet kívánságára hiteles máso
latban f. évi január 22-én, 14/1929. sz. alatt önnek is
megküldtem s amely ellen mindezideig kifogást nem
emelt. A felszólalásokban az Egyház s a hívek
anyagi túlterheltségéről, a hitoktatásnak — mint min
den egyházi munka előfeltételének — jelenlegi elég
telen voltáról, a L. Sz. helyett régi egyházi intéz
mények (pl. Gyámintézet) hathatósabb felkarolásáról,
az Egyház kulturtevékenységének a lelki tevékenység
rovására történő favorizálásáról s arról volt szó, hogy
ami üdvösét a L. Sz. maga elé tűzött, azt maga az
egyház is megvalósíthatja s kell, hogy meg is való
sítsa. Mindez mutathat az önével ellenkező felfgást,
de semmi esetre sem »egyháziatlan érzést«.
Csak magától értetődő azonban ezek után az
a megállapításom, hogy aki mégis így következtet, az
tudhat a Luther Szövetség érdekében sokat utazni és
lelkesen szónokolni, de nem tudhatja azt, hogy az

Az Új DuBántúii Énekes
(H o r n y á n s z k y V iktor kiadás)
Kapható:
Fekete félvászon kötésben
.
.
P 4*50
Fekete egészvászon kötésben, tokkal.
. P 5*60
Párnázott vászonkötés, arany metszéssel . P 12'—
Csontutánzatu kötés, fehér, vagy fekete
. P 18*—
Legf. párnázott bőrkötésben
.
.
. P 22*—
Bevezetés esetén szíveskedjék szállítási ajánlatét kérni,
feltételeink a bevezetést l é n v e g e s e n m e g k ö n n y í t i k .

KÚKAI LAJOS kiiyvfcereskedése

Budapest, IV. Kamermayer Károly-u. 3.
(H O R N Y Á N SZ & Y V IK T O R S ő e M r u sittó ja .)

Pályázati hirdetmény.
Az Evangélikus Tanítók Országos Egyesü
lete Révfülöpön levő balatoni Üdülőházánál meg
üresedett g o n d n o k i á l l á s r a pályázatot
hirdet.
A gondnok kötelessége a nyár folyamán
körülbelül junius 1-től szeptember 30-ig terjedő
időben az üdülőházban pihenő 50—60 tanító el
látásáról, étkezéséről gondoskodni, 16 szobát
saját személyzettel takarítani, az udvart és ker
tet rendben tartani.
A leltár szerint átvett s az egyesület tulaj
donát képező összes belső berendezésért anyagi
felelősséggel tartozik. Az állás elfoglalásához
2500 P (készpénz vagy érték) kaució szükséges.
A feltételekre vonatkozólag részletes Írás
beli felvilágosítást nyújt az üdülőház intézőbi
zottságának elnöke, U h r i n Károly igazgatótanitó (Békéscsaba, IV. Zsiros-u. 24.).
Pályázhatnak elsősorban nyugdíjas evang.
tanítók, tanitóözvegyek, tanárok s mindazok,
akiknek penzió vezetésében megfelelő gyakor
latuk van.
Pályázati határidő 1929 december 25.
Uhrin Károly,
intéző bizottsági elnök.

Nyomatott « Győri Hírlap nyomdai mfiintéxet gyortiajtójin Győr, GSsucaor Gergely-u. IS. exám.— (Verető Ligati létrán.) — Telefon Z39.
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NÉMETH KÁROLT • s p r r c a .

H ogyan s z o lg á lju n k ?
„Józan légy mindenekben, szen
vedj, az ev&ngyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen be
toltad.“
2 Tím. 4, 5—8.

Pál apostol közel érzi halálát. M unkálkodá
sát gazdagon megáldotta az Ur. Sokat dolgozott
és nagy eredményeket ért el. A munkamező
megmarad, a régi munkást új szolgák váltják
fel. Erről sem feledkezett meg, s iparkodott utó
dokat nevelni, akik ugyan nem lesznek aposto
lok: kihal az a nemzedék, amely test szerint is
merte Krisztust, de a Krisztus ismerete azért
nem lesz fogyatékosabb, mert az örökkön élő
együtt munkálkodik az övével s az utódoknak
javára válik, kamatozik az elődök tapasztalata.
Áz Isten országában úgy van, hogy a vető egy
úttal mindig arató is; aratja azt, amit nem ö
vetett. Timótheus már ott fog dolgozni, ahol
mások munkálkodtak és alapo* vetettek. Ámde
ne gondolja, hogy sorsa kényelmesebb lesz, mint
az apostoloké volt. Az örökös mindig a maga
kárán tamil, hogyha csak örökösnek tekinti ma
gát és az elődök hősiességéből és verejtékéből
akarja szerencséjét kiélvezni. Az eredmények
megtartásához gyakran nagyobb erőfeszítés kí
vántatik, mint azok megszerzéséhez.
Az uralomra jutás nem egy esetben volt a
bukásnak kezdete. A dicsőség és méltóság a
gyalázatnak és e lv e t é s n e k ágya. Az egyház
munkája megmarad és az egyház munkája min
denkor szolgálat, sohasem uralom. A testi indu
latok, az ördög és a világ mindig gondoskod
nak arról, hogy az evangélium munkásai talál
janak maguknak dolgot. Feltéve, hogy akarnak
találni és nyitott szemmel, világos fejjel, bátor
sággal és tettrekészséggel élnek a világban. Az
elheverő szolgák sohasem jelentik azt, hogy
mára nincs munka; csupán arra mutatnak, hogy
nem látnak és nem hallanak, nem értik sem az
időket, sem urokat, sem kötelességeiket. Be
szélnek a történelem kríziséről, a keresztyénség
kriziséről. A történelem és a keresztyén-ég min
dig krízisben van. Mindig, dolgozni, harcolni,
verejtékezni kell. Ha jobban összecsomósodik
a teendő, az sokszor nem egy különleges krízis
nek a következménye, hanem annak, hogy éve
ken át, talán nemzedékeken át mulasztások tö r

47. s z á m .

Megjelenik hitenként egyszer. vasárnap.
Előfizetési ár: Eoész évre IP. 40 OIL félévre 3 P.
29 (HU Nénikéire 1 P. N UH.. En szén 16 fill
Hlriatésl árak Megegyezés szerint

ténlek, a szolgálatot nem teljesen töltötték be.
Az apák egrest ettek és a fiák foga vásik bele.
A szeri védés hozzátartozik a szolgálatunk
hoz. Az apostol egyenesen megkívánja Timóthcustól, hogy szenvedjen. Ez legyen benne a
programtn. Legyen ez olyan természetes, mint
az, hogy reggel felkel a nap. Ha életünkben
nincs szenvedés, testnek és leieknek töredelme,
kereszt és teher, fáradság és küzdelem, akkor
baj van a szolgálatunk körül. Szenvedéseinkben
ne panaszkodjunk, mert a szenvedéseket nem
csak vállalnunk, de keresnünk kell. önm agunk
nak ne kedveskedjünk. M agunkat ne kíméljük.
Nem a m agunké vagyunk, hanem a Krisztusé;
Krisztus pedig olyan úr, aki kamatokat akar.
yümölcsöt keres és dolgozókat állít szőlőjébe.
ohasem dolgozhatunk eleget, sohasem végez
hetünk felesleges jó cselekedeteket. A világhá
ború megmutatta, hogy mit képes szenvedni, el
viselni, kibírni ember. Hol vannak ezek mögött
a Krisztus katonáinak teljesítményei! Pedig ne
künk többet kellene felmutatnunk. Tűrésben, bí
rásban, szenvedésben, virrasztásban, nélkülözés
ben. A Krisztus egyházilian állandó ostrom álla
pot van. S az ördög markába nevethet, mikor a
krisztus katonái nem bírnak kiülni egy pár óráig
tartó közgyűlést vagy konferenciát, amelyért
még napidijat is vesznek fel. Amikor irtóznak
korán kelni, vagy későn feküdni azért, mert
valami szolgálat ezt követelné tőlük. Egy-egy
idilli boldogságban leélt élet valóságos gúny
a Krisztusnak harcai közepette.
Nem a szolgálati éveket, a szolgálatot kell
teljesen betöltenünk. És eljön az a nap, amikor
a Fővezér számon kéri tőlünk, hogy miért kö
töttünk külön békét, amikor az o csapatainak
még vérezve verejtékezve kellett volna harcolni
a mezőkön.

g

A fogházm isszó.
Irta: 4t. Molnár Gyula, az igazságügyminisztériumban
alkalmazott táblai biró,

Itt vagyunk az advent clerekán s a foglyok
vasárnapjának küszöbén. . . És hangzik az ád
venti igle (»evangélium a Messiás kegyelemmel
teljes eljöveteléről«)..», »fölkent engem az Ur,
hogy a szegényeknek öröm et mondjak; elkül
dött, hogy bekössem a m egtört szivüeket, hogy
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hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözöttekmek megoldást. Hogy hirdessem az
Ur jókedvének esztendejét.« (Es. 61. 1—2.)
Oh milyen dicsőséges pregramm, megoldani
a bűn kötelékeit, »ékességet« adni a »hamu« he
lyett, »dicsőségnek palástját« a >;csüggedt lélek«
sőt a gyalázat helyiébe is. S mily drága kegyelem,
hogy az Ur részt szánt nekünk is e dicső prog
ramúi meg valósításában. Vállalod-e a magad ré
szét drága olvasóm?
A fogházmisszió magyar munkásai munka
társakat keresnek. Az aratni való gabona sok,
az arató kevés.
[ | t ■Jjjj
Köszönjük a pengőket, filléreket, mikét a
fogházmisszióra juttattatok, de szeretnénk ben
neteket, az adakozásban igazán hűnek bizonyult
evangélikus testvéreinket az aratómunkások örö
mében is részesíteni.
Jó munkát végez az is, aki pénzt ád sarlóra,
kaszára, de mennyivel közvetlenebb annak az
öröme, aki pengő kaszával kezében szérűbe ta
karítja az áldott kalászokat.
Várjuk azokat, akik Krisztus boldog fog
lyaivá válván, közvetlenül is segíteni akarnak
a szegény rablelkek bilincseinek megoldásában.
Az a maroknyi csapat, mely ma, a fogházmisszió
derékhadát képezi, rtiagárahagyatva, nem lehet
képes döntő diadalra juttatni az általa vívott
nagy harcot.
A fogházmissziós szolgálat vállalását dik
tálja már maga a józan okosság is. A saját házát
is menti az a gazda, aki szomszédja égő portá
jának oltására siet. A bűn árja annál kevésbé ér
el küszöbünkig, minél magasabbra építjük há
zunk alapját; s mily dicsőségles fokozatok van
nak itten, fel odáig, amikor sziklahasadék rejti
fészkünket. Ha hozzánk is, mint egykor Péter
hez igy szólhat az Ur: »Te kőszikla vagy s ezen
a kősziklán akarom felépíteni az én anyaszentegyházamat.«
Mint minden mentő munkában, a fogházmisszióban is csak úgy látja hasznát az Ur a mi
józan okosságunknak, ha az hitre épülvén, a
hivő lélek mentő szeretetének melegével állunk
oda a zajgó hullámokra, a sötét börtönökbe is
leszállani kész Mesterünk oldala mellé. De ha
igy cselekszünk, akkor munkánk igazán áldott
lesz, — bármily szerepet biz is az Ur abban
a munkában reánk. Áldott lesz szolgálatunk, ha
kezünkben egy darab kenyérrel, valamely rab
éhező gyermekeit megyünk megelégiteni, ha
kenyérmorzsákat viszünk Isten éhező, didergő
madárkáinak. Áldott lesz szolgálatunk, ha azért
fáradunk, hogy magát a kiszabaduló rabot jut
tassuk munkához, egy darab fekete kenyérhez.
Nem vágynak ezek a szegények egyébre a leg
több esetben, egy darab fekete kenyérnél s óh
milyen nehezen tudják ma ezt is megtalálni.
Egyik védencünk, egy jogtudományi doktor (el
botolván), a fogházban különös megértésseí, ki
tárt szívvel Jogadta Istennek üdvözítő evangé
liumát. Szabadulásakor elhatározta, hogy inkább
éhen hal, sem hogy még egyszer bűnre vetemed
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jék. S a magyar társadalom szivtelensége gon
doskodott róla, hogy ne is egyszer ott álljon az
éhenhalás küszöbén. Az uccán felszedett ételhulladékokból, szinte a szemétdombon próbálta
több ízben csillapítani emésztő éhségét, mind
addig, amig a fogházmisszió munkásai, sok küzködés árán, végre el tudták helyezni egy por
tási állásba. Ez az ember hadirokkant; mily vád
ellenünk, hogy ennyire kevés bennünk a meg
értő és megbocsátó szeretet még azokkal szem
ben is, akik a szörnyű világégés napjaiban miat
tunk szenvedtek égési sebeket.
Lásd kedves olvasóm, ezek az égési sebek
várják a Te gyógyító kezedet is; a Te kezedből
is az olajat. S milyen hálásak ezek a betegek.
Ugye milyen megindítók azok a sorok, amiket
a napokban olvashattál az egyik fővárosi napi
lap (Budapesti Hírlap) hasábjain. Az öreg fegyenc készül eltávozni a múlandóságból;...
eszét végigjárhatja mégegyszer ezen a világon,
amelyik olyan hideg volt hozzá s már-már úgy
látszik, hogy nincs egyetlenegy' lélek, akitől bú
csút kellene vennie; de egyszerre ott, a váci
fegyház sötét cellájában fény derengi körül;
megjelenik előtte a fogházmissziónak az az
alakja, aki hirdette neki nap-nap mellett, hogy
»nem lesz mindig sötétség«... aki elvitt szá
mára egy-egy szál virágot a sivatag forró ho
mokja közepébe, aki gyötrődő lelkének epesztŐ
szomjúsága közepette megitatta ajkait az élet
nek kristálytiszta vizével, s aztán arcán a békes
ségnek egy sugarával küldi áldó köszöntését a
foglyok anyjának. Ma, amikor a missziónak ez
a munkása a fogházmisszióban eltöltött 10 esz
tendős jubileumát üli — hálaimák között, hogy
dolgozhatott az ő Urával Mesterével — csatol
juk oda az öreg rab köszöntéséhez e lap hasáb
jairól a magunkét is. Küldjünk egy szál virágot
mi is ennek az áldott magyar testvérünknek,
(Gergely Dezsőnének). Nem fogja ő ezt a szál
virágot magának megtartani. Az elismerés pál
máját nem emberi hiúsági Iegyezgétésére fogja
használni, a foglyoknak, a szegény szabadulást
váró raboknak áldására fogja ő felhasználni ezt
a kincsét is. Kívánjunk azért egy meleg kézszoritással újabb áldásokat neki az újabb 10 esz
tendő küszöbén, s álljunk melléje magunk is
a munkában. Óh mily fájó lenne, ha egykoron
a magyar foglyoknak ezrei vádlólag lennének
kénytelenek felemelni szavukat az örök biró
előtt: fogoly voltam es nem jöttetek el hozzám.
És viszont milyen boldogság lesz, ha olyan bi
zonyságok fognak elhangzani mellettünk, ami
nővel a megtért pogány keresztény biztatta meg
hittérítőjét: Mester, ha meghalok, várni fogok
reád a kapuban, s ha megérkeztél kézenfoglak
s elvezetlek Megváltónk trónja elé s azt mon
dom néki, nézd Uram ez volt az, aki kihozott
engem a sötétségből a Te csodálatos világos
ságodra.
(Az egyetemes közgyűlés ádvent 3-ik vasár
napján a templomokban offertóriumot rendelt el
a fogházmisszió céljaira. Szerk.)
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Viszonyunk az örök alaphoz.
A marburgi kollokvium jubileumi esztende
jében a magyarországi protestantizmus képvi
selői elgondolkodhatnak azon, hogy miként ala
kult volna a reformáció ügye hazánkban, ha az
a tárgyalás eredményes lett volna. Luther és
Zvvingfi nem tudtak megegyezni, s előállott a
kétféle irányzat, amely kétféle egyházalakulásnak
lett alapja. A inarburgi kollokviumon Luther a
Szentirás betűjére hivatkozott az úrvacsorái tan
ban, s nem tágított attól, ami Írva van: »Ez az
én testem; ez az én vérem.« Téves volna azon
ban Luther marburgi állásfoglalásából arra kö
vetkeztetni, hogy reformátorunk a Szeutirás be
tűit illetőleg rigorózusabb és kötöttebb volt.
mint Zwingli, vagy Kálvin. Kábán hires nagy
munkájában, az Institúciókban a Szentirás betűszerinti inspirációját tan tja; ugyanígy tanít a
második helvét hitvallás is. Ellenben már maga
Luther szabadabb állást foglal el a Szentirás
könyveivel szemben, amikor például Jakab le
velét nem találja teljes fajsúlyúnak, vagy a Zsi
dókhoz irt levél egyes részeit kifogásolja. Luther
példáját követte az ág. h. ev. egyház is, amely
nek hitvallási irataiban, jóllehet a Formula C on
cordiae legelső pontjában azt mondja, hogy min
den tant és minden theokágust az ó és új testámentom regulája és szabályai szerint kell m eg
ítélni, s jóllehet egyházunk szerint a hitnek egye
düli alapja, forrása és zsinórmértéke a Szentirás.
sehol nem állította fel azt a tant, hogy a Biblia
betú szerint van inspirálva.
Ezeket pedig előadásom címével kapcsolat
ban azért mondom el, m ert korunk protestantiz
musának körén belül éppen az a szó, amely a
címben m egtalálható: az Alap«, jelszavává lett
egy nagy harcnak, amely a protestantizmust
újabb szakadással fenyegeti. Az alap latinul fun
damentum. A fundamentalizmus és a moderniz
mus harca pedig lényegében és alapjában véve
nem más, mint a Biblia értékelése körül folyó
harc. A fundamentalisták azt tartják, hogy a
Biblia betú szerint csalhatatlan és nem tévedhet,
a Bibliának még a szavai, sót a pontjelek is Is
tentől ihletettek, azok az emberek, akik a Bibliát
írták, csak Íródeákok, még szabatosabban kife
jezve, írógépek voltak, amelyeket a Szentlélek
eszközül használt. A fundamentalizmus alaptéte
leit egy kálvini irányú egyház, az Egyesült Álla
mok prezbiteriánus egyházának 1923. évi köz
gyűlése foglalta össze öt pontban, amelyek közül
az első éppen a Szentirás csalatkozhatatlansága.
Az eddig mondottakból is kitűnik, hogy az
; örök alap« körül vita folyik és pedig a protes
tantizmus körén belül. S a reformáció alaki el
véből kifolyólag, t. i. hogy a Szentirás a hitnek
és életnek zsinórmértéke, úgy tetszik, hogy a
fundamentalizmus a logikai következtetésnek
megcáfolhatlan alapján áll, s az alaki elvnek ilyen
szigorú megfogalmazásán nyugszik a reform á
ciónak egész épülete. Vagyis nem lehet szó a
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Bibliáról, mint hitünk örök alapjáról abban az
esetben, ha nem fogadjuk el a verbális inspirá
ciót, a Biblia szószerint való isteni eredetét. Mert
akkor nincs megállás sehol; akkor elejétől végig
ledőlhet minden, ami a Bibliában írva van. A
római katholicizmusbhoz való viszonyban ezt
úgy is form ulázhatnánk: amint ott a csalhatatlan
pápa a szikla, amelyen minden tévtan összetörik,
űgv itt a csalhatatlan Szentirás. Ha a Szentirásban is lehetnek tévedések, akkor a reformáció
hclv/ete tarthatatlanná lett.
A kérdés, amely ezek után felmerül az, hogy
miként lehet a Biblia hitünknek örök alapja, na
nem csalhatatlan, ha nem szóról-szóra inspirált.
Mert hogy nem az, szerintem kétségtelen. A
verbális inspirációt elfogadva szöges ellentétbe
jutunk nemcsak ,a modern term észettudom ányok
kal, de a keresztyén erkölcsiséggel is.
Az ótestám entoinban vannak elrendelt szer
tartások, amelyeket még a fundamentálisták sem
tartanak meg. Vannak tényb:li és történelmi té
vedések, vannak ellenmondások. Istennek szá
jába ad olyan parancsokat az ellenség kiirtásá
ról stb., amelyeket mi nem tudunk elképzelni
sem, mint Istennek parancsait. Zsoltárirók ajakán az ellenségnek olyan gyűlölete szólal meg,
amely egy alacsonyabb rendű erkölcs iség meg
nyilvánulása és nem fogadhatjuk el, hogy azokat
a szavakat a Szentlélek diktálta.
Ám ne gondoljuk, hogy a fundamentalizmus
a protestantizmus, vagy a k e re sz ty é n ig pozíció
ját erősíti, s ne gondoljuk azt se, hogy a verbá
lis inspiráció elvetése a pro.estanti/m us vagy a
ke reszt yénség pozícióját gyengíti, avagv a pa
pizmus helyzetet teszi kedvezőbbé. A csal hatat
lan saget nem fogadhatjuk el sem a Bibliát, sem
a pápát illetőleg azért, mert ahol emberek hat
nak közre, ahol emberek szólnak és cselekesznek,
ott a csilhatatlanság kategóriája nem jöhet szó
ba. És a fundamentalizmus inkább dis/kreditálja,
mintsem hogy becsesebbé tenné a Bibliát.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy például
nálunk is az újabb időkben a Biblia olvasása és
tanulmányozása azoknak az egyesületeknek a
kebeléből indult hóditó útjára, amelyek az egy
házi tanokra m m sok súlyt helyeztek, hanem ta
nokon való vitatkozás helyett kezükbe vették a
Szentirást és azt tanulmányozták. Bizonyos va
gyok abban, hogy ha azok a fiatal emberek
előbb el kezdtek volna vitatkozni a verbális in
spirációról és megállapodtak volna abban, hogy
a Biblia szóról szóra ihletve van, a teremtés tö r
ténetén nem jutottak volna túl a Biblia olvasá
sában. És ha most örvendezve mondhatjuk el,
hogy a Biblia terjed, a Biblia tanulmányozó kö
rök száma szaporodik, különböző Idpokban és
folyóiratokban a bibliai elmélkedésnek és a
bibliai leckéknek mekkora hely jut: hozzá kell
tennünk azt is, hogy ez nem a Bibliáról szóló
egyházi tannak, hanem magának a Bibliának és
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az általa és benne működő isteni erőnek kö
szönhető.
Tehát amikor a Bibliáról, mint hitünk örök
alapjáról szólunk, nem szabad felejtenünk, hogy
különbséget kell tennünk a Bibliáról való fel
fogás és tan, másrészt maga a Biblia között. A
hit hallásból van, a hallás pedig Isiién igéje által.
Hitünk alapjává a Biblia nem azáltal lesz, hogy
helyesen tanítunk vagy vélekedünk róla, hanem
azáltal, hogy olvassuk, hallgatjuk, tanuljuk és
befogadjuk. Fundamentalizmuson és moderniz
muson felül emel bennünket maga a Biblia,
amely arra való, hogy prédikáltassék a föld min
den népének. Ahogyan az apostolok hajdan és a
hittérítők minden időben nem azzal kezdik a
munkájukat, hogy a Bibliáról szóló egyházi ta
nokat fejtegetik, hanem magának a Bibliának a
tanítása által igyekeznek hitet ébreszteni, erő
síteni, tisztítani, úgy általában véve is az egy
házban, mint a hívők közösségében a lényeges
követelmény az, hogy — miként az Ágostai Hit
vallás mondja — az evangéliomot recte, helye
sen, igazán, tisztán tanítsák az arra elhivottak.
Maga Jézus igy szól: »Az írások azok, ame
lyek bizonyságot tesznek rólam.« S ezzel meg
mondja, hogy az ótestámentomi szentirás mi.
T. i. a Jézusról való bizonyságtétel. Az apostolo
kat azzal indítja útnak a Feltámadott: »Lesztek
nékem tanúim.« Az újszövetségi iratok nem
egyebek, mint a Jézusról való bizonyságtétel
nek Írásba foglalása. Az egész Szentirás tehát
Istentől ihletett, amennyiben a Jézusról tesz bi
zonyságot és arról, amiért Jézus élt, harcolt,
szenvedett és meghalt: Isten országáról és Isten
nek igazságáról. Ez a bizonysáigtevés elválaszt
hatatlan Istennek kijelentésétől. Csak olyan em
beriek tehetnek bizonyságot, akiknek Isten magát
kijelentette. S mivel emberekről van szó, azért
a bizonyságtételükben nem szabad csalhatatlanságot keresnünk, feltételeznünk és megkíván
nunk. De az emberektől, akik a Bibliáról véle
ményt vagy Ítéletet mondanak, annyit igenis
megkívánhatunk, hogy a Bibliát ismerjék. A
Biblia önmagának apológiája és bizonyítéka. A
Biblia olyan könyv, amely az embert rabul ejti,
megfogja, nem ereszti el. Minél többet foglalko
zunk vele, annál nagyobb mélységeket és ma
gasságokat találunk benne: és annál több kincset
tudunk szerezni belőle.
A Biblia hitünk örök alapja. Igen. És pedig
azért örök alap, mert állandóan, minden ember
nek, minden korban tudja közvetíteni Isten ki
jelentését. Mint könyv hordozható, terjeszthető,
lefordítható. Evangélikus egyházunk nem az
egyházi szervezet állandóságában, azonosságá
ban, egyetemlegességében bizakodik, nem azt
tartja, hogy ez vagy amaz az egyházszervezet
maradandó, Őrök alapja lehet a hit tisztaságának
és azonosságának és egyetemességének. A mi
katholicizmusunk nem abban áll, hogy minden
egyházban papizmus, vagy prezbiteriális rend
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szer, vagy konszisztoriális rendszer, vagy gyü
lekezeti rendszer legyen; nem is a szertartások
vagy szokások azonosságában keressük az ala
pot, amely megmarad és megtart: szerintünk a
katholicitáshoz elegendő, hogy az evangéliomot
tisztán és igazán hirdessék és tanítsák, s hogy a
szentségeket helyesen, Krisztus parancsa szerint
szolgáltassák ki, tehát a szentségekben is fődo
log az ige, az isteni parancs.
Ez örök hitalap. S ennek a hitalapnak a fel
állítása nyugszik a hiten. Mi hisszük, hogy az
Istennek Szentlelke az igaz hitet ébreszti és kelti
ott, ahol az evangéliomot »recte« tanítják. Nem
kétségeskedünk abban, hogy az Ige Istennek
ereje és általa a hívők el vezéreltetnek az üdvös
ségre.
Krisztus nagy apostola arra buzdítja olva
sóit, hogy a szabadságban, amelyre Isten őket
felszabadította, álljanak meg és ne kötelezzék el
magukat újra a szolgaság igájával. Ez a szabad
ság késztet bennünket arra, hogy hitünk örök
alapjának, a Szentirásnak, a Szentirásban fog
lalt istenigéniek helyébe ne tegyünk mást, se egy
házkormányzati formát, se ceremóniákat, hanem
érjük be az Igével. »Az Ige kőszálként meg|áll.«
Annak nincs szüksége támasztékokra, csupán hir
detőkre, 'hallgatókra és befogadókra. Jellemző
ebben a tekintetben Luther Kiskátéjában a har
madik parancsolatnak, ennek a oeremóniális pa
rancsolatnak, amelytől az ótestámentomi egy
házi szervezet is függ, a magyarázata. Luther
Márton e parancsolat magyarázatában csupán az
Isten igéjéről, szentnek tartásáról, hallgatásáról
és tanulásáról beszél. Teszi ezt azért, mert meg
van győződve, hogy ahol az Igét szentnek tart
ják, örömest hallgatják és tanulják, ott meglesz
a hitnek örök alapja.
A Szentirásban ugyanis olyan férfiak és nők
tanúbizonyságát halljuk, akik megtapasztalták az
Istent az ő különös kijelentléseiben, amelyeket
nékik adott. Királyok, pásztorok, halászok, pa
pok, államférfiak, szegények és gazdagok, tudós
theológusok és tudatlan emberek Írták a Biblia
könyveit. írtak azokról, amiket hallottak és lát
tak; írtak azokról, amelyek szemmel nem lát
hatók és füllel nem hallhatók, de amiket lelkűk
ben átéltek, megtapasztaltak. Megírták, hogyan
jutottak el Isten közelébe, hogyan alakította át
érzés világukat, akaratukat, életfelfogásukat a
Szentlélek és miként használta fel őket Isten
eszközül a hitnek terjesztésére. És ha nézzük
a hitnek terjedését a világban, az évszázadokon
és évezredeken keresztül, mindig azt találjuk,
hogy a hit propagálására a legjobb és legcélra
vezetőbb eszköz mindenkor és mindenütt a hit
örök alapjának, a Bibliának tanítása és hirdetése
volt. A Biblia nyeri meg a népeket Krisztusnak,
a Biblia szervez gyülekezeteket és egyházakat,
a Biblia az örök fundamentom, amelyen az egy
ház és az egyes hivő épül.
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C selek v ő s z e re te t.
„Annak okáért míg időnk van,“
cselekedjünk jót m indenekkel...“
(Szent irta.)

(Folytatás és vége.)
KéLeaer esztendő történeti távlatában a kö
zeli napokban jelenik meg előttünk a maga fen
séges mivoltában az Isten-ember glóriás szellemalakja, aki születésével az örök szeretetet hozta
el e világra,
azt a szeretetet, mely a mindenséget betölti, de amely az em beriség zömének
szivétől, életétől távol áll, sajnos.
Az Isten
em ber szeretete buzduljon fel azokban, akik a
földi javakban bővelkednek, nem feledvén az
írás ama figyelmeztetését sem, hogy: »Akinek
több adatott, több is követeltetik attól.«
Induljon meg tehát most különösen, a tet
tekben nyilvánuló charitativ jótékonyság, hogy
a társadalom nagy átlagára nehezedő nyom or és
anyagi fogyatkozás enyhülést találjon. Ébred
jünk annak tudatára, hogy a szűkölködik elége
detlensége és a szociális feszültség, amely most
olyan türelmetlen hangokban nyilatkozik meg,
csak a cselekvő szeretet által szünhetik meg.
Mert bár az irgalm asság gyakorlására pél
dát adó isteni M ester maga jövendölte meg,
hogy: »szegények m indenkor lesznek veletek«,
de azt nem óhajtotta, hogy: nyomorultak is
legyenek közöttünk. A jótáconyság Krisztusnál
kezdődik és cselekedetekben folytatódik.
A krisztusi szeretet gyakorlásának szabályai
nagyon egyszerűek. Egész összességük, hogy:
jó kedvvel, derült arccal cselekedjük azt. Mint
Írva is vagyon, hogy: »a jókedvű adakozót sze
reti az Isten.«
»Egymás terhét hordozzátok és úgy tölt
sétek be a Krisztus törvényét«
mondja a Szt.
írás. Mi sem teszi oly erős próbára az emberi
szivet, mint mikor felebarátja terhét kell hor
doznia. De az éppen az igazi szeretet jellemző
tulajdonsága, hogy készséges szívvel, derült arc
cal hozza meg áldozatát mikor szenvedőt lát.
Ne elégedjünk meg tehát azzd, bogy csak aj
kunkon hordjuk a szeretetet, hogy csak theoriában hangoztatjuk azt, hanem tegyük azt az
élet alapjává, az élet erejévé. — A szeretet a leg
tökéletesebb esztétikai érzés, mely a mindenséget betölti, de természetesen csak akkor, ha éló
és öntudatos, ha személyes és határozott, ha
úgy él bennünk, mint az örök Lélek szikrája.
Menjetek el tehát ti gazd igok, ti m egelégedet
tek» ti boldogok,
menjetek el a szükölkodók
hoz, sírokhoz, boldogtalanokhoz, vigyetek el az
Isten nevében csak egy morzsát abból, amit isten
nektek bőségesen adott, hogy a legszivhezszólóbb ünnep előestéjén szálljon béke és m egértés
az élet tengernyi gondjával küzdő emberek szi
vébe. Ne feledjétek el: »Kölcsön ád az Urnák,
ki kegyelmesen ád a szegénynek.«
A karácsonyi jótékonykodás terén különö
sen a női szivekre hárul fenséges feladat. Hisz

a természet a nőt rendelte nemcsak szükebb csa
ládjának, de az emberiség nagy családjának is
nemtőjévé, ö k az őskeresztények hitének, az
eleven krisztusi szeretetnek s az apostoli jó
cselekvésnek ihletett, melegszívű angyalai, ö k
annak a bibliai Tabitának egyenes leszármazói,
akiről az van írva: »gazdag vala jócselekedetek
ben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.« —
Legyenek a mai nők is gazdagok jó cselekede
tekben s legyenek rajta, hogy a karácsony szent
ünnepének beköszöntésével a sors mostohái szá
mára is boldog öröm nap derüljön. így megtelik
a világ minden tájéka a betlehemi jászol »friss
szónaiUatával« és mint Szabolcska Mihály vallá
sos lelkületű költőnk m ondja: »Házunk is tele
lesz, Szivünk is v ele. . .«
Zengcdc/ziik hát mindannyian ünnepi érzé
sek közt, ugyancsak Szabolcska Mihály szavai
val:
»Szállj le ránk Karácsony,
Szeretet szent Béke
Áldott ünnepe!«
Sz á l l j le r ánk:
Jelenünk és jövőnk
Boldoggá tevője,
Megszentelóje.
B

k V -e .

Jslentés lémetországi lanBlníiyilamról.
Méltóságos Báró, Egyetemes Felügyelő Ur!
Kb. 150 160 esztendővel ezelőtt az u. n.
németországi filantropinumokból tudvalevőleg
az egész nemet, sót részben a külföldi közokta
tásügyre is kiható reformmozgalom indult meg.
Ez a körülmény keltette bennem azt a gondo
latot, hogy tanulmányozzam a mai német L a n de r z i e h u n g s h e i m o k a t , melyek szin én magánaLapitások, mint hajdan a philantropinumok
és melyek szintén újabb és modem pedagógiai
törekvéseknek kiindulóhelvei akarnak Iemni. Tanulmányutamat SchnepfentHalban kezdtem, mely
az egyetlen fennm aradt philantropinum és 5 év
múlva fennállásának 150-ik fordulóját ünnepel
heti meg. Neve ma egyszerűen: Erziehungsan
stalt és bár a Landerziehungsheimek szövetsége
nem fogadta be, mégis sok rokon vonás kap
csolja őket össze: a nagy városokból való mene
külés, családias nevelés korlátolt számú növen
dékkel, új tanügyi eszmék felkarolása stb.
Az intézetet születésétől kezdve máig erős
protestáns szellem Íratja át, hiszen alapítója Salzmann Ch. Q. (megh. 1811) evang. lelkész volt.
Ma is tanárai és tanárnői mind protestánsok,
55 növendéke közül pedig csak egy volt katholikus. Az intézet a lehetőség szerint megőrizte
a régi tradíciókat. A reggeli munkát egyházi
énekkel kezdik, az ebéd alkalmával maga az
igazgató imádkozik (Jöjj el Jéz u s...) az ebéd
befejezése és a napi munka lezárása szintén
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énekkel történik. Minden vasárnap áhitat van
az imateremben m. p. úgy, hogy miniden má
sodik vasárnap rendles egyházi beszédet hall
gatnak. A vallástanitást a szomszédos gyüleke
zet (Friedrichroda) lelkésze végzi. Valamikor az
intézet teljesen a teológiai ráción alismus szelle
mének hódolt, lassanként azután positiv egyháziasság veszi át az uralmat és ma is az uralko
dik ott. Az intézet belső élete sok megszivelhetőt nyújt. Valamint annak idején az öreg Salzniann, úgy közvetlen utódai és a mai igazgató
is (Dr. Ausfeld) igazi apja növendékeinek. Nem
megható, hogy étkezéskor ő maga osztja ki az
adlagokat és maga csak akkor fogj evéshez, ha
mindenki el van látva?! Az ifjúság és a tanári
kar egy nagy családot képez, igjy a legbizalma
sabb viszony fejlődik ki a tanárok és növendé
kek között, amely, ha a mi nagyvárosi iskoláin
kat nézzük, nekünk szinte elképzelhetetlennek
tetszik. Legújabban nálunk is sorra megalakultak
az internátusok, de nézetem szerint csakis az
ilyen családias szellemben vezetett intézetek biz
tatnak sikerrel!
A második intézet, amelyet megnéztem,
már igazi Landerziehungsheim s mint ezek álta
lában, a városoktól távol lévén, nehezen hozzá
férhető. Erfurtból két nap kellett a megtekinté
séhez! Az intézet Bieberstein várában van elhe
lyezve, fekvése kb. olyan, mint a Wartburgé és
tényleg igy is nevezik: »Die Wartburg der
Rhön.« Bieberstein középpontja hét Landerzie
hungsheim nek. Legtöbbnek az alapítója H. Lietz
(1898-tól kezdve), aki a világháború idején, majd
ötven éves korában, önként jelentkezett és a
harctéren szerzett betegség következtében 1919ben meghalt. Intézeteit a német népnek alapít
ványul hagyta hátra. E hét intézet (Veckenstedt,
Gebesee, Haubindi, Ettersburg, Buchenau, Spie
keroog) közül az utolsó kettő foglalja magában
a legfelsőbb osztályokat és joguk van érettségi
vizsgálatot is tartani — a többi pedig az alsó
és középső osztályokat.
Az intézet jellege protestáns, a vallásnak
nagy szerepe jut, de egészen modern elvek sze
rint tanítják, amint ezt még maga Lietz meg
állapította és egyik könyvében meg is örökítette.
(Gott und Welt.) Eszerint nem tanítanak rend
szeres felekezeti hit és erkölcstant, hanem vallástörténetet, vallásbölcs észetet, világnézettant, a
modern u. n. liberális teológia széliemében. A
tanítás összes tárgyaiban nem a tananyag menynyiségére helyezik a súlyt, hanem az erők, ké
pességek kifejlesztésére. Az első sorba a vallásos
etikai értékeket helyezik, utánuk jönnek a logikai
esztétikaiak és csak azután a tisztán hédonisztikus lés utilitárisztikus értékek. A testi nevelés
is nagy szerepet játszik, különösen a téli sport
minden neme. Nagy nevelő jelentőséget tulajdo
nítanak a műhelyekben, kertben és mezőgazda
ságban való munkának. E célra lakatos, asztalos
és könyvkötő műhely áll rendelkezésre. Ezt há
lunk is fel lehetne karolni!
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A hazafias és vallásos nevelés mellett kellő
súlyt helyeznek az esztétikai nevelésre, amire kü
lönben az esti pihenő órákban, a zeneteremben,
(Kapellen) nyílik bő alkalom, ahol zenei mutat
ványok játszanak fő szerepet.
A koedukáció csak az alsó fokon van meg,
a középfokon csak kivételesen, a legfelső fokon
egyáltalán nem és ez a helyes. A koszt túl egy
szerű és nem olyan bő, mint Schnepfenthalban,
amit azután, mint értesültem egy magyar fiútól,
a tanulók megfelelő kirándulásokkal pótolnak,
ami kétségkívül hiba! Egyébként igen jó beny>
mást kaptam az intézetről, a fegyelem persze
nem olyan nagy, mint a mi nyilvános iskoláink
ban, de ez a tanárok és tanulók bizalmasabb vi
szonyából következik. Az élő nyelveket bizony,
bár kevesen vannak osztályonként, ők sem ta
nulják meg az iskolában, legalább a nagy több
ség nem. Más tárgyakban azonban szép ered
ményt érnek el.
A wickersdorfi intézet (Saalfeld mellett, a
türingiai erdőben, alapítási éve 1906) eleinte
alig különbözött a biebersteinitől. Hiszen az a
Gustav Wyncken alapította, aki Lietz tanítványa
és munkatársa volt, de későbben ellene fordult,
nagy szerepet játszott a német ifjúsági mozga
lomban (és nem mindig dicsőségesen) a nagy vi
lágfelfordulás után pedig mind! radikálisabb
irányban kezdett haladni. Wyncken már nem
akar tudni Landerziehungsheimről, hanem inté
zetét elnevezi »Freie Schulgemeinde«-nak, mely
nek saját alkotmánya van, mely nem egyszerűen
a tanulók önkormányzata, hanem abban áll, hogy
a tanárok s növendékek egyformán résztvesznek
az iskolaközösség törvényhozásában és kormány
zásában. Az idősebb tanulókból választmány ala
kul, mely a kisebb növendékek védelmére és fel
ügyeletére vállalkozik. Ezenkívül az egyes nö
vendékek szabad választással egyes tanárok vagy
tanárnők köré csoportosulnak (Kameradschaften)
mikor a nevelő a legintimebb ügyekben is mint
tanácsadó szerepei, egyébként pedig közös ér
dekeket ápolnak, tanácskoznak és egymástól in
dítást kapnak és vesznek.
Az intézet, melynek az idén 120 növendéke
volt, speciális jellemvonása, hogy nemzetközi és
vallástalan alapon áll. A nacionalizmust lesajnál
ják lés inkább »európai« szellemiségre töreked
nek. A prospektus szerint van ugyan vallásokta
tás, de az nem felekezeti, hanem tárgya a vallástörténet és bevezet a vallás, különösen a keresz
tyén vallás lényegébe. De hogy az milyen szel
lemű lehet, eléggé illusztrálják a jelenlegi tan
ügyi vezetőnek (mert Wyncken már csak a gazdasági ügyeket vezet;) nyíltan kimondott szavai:
»Wir hassen Religion und Kirche.« Imádság
persze nincsen. A napi munkát egy Blach-féle
fugával kezdik meg, az ebédet pedig egy-egy fi
lozófus (különösen Nietzsche) egy-egy bölcs
mondásával.
Az intézetben nikotin és alkohol tilalom van,
mint Bíebersteinben. Jellemzi még a következe-
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tesen végigvitt koedukáció. A leányok külön
házban laknak ugyan, de különben reggeltől
estig együtt vannak a fiukkal. A tantárgyak kö
zött a természettudomány és az u. n. G egen
wartskunde játszanak vezető szerepet. A legfel
sőbb osztályba a rendes tanítás helyébe az egyes
tárgyakból rendezett kurzusok lépnek, ezek be
fejezésével pedig továbbfolyik az órarend sze
rinti tanítás. A testi nevelés csak a modern spor
tokat öleli fel, tehát a régi tornázást egészen
mellőzi. A kézimunka itt is megvan. A zenei
nevelésre nagy súly esik. Egészben véve az inté
zet a mai meghasónlott Németország egy ik el
fajulása, mely csak egy töredéknek a hiperm o
dern szellemét fejezi ki és bár most nagy kelen
dőségnek örvend, mégis úgy hisszük, nem lesz
mélyebb és tartósabb hatása!
Landerziehungsheimnak mondja magát, de
tulajdonkép nem az, a breitbrunni leánynevelő
intézet az Ammer-tó partján (München közelé
ben). 1904-ben alakult Lietz hatása alatt, de ál
talában távol van a Landerziehungsheimok mo
dem , újító, kísérletező szellemétől, mert a régi,
jó hazafias, vallásos és házias szellem ápolását
tűzte ki feladatául. Ezért sajnálható, hogy’ az
intézet ez évben megszűnik, illetőleg apácak ve
zetése alá kerül, akik főleg szegény növendéke
ket fognak benne oktatni.
Az intézet eddigi igazgatója katholikus vallású ugyan, de a javából való, felvilágosodott,
toleráns ember, sót mivel növendékeinek túl
nyomó nagy része evangélikus volt, mindig eh 
hez alkalmazkodott az intézet vezetésében. Az
idén már csak húsz növendéke volt. Valamint
az eddigiek, ö sem kap az államtól semmiféle
segélyt, ellenben mint birtokos kemény adókkal
van megterhelve. (Ugyanerről panaszkodott ne
kem Schnepfenthal igazgató-tuíajdanosa is.)
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
»T egyetek tan ítv án y o k k á m inden né
peket!« Az ádventi király híveitől és szolgáitól
odaadó engedelmességet vár. Félreérthetetlen
parancsa az, hogy az evangéliomot hirdetni kell
minden teremtésnek, minden népnek, minden
fajnak. A tanítvány, akit Krisztus szerelme kény
szerít, nem huzódhatik félre, mikor a pogányok
megvilágo-sitásának és az üdvösség közlésének
munkája adományokat és áldozatokat követel.
Krisztus egyházának kiváltsága és kötelessége
a kiiimisszió. Tegyük lehetővé ennek az egyház
lényegéből folyó és dicsőséges munkának fenn
tartását és fejlesztését. A külmissziónak áldoza
tos adományokkal való tám ogatása a keresztyén
ember hitének egyik fontos bizonysága. Ezek
ben az ádventi napokban ne feledkezzünk meg
Istenországának ügyéről. Küldje be adományát
Broschko G. A. esperesnek (Budapest, IV.,
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Deák-tér 4. fi.) a M agyarhoni Ág. h . Ev. Misszió
egyesület pénztárosának. E célra szánt adom á
nyokat elfogadnak a lelkészt hivatalok is. A lelkészi hivataloknál, vagy az Egyesület pénztáro
sánál lehet tagnak jelentkezni; rendes tagok évi
3 P, pártoló tagok évi 1 P tagsági dijat fizet
nek. Hitből és szeretetböl fakadó tám ogatást kér
a M agyarhoni Ág. H. Ev. M isszióegyesület.
T an itó v álasztás. A lébényi gyülekezet
igazgató-kántortanitójává Takáts Zoltán mihályházai tanítót, III. tanítójává Seebach András lajoskomáromi tanítót választotta, mindkettőt eg y 
hangúlag.
T im áry bácsi Aki meg szokott fordulni
az egyetemes egyház Üllói-út—Szentkirályi-utcai
székházában, ismeri ezt a n e v e t Ismeri azt a
tisztességtudó, szolgálatkész öreget is, aki ezt
a nevet viseli. S ha majd legközelebb az egye
temes egyház székházába viszi az útja, feltűnik
neki, hogy az öreg Timáry bácsi már nem for
golódik ott az udvaron és nem őrködik az ülés
termek ajtajában. Miután húsz esztendőn át
Eliezer hűsegével szolgálta az egyetemes egy
házat, hetvennégy éves korában visszavonult rá
kospalotai otthonába pihenni. Munkás életével
rászolgált erre a pihenésre.
Résztvett egykor a boszniai okkupációban
és azután katona maradt, mignem, mint ezredtörz^őrmester, a budapesti állam rendőrség szol
gálatába állott, amelyben szintén elérte az ő r
mesteri sarzsit. A keblét díszítő hat kitüntetés
beszédes bizonysága a hűségnek, amellyel szol
gált és a megbecsülésnek, amelynek részese volt.
Mint a Luther-Otthont is m agában foglaló
egyetemes székház és az annak imatermében
tartott istentiszteleteket kiszolgáló egyházfi, az
egyetemes levéltár és a központi iroda altisztje,
azt a típust képviselte, amely már kihalóban van.
Nem volt megbízatás, amelyről dolga végezet len
tért volna vissza. Minden helyzetben feltalálta
magát. Különösen szívesen gondolnak vissza reá
a Luther-Otthon volt lakói. Pedig nem könnyű
dolog ám csinytevó diákok és komoly felügye
lőik bizalmát és szeretetét egyaránt elnyerni és
megtartani.
M egható jelenet volt, ahogy a távozó T i
máry búcsút vett az egyetemes egyház minden
érdemes munkát megbecsülő és minden becsüle
tes munka értékelése dolgában különös érzékkel
m egáldott Egyetemes Felügyelőjétől. Feszes ka
tonapózba vágta magát, mint mikor az őrség
lejelentkezik. Hosszú volt az őrség. Ö reg a le
gény. Elcsuklott a szava. Könny pergett alá az
orcáján. D. Báró Radvánszky Albert nyájas szó
val, meleg kézszoritással bocsátotta el útjára
az egyetemes egyház hűséges szolgáját.
Kövesse őt minden szolgálatot megbecsülő
lélek áldó kívánsága. Az Isten pedig áldja és
sokasitsa meg pihenésének esztendeit és fogadja
be egykor kedvesen hűnek bizonyult, öreg szol
gáját a többre bízottak közé.
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— Rövid hirek. Az olasz királyi pár de
cember 5-én meglátogatta a római pápát. Napi
lapom kiemeli, hogy Qasparri biboros-államtitkár »az előszoba közepéig ment elébe vendégei
nek, de egy lépéssel sem tovább, mint ahogy a
ceremóniák előírja.« Reméljük, a ceremóniáié te
kintettel van az udvariasság éís a keresztyén alá
zatosság követelményeire.
— Wartburgról azt hazudta a közismert
sajtó, hogy r. kath. kézre ment át. A cáfolat
megjelent, de azért azok az urak tovább hazu
dósnak.
— A római pápa a Vatikánban jezsuiták
vezetése alatt álló szemináriumot állított fel,
ahol fiatal oroszokat képeznek ki az oroszországi
r. kath. propaganda céljaira.
— Jézus életéről újabb film készül (emlé
kezhetünk a királyok Királyára); Jézust Charlie
Chaplin, a világhírű komikus filmszínész fogja
megszemélyes iteni.
— Az idei egyetemes közgyűlés a beiflatási
díj terhére minden tanuló után megszavazott
11 fillért tanítói jóléti intézéményekre.
— Kuthy Dezső egyetemes főtitkár a mo
tion missziói lelkész] állást ünnepélyes keretek
közt adta át Abaffy Gyula lelkésznek.
— A pestszentlőrinci egyházközség anyásult; első lelkészének, Salfer Károlynak, beik
tatása december 1-én volt.
—- A váckisujhelyi leányegyház október
27^én felszentelt új templomában november 17én avatta fel a hősök emléktábláját Liptay Lajos
lelkész.
— Aki az evangéliom isteni erejét értékeli,
nem maradhat közömbös a külmisszió iránt.
— Lieven Zsófia hercegnőt Moszkvában le
csukták, mert orosz munkások gyermekeinek a
Bibliát olvasta.
— A dunaharaszti ref. fiókegyház templo
mát a miniszterelnökről Bethlen-templommk
akarta elnevezni; az egyházkerület nem járult
hozzá.
— A főváros két átmeneti leányotthont nyi
tott. Mindakét otthont apácák vezetik.
— Budapest törvényhatósági bizottsága a
munkanélkülieknek 200.000 pengő karácsonyi se
gélyt szavazott meg.
— A budapesti Deák-téri templomban hősi
halottak emléktábláját állítanak fel. Megörökítik
az egyházközség lelkészeinek a nevét is.
— Az adóalapi segély igazságos felosz
tása tárgyában az elmúlt héten, december 3-án
ülésezett Budapesten, báró Radvániszky Albert
egyetemes felügyelő elnöklete alatt, az idei egye
temes közgyűlésen választott kerületközi adóalapi bizottság, Megállapította az új bevalláshoz
szükséges nyomtatványokat, megtárgyalta az
egységes elbírálást biztosító irányelveket. Leg
közelebb szétküldetnek a bevallási ivek, s igy
most biztosra vehető a százalékszerű tehermegáliapitás alapján történő adócsökkentési segély
Nyomatott •
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felosztás. Remélhető, hogy ez a hir a sokféle te
herrel küzködő gyülekezetekben megnyugvást
fog kelteni s 1930-tól kezdődően a legsúlyosabb
terhek alatt roskadozó gyülekezeteink, a lehető
ség határain belül megkapják a régvárt, békevilágban is nagy segítséget jelentett, most pe
dig sokszorosan szükségesebb adóalapi segély
folyósítását.
— A diakonisszaanyaházak szövetségének
Kaiserswerthi konferenciáján, amelyen 200-nál
több kiküldött vett részt, megállapították, hogy
66 németországi és 41 külföldi anyaházban öszszesen 32.008 diakonissza van. De nem minden
diakonisszaanyaház tartozik a Kaiserswerthi Szö
vetséghez.
— A salgótarjáni Luther Szövetség egy
másután négy vasárnapon este közművelődési
estélysorozatot tartott, amelyen a lelkész négy
vetitettképes előadást, Kovács Géza igazgató
négy felolvasást tartott. Megnyitókat mondot
tak dr. Halyák Zoltán elnök és Sztrokay Dániel,
azonkívül számos szavalat, énekszám, monolog
alkotta minden alkalommal zsúfolt terem előtt
lefolyt előadások műsorát, amiket családias
együttlét fejezett be.
— M egnagyobbított kórház megnyitása.

A Lórántfy Zsuzsánna Egyesület 9 év óta mű
ködő Diakonissza-Kórházát (VII., Ilka-u. 51.,
most Nürnbergi-utca 51.) az idén egy épületszárnnyal egészítette ki. Ily módon képes lesz
nemes hivatásának fokozottabb mértékben meg
felelni. Az újonnan megnyitott, tisztaságtól ra
gyogó kórházat f. hó 15-én, vasárnap d. e.
10—12 óráig mutatják be a főváros orvosainak,
kiket ezúton is szeretettel meghívnak.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
B. I. Tessék Gáncs Aladár evang. lelkész
hez fordulni; cinre: Klotildliget, Ev. Diakonissza
Egyesület, Pest megye.
Felelős kiadó:
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K arácso n y .
„Nagy a kegyesednek eme titka:
Isten megjeleni testben.“
1 Tim. 3. lö

A keresztyén kegyesség végsó alapjáig a /
emberi értelem nem hatolhat. A kegyesség gyö
kerei Isten ajándékozó kegyelméből szívják a
táplálékot. Az üdvösség a terem tett v.lágon túl
ról indul ki. Istentől, akinek útjai kinyomozhatatlanok és gondolatai végükrem ehetet'e ek. A/.
Ószövetségben vannak istenihlette utalá ok a
megváltásnak arra a módjára, amely a Jézus
Krisztusiján történt és elvégeztetett, de homá
lyosan és mintegy tükör által láttak Istennek
nagy prófétái is, mikor Immánuelről, a velünk
levő, a köztünk lakozó és bennünk maradó Isten
ről írtak és szóltak. Ami Karácsony éjszakáján
Bethlehemben történt, az meghalad minden vá
rakozást. Asszonytól lett, törvény alatt lett a
világ Megváltója, de teljesen és kizárólag Isten
nek akaratából, anélkül, hogy az emberiség, vagy
em ber azt előkészíteni, vagy módosítani tudta
volna. Istennek felséges terve, szándéka, célja
szerint törlént a Megváltó eljövetele és ezzel az
üdvösség megjelenése.
A nagy titok nem az emberi kegyességnek
az a része, amit az emberi lélek rejtelmes világa
titkának nevezhetnénk. Nem az a nagy titok,
hogy*az emberek hittel m egragadják a nekik
felajánlott üdvösséget; hogy odaszenteük életü
ket az evangéliom szolgálatára; hogy életükben
és halálukban nyereségüknek tartják a Krisztust;
hogy mindent kárbaveszni hagynak, csakhogy
m egtarthassák a Krisztusba helyezett reményü
ket. A nagy titok az, hogy Isten megjelent test
ben. Hogy Isten a teremtés m unkáját kibőví
tette, folytatta, új fokra emelte azáltal, hogy az
érzékelhető terem tésbe érzékelhetően beleállitotta az Egyszülött Fiút, aki valóságos Isten és
valóságos ember. A test, amely a teremtményi
mivoltnak bélyege, Isten személyének hordozója
lesz; a test, amely a Lélek ellen és a Léleknek
törvénye ellen hadakozik, teljes egészében és
alkotottságában a Teremtőnek nemcsak eszköze,
hanem megjelenési formája lesz s tele van ke
gyelemmel és igazsággtal, életadó, bünöketmegbocsátó, halottakat feltámasztó erővel, isteni erő
vel és isteni lényeggel. A test, amelynek lényege
a por és az elmúlás, az örökkévalóság és az is
teni lehellet kifejezése és valósága.
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Ez a nagy titok, melybe angyalok kívánná
nak betekin.eni; de nem bírnak be ekinteni. Isten
akaratá: és útját, amint az Krisztus megszületé
sében és az Ige testté válásában megvalósult,
hiába akarnánk elemezni, boncolni, értelmezni.
A terem tett világban Istentől kiindul5 új terem 
tés megmarad a nagy titoknak; aminthogy thok
az első terem .és megindulása és fenntartási is.
Az angyalok, a pásztorok, az istálló, a jászol, a
napkeleti bölcsek, a csillag és az ének és az aján
dékok: mindez nem a lényeg. A lényeg a Szűz
Anya és a Gyermek. Mindazok az érzelmi és
kegyessegi szálak, amelyek b nnünket Karácsony
ünnepéhez fűznek s amelyekből annyi lelki és
szivbeli öröm öt merit az egész keresztyén világ;
az a sok fény és ragyogás, amely Karácsony es
téjén kisugárzik a téli világba, nem leplezheti
cl, hogy nvHyen az Isten szivében rejlik a nagy
titok, az isteni szeretet drága gyöngye, az isteni
iidvakarat misztériuma. Az embernek Isten aján
déka irányában csak egy helyes m agatartása le
het: hittel, hálával, dicsérettel fogadni azt, amit
Isten a Krisztusban ád.

Az in k arn áció .
A karácsony Jézus születésének ünnepe.
Anélkül, hogy ennek a szép, meghitt, egészen
különleges varázsú keresztyén ünnepnek mele
géből a legkevesebbet is el akarnék vonni, mégis
kénytelen vagyok kifejezni azt a nézetemet, hogy
a karácsonyi — hangsúlyozom: szép és jó —
szokások alkalmasak elterelni a keresztyén vi
lág figyelmét attól, ami a Karácsonyban világtör'.énelmileg és üdvtörténclmileg, tehát keresz
tyén hitünket és keresztyén gondolkodásunkat
illetőleg páratlan jelentőségű. Nagy szükség van
ebben a szünkretisztikusan gondolkodó és a val
lás terén sokszor sekély szentimentalizmussal
beérő korban arra, hogy behatóbban foglalkoz
zunk az egyház tanával, dogmáival, amelyek
nem üres héjak, hanem nagy igazságoknak őrizői
és megörökitői az egyház történelm ében és az
em beriség szellemi történelmében.
A karácsonyi születés világtörténeti, sót koz
mikus történeti és ü d vtörténet jelentőségét a
vele kapcsolatos dogmának ismerete né kül nem
tudjuk felfogni; Jézus Krisztus személyének és
munkájának veleje formátlan péppé olvad, ha
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nem foglaljuk össze abban, amit az egyház az
inkarnáció, magyar szóval a megtestesülés dog
májában tanít. Jézusban Isten testesült meg.
Helyesebben és szabatosabban kifejezve: az in
karnáció Isteninek egy aktusa, egy cselekedete,
amellyel a Szentháromság második személye, az
Istennek Fia, aki öröktől fogva született, ma
gára veszi az emberi természetet, úgyhogy a
két természet: az isteni és az emberi azóta
Benne örökre és elválaszthatatlanul együttvan.
Vagyis a teremtő Isten Jézus Krisztus isten
emberi személyében belépett a teremtett világ
körébe; a térnek és időnek világába jött a min
denütt jelenvaló és örökkévaló.
Ebben a dogmában figyelemre méltó az,
hogy Isten cselekedetéről hallunk. A teremtmény
Isten eme cselekedé'Jéhez csak alázatos engedel
mességével járulhatott hozzá, amint Szűz Mária
szavai mutatják: »Imhol az Urnák szolgálója;
legyen nékem a te (az angyal) beszéded sze
rint.« Az idők teljessége nem jelenti tehát azt,
hogy az ember elérte a fejlődésnek azt a fokát,
amikor kitermelhette magából az istenembert.
Az üdv ezen munkájában egyedül az Isten cse
lekszik. Az inkarnáció teljesen Isten müve. Ami
kor azt mondjuk, hogy Isten legtökéletesebben
kijelentette magát a Jézus Krisztusban, ez azt
jelenti, hogy Isten legtökéletesebben kijelentette
magát önmaga által, azáltal, hogy magára vette
az emberi természetet. Jézusban Isten lett em
berré, és pedig olyan módon, ahogyan ember
még nem lett. Nevezi a Szentirás Jézust á má
sodik Adámnak is, de ezt nem szabad úgy ér
telmezni, mintha a bűntelenségen kívül más ha
sonlóság is volna Ádám éís Jézus közt. Ellenben
van nagy különbség, mert Jézus asszonytól lett
és törvény alatt lett, ami Adárnra nem áll; Jé
zusban Isten lett emberré, Adám pedig a föld
nek porából teremtetett és azután lehelte bele
Isten az életnek lehelletét.
Az inkarnáció dogmája ellentétben áll azzal
a téves felfogással, mintha Jézus az emberi eré
nyeknek és tehetségeknek valamely hatványo
zása által emelkedett volna olyan magaslatra,
hogy Istennek nevezhető. Semmiféle erkölcsi tö
kély, semmiféle bölcsesség és semmiféle hata
lom vagy tudás nem emelhet fel puszta teremt
ményt arra a fokra, amelyen Jézus áll és van.
Az inkarnáció Istennek egy teljesen új és egye
dülálló kijelentése. Egy új kezdet. Jézusban öz
Isten élt a világban. S ha nézzük az inkarnációnak célját, akkor azt találjuk, hogy az inkarnációval Istennek célja a megváltás volt, tehát a vi
lág érdekében történt. Ha nézzük az inkarnáció
indokát, akkor azt találjuk, hogy indoka Istennek
szereteíe és könyörületessége volt. De az inkar
náció egyúttal annak a kijelentése is, hogy az
ember önmagában tehetetlen az üdvösség, a
boldogság és az örökélet megszerzésére, vagyis
istenrendelte céljának megvalósitálsára. Tehát az
inkarnáció egyúttal a világ felett mondott Íté
let és annak kinyilvánítása, hogy Isten nélkül az
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embernek legnemesebb és legértékesebb törek
vései hiábavaló szárnypróbálgatások.
Ez az i ítélet nem a világnak erkölcse, ha
talma vagy bölcsessége felett mondott Ítélet
csupán, sőt nem is elsősorban az. Ez az ítélet
azon a célgondolaton alapszik, amelyet az Isten
az ember megteremtésével belehelyezett a vi
lágba s amelyet legtömörebben fejez ki az az
ige: »Szentté legyetek, mert én szent vagyok.«
Az inkarnációval kifejezett ifelet a szentség
és a bűnösség viszonyából folyólag kimondott
ítélet. Keresztelő János előkészítő munkája ab
ban áll, hogy az embereket bűnös voltuk felis
merésére és elismerésére szólítja fel. Jézusnak
hatása az emberekre az, hogy bűneik tudatában
leboirulnak előtte. Jézus munkája az, hogy meg
bocsátja a bűnöket. Az inkarnációhan megjelenő
ítélet szava: a világ bűnös. A bűntudatnak mély
séges, őszinte és megrázó bevallásait megtalál
juk az Ótestámentomban is. De ott a bűnösség
a világban teljesen elhagyatva érzi mágiát;
kiabált, de hol van a felelet? kér, de hol van a
segítség? tehetetlennek érzi magát, de hol van
az erő? Igaz, hogy az Istenben való bizodalomlomnak és megnyugvásnak is klasszikus bizo
nyítékaival találkozunk. De miért? Azért, mert
a bűntudat niern lehetett olyan mély, a bűnnek
megismerése olyan konkrét, mint amióta Isten
nek Szentje megjelent a világban. Az inkamációval tökéletességre jutott a kijelentés pozitív és
negativ értelemben. Isten tökéletesen kijelentette
magát és tökéletesen kijelentette az embernek
a helyzetéi is: megváltás nélkül elveszett és elkárhozott ember, a bűnnek, halálnak és ördög
nek szolgaságában.
Amikor az inkarnáció révén a Szent meg
jelent köztünk, nyilvánvalóvá lett az embernek
rendeltetése is. Ez a rendeltetés nem az ethika
körébe tartozik. A szépség, bölcsesség és jóság
eszményei elhomályosulnak azon cél mellett,
amelyet a teremtő Isten az ember elé kitűzött.
A cél az Isten. Nem abban az értelemben, hogy
az ember istenüljön. Ennek az inkarnáció szöges
ellentéte, mert abban az Isten lett emberré, nem
pedig az ember Istenné. A cél az Isten annyi
ban, mert az embernek rendeltetése az, hogy
Istent imádja és magasztalja, neki szolgáljon és
engedelmeskedjék. Hog^f a modern nevelési el
vek az embernek ezt a célját és rendeltetését
nem igen szokták szemelőít tartani, annak kárát
az emberiség vallja. Az inkarnáció hirdeti, hogy
mindenek Istenre teremtettek, a világnak egv
célgondolata van: az Isten«; egy létalapja és létjogosultsága: az Isten. Istentől eltekintve és el
vonatkoztatva, Isten nélkül, Istenhez való vi
szony nélkül á világnak s az egyes embernek
semmi létjogosultsága és létalapja nincs. Az istenfelenség végső eredményben a világpt és az
életet, a történelmet és a kultúrát visszadobja
a káoszba, az embert magát pedig a nihilbe, a
semmibe.
A világnak jelemtőségíét abból ismerjük meg,

azoknak a kezét, akik a pusztulás halálharang
ját kongatják egyházunk felett s öntsünk bá
torságot azokba, akik ezt rezignáltan elhallgat
ják. Ha az a sok fekete nyelvű jövendölés és
C assandra-jóslat beteljesült volna, amit m egszé
dült elmék víziója szőrt szét a világba, íuckor
a Lutheranizmus korhadt fakereszt L nne a m últ
temetőárkában.
Nem azért beszélünk egyházunk belső m eg
újulásáról, mert kihűlt ereinkben a Krisztus ke^
gyeimének éltetadó vérkeringése, lunem azért,
mert egyházunk sorsdöntő harcba indul új el
lenségek ellen s újult erőre van szüksége. Nem
a léket kapott, vagy zátonyra futott hajó segélysikoltása egyházunk belső m egújulásinak han
goztatása, hanem a viharvert hajó korm ányosá
nak, Krisztusnak parancsszava: Emberek a vitor
lákhoz! Nem az Isten végítéletének korbácsa
suhog fejünk felett, hanem a kötelesség ösztökéje üt érzékeny s sebezhető oldalunkra.
A kötelesség és a felelősség elénk állítja
egyházunk belső megújulásának állandó s ak 
tuális feladatait. A kettő egymástól elválasztha
tatlan; összekapcsolódnak, mint fonálon a
gyöngyszemek. A m agyar evangélikus egyház
immanens feladatát csak akkor biztosíthatja, ha
égető, aktuális kötelességeit teljesiti. Ha pár
éven belül látható jelei nem lesznek egyházunk
újulásának, akkor emberi számítás szerint a
döntő küzdelemben mi maradtunk alul. H ang
súlyozom azt, hogy egyházunknak rövid időn
belül igenis imponáló es fényes nagytettekkel
kell jelet adnia küzdöképességének, mert elveszt
jük lábunk alól az életlehetőség talaját. A két
veszedelmes ellenség: a katholicizmus s a min
den vallás örök eltiprója: az internacionalizmus.
A katholicizmus szintén csak aktuális ellen
ség, de az internacionalizmus a rettentőbb és
félelmesebb, *mert nem hitelvi eltéréseket, ha
nem örök igazságot: vallást támad. A katholiciz
mus erőlködésétől nem kell nagyon m egijed
nünk, de Lbecsülnünk sem szabad. Nem tartom
magam prófétának, de megkövült fanatizmus
sal tudo.n hinni, hogy a katholicizmus hatalmas
vára az elmúlás talajára van építve, melynek
vagy fundamcntomostól rombadolni, vagy fundamentomostól újra épülnie kell, mert külön
ben az idő vágtató orkánja kártyavárként dönti
össze. Megkövesült dogmákat, természetellenes
tanításokat, külsőségei cerimoniákat, önhitt a g 
resszivitást, olyan naiv kijelentéseket, mint a
pápa a napokban tett: »A Szentháromság nevé
ben!« — a felvilágosult, minden romantikát s
misztikát elgázo’ó internacionalizmus lélektaná
nak növekvő tábora ellen nem lehet harcba vinni.
Egyházunknak mostani ideje, a krízisnek A tankok ellen nem lehet fakarddal boldogulni.
ideje; egyházunk mai nemzedéke: sorsdöntő De az a megdöbbentő, hogy* nekünk is oda kell
nemzedék. Aki az egyházi élet ütőerén tartja a állanunk ebben az internacionalizmus ellen való
kezét, érzi a küzdelem lázveréséí s hallja az élet csatában egy szivvel-lélekke! a katholicizmus
halálharc robaját. Hallja is meg Sionunk csata- mellé, m ert a közös ellenség győzelmi riadójá
riadóját az, aki elszánja magát a szentügy har nak velőtrázó fájdalmára nagyon keserű vigasz
cosává. De csak a bátrak, az elszántak jöjjenek balzsam lenne az a kárörvendő felsóhajtás: »No,
ainagy ellenség: a kishitűség ellen. Állítsuk meg de legalább nekik is végük van!« H ogyan old-

hogy Isten eljött a világ megváltására. Ez két
ségtelenül és cáfolhatatlanul mutatja a világ ér
tékét is. A világ abszolút értékét, amint azt az
Isten értékeli. ő röm van a mennyben egy bű
nösnek a m egtérésén. Mit adhatna az em ber
váltságul a saját leikéért? Ez az érték nem a
világnak önmagában rejlő értéke; a világ nem
önm agában értékes. A világot Isten tirtja érté
kesnek, a világ Istenhez való viszonyában érté
kes. És ez az igazi értékm érő. Jézus világosan
rámutat azokra, amik a világban értékesek és
éppen olyan világosan azokra is, amelyek érték
telenek. Rámutat az értékálló dolgokra és rá
mutat azokra, amelyeket a moly, rozsda m eg
emészt. A világban immanens értékelés, a világ
körében mozgo és megmaradó értékelés mindig
csak viszonylagos, relativ. És a gondolkodó elme
ezzel nem éHieti b i. Honnan vegyünk azonban
abszolút, feltétlen érvényű értékm érőt? A vi
lágból magából nem kaphatunk ilyent. Az inkarnációban az Isten jött a világba és azzal, hogy
önmagát adta, adta a mértéket is: legyetek*tö
kéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéle
tes, s hogy a mennyei Atya milyen, azt mutatja
a Fru: aki engemet lát, az látja az Atyát, én es
az Atya egy vagyunk.
Az inkamáció dogmájának minden részleté
ben való ismerete nem szükséges ahhoz, hogy
Krisztusban higyjünk és az üdvösségre eljus
sunk. Az inkamációban megjelent üdvözítő ha
talom, az inkarnálódott Krisztus működik ott
is, ahol nem ismerik a közel kétezer éve tartó
christológiai vitákat és tanokat. De ez nem je
lenti azt, hogy a keresztyénség lekicsinyióleg
mehetne el és kárvallás nélkül mehetne el az
egyház tanai, hitvallása és legkiválóbb gondol
kodóinak munkája mellett. S napjainkban, mikor
műveltek és műveletlenek egyfelől a nyers ma
terializmus, másfelől a babona, varázslás és kü
lönböző vallások és filozófiák konyháján főtt
vagy fötelenül piaradt lelki táplálékok kotyvalékán élnek és pusztulnak, talán nem felesleges
és Isten segítségéve! nem haszontalan munka,
felhívni a figyelmet arra, hogy a keresztyenségnek dogmákban kifejezett igazságai hivő lelkek
hatalmas értelmi munkájával form uláztattik meg
és megérdemlik, hogy többet foglalkozzunk ve
lők, mint ma divatos, holnap már lomtárba ke
rülő »eszmeáramlatokkal« és filozófiai rendsze
rekkel.
D iakónus.
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juk meg ezt a lehetetlennek látszó feladatot!
Semmi más nem menthet meg, mint egy f o r 
r adal om! Vissza az örök reformáció gondo
latához, az állandó lelki ájuláshoz, a lelkiismereti
szabadsághoz, amely ránkdiktálja az eljövendő
idők szelleméhez illő nagykorúságra nevelő fej
lődést, amely felé a jelen óramu.atója közeleg.
Vessük le magunkról a meddő »dogmatizmus«
izomsorvasztó, szűk páncélját, mert kinőttünk
már belőle. Ne nyargalásszunk most a vallás
etikett-kérdésein, mert a váltanék finom nüanszai nem érdeklik a mai ember lelkét. Nem, is
érünk erre rá, mert akinek a háza felett tűzsziporkákat kerget a szél, az ne a könyvespol
cát porolgassa, hanem rohanjon vizes csöbörrel
az épület ormára. A jövő lelkészének a munkásszervezeteket, a szociális intézményeket a ma
gyar népiélek sajátosságait s a bibliát legalább
is úgy kell ismernie, mint az ontológiai s öko
nómiai szentháromságltant. Nekünk ebben a harc
ban van Istentől rendelt feladatunk s a theologiai
kutatás első kötelessége, hogy a Szentirás örök
igazságait olyan tudományos módszerrel ismer
tesse meg, amelyek a magyar népiéleknek s az
apologetikai követelményeknek megfelelnek. A
német értelmi theologia fegyverzete s lelkülete
nem elégséges vértezet a magyar ifjúság szá
mára, mert természetének s lelkületének idegen
marad akkor is, ha szinjeles a szigorlata. A
szangvinjkus, szivember-magyarság s a szenvecodex-böngésző, avult illatú produktumával.
A lelki forradalom természetes következmé
nye: Vessünk el magunktól minden hierarchikus
pártolást! Egyházunk tekintélyét nem az bizto
sítja a közéle.ben, ha minél többen felkapaszko
dunk a cimhajhászás küzdelmében a ranglétra
magas fokára, hanem ha mi leszünk éppen el
lenforradalmárai a elmek által is emberek közé
éket verő hierarchikus osztálypoli ikának s mi
leszünk zászlóvivői az idők méhéből már kiter
melt s egyre növekvő testvériség eszméjének.
Természetes, hogy itt is a lélek a fontos, de a
lelkűiét modora is fontos. Jézust csak mesternek
ti utálták, akkor a >t sztel ndő;< név nekünk is
elég lehet. Milyen meglepe és lenne a közélet
ben, ha a reformátor egyszerűség i;mét vissza
reformál tatnék. Talán a külföld sem mosolyogna
rajtunk, amely nagyrészt már kiheverte ezt a
rangpestist.
A lelki forradalom térítsen el bennünket a
szociális prédikáció holt területéről, a szociális
tevékenység mezejére. Tudjuk, hogy a keresztyénség mini transzcendens, isteni erő mm fog
ható a szoci Tlzn.us diadalmente é ek szék rété,
de a keresztyénség szivét öl; meg, aki azt állítja,
hogy a kereszt énségben nem az új parancsolat
a lüktető vér: Egymást szeressétek!
Most kell kiállnunk a gyakorlat porondjára
s az egyházegyetem tekintélyével ti lakozni azok
ellen — akár név szerint is, — akik öl-hat fizetést
húznak, akik protekció révén 4—5 patika nyi
tására kapnak engedélyt, mig az éhesek és ron
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gyosok ezrei nyomorognak a külvárosok odúi
ban. A szociális tevékenységet természetesen ön
magunkon kezdjük. Ne beszéljünk nyomorról,
mig mindent meg nem tettünk annak enyhítésé
re. Blasfómia annak ajkán a nyomoré nyhi lés sür
getése, aki maga dúskálkodik s csak a mások
zsebéből akarja, a nyomort lényhiten1. Szokjunk le
a banketté zésről, a dohányzásról, az alkoholról,
(másnak kenyér sem ■«Jut!) a vendégeskedésről
s talán inkább tudjuk hordozni egymás terhét.
Evangélikus miniszter és református lelkész már
akadt, aki lemondott felesleges fizetéséről, eset
leg köztünk is akadhatna ilyen. A luxus és a
fényűzés letörése van olyan fontos, mint a lelkészi jubileumok pontos betartása.
A magyar ipar támogatása s vele a magyar
iparosság megmentésének propagálása talán
egyházi önérdekből is fontosabb lehet, mint üz
egyházi élet személyeskedő vitái. Természetes,
hogy ez csak gyakorlati következménye lehet
evangéliomi lelkületűnknek, de ha még ennyit
sem tudunk megtenni, ne valljuk magunkat evan
gélikus keres ztyéneknek.
Egyike legégetőbb aktuális feladatainknak
az intelligencia, a vagyonos osztály megnyerése.
Valaki azt gondolhatja, hogy az elébb vázolt
programmal inkább el fogjuk őket riasztani. Pe
dig éppen csak ezzel az egyházpolitikával tud
juk őket megmenteni. A magyar vagyonos osz
tály nagy és talán végzetes hibája, hogy nem
okult semmit a kommunizmusból. Ridegebb,
mint valaha. Kun Béla meggyűlöl tette a kom
munizmust, de a klerikális célokra milliókat ál
dozó kultuszkormány és a néptől elidegenedett
magyar vagyonos osztály Talán sokkal visszasóvárögtafja. A végzetétől csak az evangéliomi
lelkűiét ápolása, az intermacionálizmus szélsősé
geit lenyirbáló biblikus szocializmus mentheti
meg, amely nem vért és vagyonközösséget, ha
nem szerető lelket, igazságot s megértő támo
gatást kér.
Rövidlátó földesurainknaík az a politikája,
amely a főúri kiváltságokat védő Habsburgkirály felé kacsintgat. A történelem malmának
hajtó sodrát nem lehet medrében visszafelé szo
rítani. A katholicizmus nagy diadala, hogy az
intelligencia eddig töretlen nyakát bele tudta
kényszeríteni a vértelen ellenreformáció foga
tába. Szervezett hadsereggel támad ellenünk s
védekezik sokszor a legszükségesebb szociális
érdek ellen. A magyar protestáns nagybirtokos
vessen számot őszin én; melyik a helyes politika:
az állandó s bizonytalan harc a szoclálizmus el
len, vagy a túlzó eszméknek feleslegessé tevése
a Krisztus szeretettörvényének emberibb módon
való valorizálásával?! Ha mélyére néz a dolog
nak, akkor be fogja látni: ha egyházát cserben
hagyja, önérdekét hagyja cserben.
Az utolsó, amit nem hallgathatok el, bár
mennyire fáj is annak kimondása, hogy lelkészi
karunk tisztességben megőszült, élemedett, de
az egyre fokozódó lelki igényeket kielégíteni

ma már nem tudó tagjait halaszthatatlanul ré rűen berendezett, tisztaságtól csak úgy ragyogó
szesítenie kell egyházunk vezetőségének a jól intézet a polgári társadalom leányait akarja a
megérdemelt pihenésben. Ezt ilyen nyíltan talán vidám munka szellemébe bevezetni, rendhez és
senki sem merte eddig papírra vetni, de min egyszer őséghez szoktatni, háztartási kötelessé
denki suttogja. Én magamra vállalom ezzel a geikre ránevelni és keresztyen jellemekké fej
kijelentéssel talán a kenyér-éhség vádját, de leszteni, különböző, többnyire egyéves tanfolya
amint megtettem dccembér 18-án a győri egy maival. Az általános háztartási kiképzés mellett
házmegye lelkészértekezletén kerületünk püspöke néhány szociális és háztartási hivatásra is előké
s lelkésztársaim előtt, úgy megteszem most is, szít (gazdaasszony, háztartási tanítónő, gondmert nem miattam szükség, hogy botránkozások noknó, beteg és csecsemóápoló, gyermekkertészlegyenek. Védelmemre fogadják el részemről azt nö, óvónő). A gyakorlati kiképzés az intézet ki
az igaz szívből jövő mentséget, hogy nagyon tünően vezetett birtokán történik, ahol nagy
szeretem evangélikus egyházamat s ha indítvá zöldség és virágos kertben, disznóhizlaldában,
nyom indokolását kéri valaki, szívesen felsoro tejgazdaságban, baromfiíenyésztésben csoporlom néki levélben azt, amit publikálni nem lehet. tokkint vannak beosztva a lányok. A rend és tisz
Visszatérve arra az összefoglaló gondolatra, taság itt is mintaszerű. A gyakorlati kiképzés
hogy' a két aktuális ellenség ellen mi mentheti mellett azonban nem hanyagolják el áz elméleti
meg egyházunkat, ismét csak azt mondom: kiképzést sem, sőt az a felfogásuk, hogy minden
Isten üzenetének titkait megértő lelki forrada testi munka egyúttal szellemi munka is, mert
lom s a hozzátartozó forradalmi intézkedések. a szellemi erők fejlesztésére szolgál. Az elméleti
S akkor az Isten kegyelme éppen az lesz, hogy tárgyak pedig mind a nők sajátos hivatásával
felnyitja szemeinket jövő feladataink meglátá és a társadalomhoz leendő szereplését tartják
szem előtt. Többek közt oly tárgyakat tanítanak,
sára.
Nem új dolgot mondtam s nem új esz melyek nálunk még a leányiskolákbui is majd
mét akarok becsempészni az evangélikus életbe, nem ismeretlenek pl. Bürgerkunde, Lebens
csak ki szeretném küszöbölni azt, ami nem tar kunde, Gemeinschaftskunde: ezek az égető kér
tozik hozzá nemcsak a Luther szelleméhez, de dések a mi iskoláinkbi alig jutottak be! Az inté
zet annyira megy gondoskodásában, hogy a vég
elsősorban a Szentiráshoz sem.
zett növendékeknek alkalmazási lehetőségeket,
Én nem vagyok pesszimista s defetista.
munkaköröket keres. E gyönyörű intézet meg
Hiszem, hogy még nem késő!
tekintése tanulmányútam szép befejezése volt.
Bácsi Sándor.
Ha befejezésül felvetem a kérdést, hogy a
mi evang. iskoláink mennyiben meríthetnek oku
lást az általam meglátogatott intézetektől, akkor
a következőket mondanám:
1. Evangélikus iskoláink intemátusai reform
(Folytatás és vége.)
ra szorulnak. Bennük még mindig a kaszárnyaEnnek az intézetnek is szép és egészséges rendszer dívik, egy tanár a felügyelő (prefectus
a fekvése, fő vonzóereje azonban 13 holdas nagy vagy ephorus 1 2 segéderővel), aki az iskolá
kertje, ahol a leánynövendékek nemcsak szabad ban is tanít rendes óraszámmal és az intézet ve
idejöket töltik, hanem kerti munkát is folytatnak, zetését csak mellékfoglalkozásnak és mellékjö
m. p. mint meggyőződöm, nagyon szívesen. vedelemnek tekintheti. A baj minálunk általában
Kellőkép felkarolják a testi nevelést, kivált a tó az, hogy először csinálnak intemá'.ust és akkor
által nyújtott sportokat (úszás, csónakázás),ezen keresik hozzá sietve az embert, holott csak akkor
felül napirenden vannak a séták, játékok, kirán és ott kellene internátust állítani, ahol már meg
dulások. Az intézet 9—15 éves lányokat fogad van az egyén, aki egész életét ennek az intéz
be és azokat nemzeti, gyakorlati irányban neveli, ménynek akarja szentelni! Ez a főok, amiért
illetve nemök rendeltetésére előkészíti. Megjegy Schnepfenthal 150 év óta fennáll és Bibersteint,
zendő, hogy zongoratanitást csak olyan növen Wickersdorfot szintén ilyen emberek vezetik.
dékeknek adnak, akik igazi tehetséget mutatnak. Persze ehhez sok lemondás szükséges a modern
Az utolsó Landerziehungsheim, melyet meg élet kényelmeiről! A másik baj, hogy vidéki inakartam nézni, a Bodensee melletti Gaienhofen ternátusainkról nem szólva, városi intézeteink
volt. Azonban sem a bajorországi Lindnauban, alkalmatlan helyen vannak. Ma már modern in
sem a vorarlbergi Bregenzben nem tudták el tézet árnyékos park, nagy kert, játszótér nélkül
dönteni, melyik Gaienhofenban van az intézet, elképzelhetetlen — ez a fiú- és leányinternátu
írásomra pedig a bregenzi >Landesfeuerversiche- sokra egyaránt vonatkozik. Az ev. leánykollé
runganstal.« felelt! Erre nyomozásomat abba gium számára most keresnek alkalmas telket és
hagytam, hiszen már 16 napja tartott az utazá epületet. Nem vagyok illetékes a hozzászólásra,
som és csak a Lindauban levő evang. leányne mégis azt mondom, vétek volna, ha itt benn
vel ó intézetet tekintettem meg, mely azonban Pesten helyezkednék el ez a virágzó intézet! Mi
nem Landerziehungsheim, hanem háztartási is vel Budára már nem mehet, mert odakerül a ref.
kola. Neve: Maria Martha Stift.. Ez a nagysze Baár-Madas intézet új épülete, vagy a városli-
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getben, vagy Kelenföldön kellene az intézetnek
helyet keresni, hiszen ilyen esetben nemcsak a
jelenre, hanem sokkal inkább a jövőre kell gon
dolni.
2. Ha azonban még a leánykollégiumnál
sem lehetne a modern pedagógia és higiéné kö
vetelte elveket megvalósítani, akkor legalább azt
kellene tenni, amit ma minden valamirevaló né
met városi iskola tesz, hogy vidéki otthont sze
rez, u. n. Sehullandheimot. Ennek a célja az,
hogy a városi iskola tanulóit osztályonként fel
váltva 3—4 hétre kiviszik a Schullandheimba a
tanárokkal együtt és itt folyik a tanítás lehető
leg a szabadban, de a rendles órarend szerint.
Ez az intézmény legújabban óriási módon fel
lendült Németországban, úgy hogy pl. csak
Szászországban 31 van (a legtöbb Drezdáé, 16)
és Lipcséé (5).
Hogyan lehetne ilyen vidéki otthont létre
hozni? Különbözőkép. Részben gyűjtések, ado
mányok, iskolai előadások segítségével, de eset
leg részvénytársasági alapon a szülők hozzájáru
lásával. Nálunk egy ilyen intézményt a legalkal
masabban a Hűvösvölgyben lehetne létrehozni.
Megfelelő telket kellene venni és egyelőre egy
szerű barakkokat emelni 1—2 tanteremmel, háló
teremmel, tanári szobával, konyhával, mellékhelyiségekkel, verandákkal. A pesti szülők min
denesetre szívesen támogatnák az erre célzó tö
rekvéseket, hiszen arról volna szó, hogy gyerme
keik 3—4 hetet a szabadban töltenének, olyanok
iSj akiknek szülei nincsenek abban a helyzetben,
hogy elvigyék az egész családot nyaralni.
A Sehullandheimot (egyszóval mindenkép
utánozandó intézménynek tartom!
3. Mint kifejtettem, a mai Landerziehungsheimok olyanféle kísérleti iskolák, mint hajdan
a Philantropinumok. Nálunk a múltban a pro
testáns iskolák töltötték be ezt a szerepet. Ifjaink
a külföldi német egyetemekről hazatérve az
ottani reformeszméket úgy hozták be iskoláinkba
és igy azok életét folyton felfrissítették. A rém
des államsegély elfogadása óta intézeteinkben
megindult az elszíntelenedés folyamata és ezzel
sajátos charizmáink elhalványulása. Ennek az
oka az állami tanterv kötelező elfogadása. Ennek
a feltételnek azonban nemzetiségi viszonyaink
átalakulásával többé semmi értelme nincsen,
hiszen csak védekezés volt egyes nemzetiségek
túlkapásai ellen. Mivel ettől többé nem lehet
tartani, eljött az ideje annak, hogy a tanügyi
kormány a protestáns iskoláknak nagyobb moz
gási szabadságot biztosítson. Ha ez megtörténik,
a mi iskoláinkban új korszak kezdődnék a régi
tradíciók felelevenitésével és új eszmék erőtel
jesebb felkarolásával.
4. Nem szorosan idetartozik, mégis megemlitem a hospic (ev. szálló) kérdését, melyet Mél
tóságod multévi közgyűlési megnyitójában vetett
fel. Nézetem szerint ez a kitünően bevált intéz
mény könnyebben volna megvalósítható, ha a
német. központtal (Berlin S. 42. Oranien-strasse
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69.) érintkezésbe lehetne lépni, talán az maga
vállalkoznék a felállítására?!
Bátorkodom ezt is Méltóságod nagybecsű
jóindulatába ajánlani a többi konkrét javaslatom
mal együtt.
Méltóságos Báró, Egyetemes Felügyelő
Urnák
Budapest, 1929. augusztus 1-én.
alázatos szolgája
Dr. Szelényi Ödön s. k.,
ny. theol. akad. tanár,
egyetemi magántanár.

H Í R E K .
— Tisztelettel kérjük a hátralékok befi
zetését és az előfizetés megújítását. Legköze
lebbi számunk m int a XVI. évfolyam első
száma jelenik meg.
^ Előfizetőinknek és olvasóinknak bol
dog karácsonyi ünnepeket és Istentől meg
áldott újesztendőt kívánunk.
— Bethlen Gábor ünnepély. A soproni
Hittudományi Kar Tanártestülete december 14én rendezte meg emelkedett hangú vallásos ün
nepélyét. Bethlen Gábor emlékére, akinek ha
talmas alakját D. Kovács Sándor egyetemi tanár
állította oda a nagyszámú hallgatósági elé ün
nepi ’előadásában. A vallási, dinasztikus és gaz
dasági ellentétek európai összecsapása, a 30
éves háborúnak borzalmas idején, amikor a ma
gyarságot sok más ellentéten kívül még a tö
rök és német is pusztította, jelent meg Bethlen
Gábor, nemcsak hogy megtartsa, de magas
szellemi és erkölcsi nívóra is emelje ezer gonosz
tól tépett fajtáját. Kardjával Wallenstein sem
meri összemérni a magáét; nyílt, őszinte politi
káját valami agyafúrt diplomáciai csalafintaság
nak tartják, pedig csak az Istenre támaszkodott
Bethlen Gábor és a Bibliából tanulta a hűség
politikáját. Jakab angol király azt mondotta
róla: »A nemes magyar nép, a jó Magyarország
rég Csehország sorsára jutott volna, ha Bethlen
fejedelem karja meg nem menti. Egész Európa
érdeke, hogy a magyar királyság mint önálló
ország fentálljon.« Egy velencei kortársa Adás
nak nevezi, akinek vállain egész Európa szabad
sága nyugszik. Telepesét, a tősgyökeres magyar
nemességet gyarapítja, utakat épít, egyetemet
alapit, megteremti Közép-Európa legjobb valu
táját, énekeket ir, nemzetét erőssé akarja ne
velni. Emlékét nem szobrok őrzik, de ahonnét
fakadt, akinek a legmélyebb törekvéseit, vá
gyait fejezte ki élete, a magyar nép szive-Ielke,
mint az igazságos Mátyásét. A nagyság, mértéke
az önfeláldozás erénye s Bethlen ezzel a mérték-
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kel is nagy volt. Az alapos tudományos tájéko
zottságé és élvezetes előadáson kiviil még Lukáccy Dezső theob hallgató a Bethlen Gábor szól
cimü XVII. századi éneket, a hittudománykari
hallgatók énekkara a Gyakorta való buzgó kö
nyörgést kíván az Isten c. karéneket, Komjáthy
Lajos theol. hallgató pedig Vály Nagy: Bethlen
cimü költeményét adta elő nagy tetszést aratva.
. — L elkészértekezL t. A ^yöri egyházmegye
lelkészei Németh Káioly elnöklete a u tt decem
ber 18-án értekezletet tartottak Győrben, ame
lyen D. Kapi Béla püspök is résztvett. Szabó
József püspöki másodlelkész szolgáltatta ki az
Úrvacsorát. Az elnöki megnyitó az inkamáció
dogmájával foglalkozott. Megálljpi otta az ér.ekczlet a május első felében Győrött tartandó if
júsági konferencia prograinmját; a konferencia
egy napra van tervezve. Megnyitó istentiszteletet
D. Kapi Béli püspök, záróistcntiszteletet Pálmai
Lajos tb. esperes, a győri Szcretetház igazgatója
tart. Előadok lesznek Scholtz Oszkár, Toltéssy
Zoltán, Sallay István, Victor Erzsébvt, Németh
Károly, Turóczy Zoltán. Legközelebb kiadja az
Egyházmegyéi Behnissziói Szövetség Turóczy
Zoltánnak egy építő iratát, amely a családi áhi
tatok tartására nyújt buzdítást és útmutatást.
Sikos Kálmán »Az cvangéliom a nemzet életé
ben^ c. munkáját olvas a fel, Bácsy Sándor D.
Dr. Pröhle K. egyetemi tanárnak a kopznhágai
luth. világgyiiléscn tartott előadását ismertette.
Végül foglalkozott az értekezlet az egyházkerü
let! járulékokkal is, sajnálattal értesülve arról,
hogy az állami költségvetésben eszközölt reduk
ciók az egyházkerületet újabb nagy nehézségik
elé állítják.
Iskolaavatás Ágfalván. Az ágfalvai vi
rágzó egyházközség, melynek iskolájában eddig
három tanerő működött, a tankötelesek számá
nak folytonos emelkedése miatt 4-ik tanítói ál
lást volt kénytelen szervezni, ami új iskola építé
sének szükségét is maga után vonta. Mivel az
eddigi két iskolaépület egyikének sincs olyan
nagy udvara, hogy a gyermekek nagy seregének
megfelelő játéktérül szolgálhatna, azért az új
épidetet egy harmadik helyre kellett állítani. A
pplitikai község erre a célra egy a helység men
tén elhúzódó erdős domb alatti szabad fekvésű
kb. 1000 Q-öl nagysági! szép gyümölcsös kertet
vásáréit meg 5000 P áron s annak legnagyobb
részét iskolaépitési telekül odaajándékozta a gyü
lekezetnek. A kultuszkormány 24.000 P állam
segélyt és 4000 P kölcsönt engedélyezett az épí
téshez, amihez a gyülekezet is több mint 10.000
pengővel járult, úgyhogy ezen együttes áldo
zatkészséggel a nyár folyamán felépült a nem
csak gyönyörű fekvésű, hanem a modern követe
léseknek mindenben megfelelő két tanteremből
és szép tanítói lakásból álló harmadik új iskolaépület, amelynek december 8-án, vagyis ádvent
második vasárnapján volt az ünnepélyes felava
tása. Az ünnepélyre megjelentek a gyülekezet
ben dr. Schindler András esp. felügyelő, Zier-
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mann Lajos esp. iskola bizottsági elnök, Graf
Samu esp. tanitóegyleti elnök, Hackstock Ká
roly felügyelő és mások az egyház,
dr. Högyészy Pál vármegyei főjegyző, dr. Czillinger
József föszolgabiró, Schlegel Károly h. tanfel
ügyelő, dr. Ostor József országgyűlési képvi
selő és mások a közigazgatási és tanügyi ható
ságok részéről. Az iskolaavatás ünnepi istentisz
telettel kezdődött, amelynek keretében Scholtz
Ödön esperes mint helyi lelkész beiktatta hivata
lába az újonnan szervezett 4-ik tanítói állásra
kinevezett tanítónőt, Grosz Arankát. Az ünnepi
szentbeszédet Ziermann Lajos soproni lelkész
tartotta, aki a XXIV. zsoltár 7—10 alapján ha
talmas beszédben méltatta a szép tágas temp
lomot megtöltő hívek előtt a nap jelentőséget.
Az istentisztelet után, amelyen a »Dalcsokor«
nevű énekkar is emelte, vitéz Felkay Sándor ta
nító karnagy vezetése mellett egy szép karének
kel az áhítatot, a hívek sokasága a felavatásra
váró új iskolához vonult. Az iskolásgyemiekek
által elénekelt »Hiszekegy« után, az esperes föl
hívására Huber Tamás iskolagondnok felnyi
totta a főajtót, mire a vendégek és hívek meg
töltötték a felavatás helyéül oltárral ellátott
egyik tantermet. Scholtz Ödön esperes Luk. 7,
1—10. versét választotta felavató beszédjének
alapigéjéül, melyben kiemelte, hogy az új iskolá
nak is egyformán kell a tudomány és a hit szol
gálatában állnia, ha céljának meg akar felelni
s hozzá akar járulni ahhoz, hogy az annyi sebből
vérző haza és egyház az itt folyó lelkiismeretes
munka hatása alatt is újra felgyógyuljon. Purt
Gyula igazgató-tanitó a tantestület nevében kö
szönetét mondott mindazoknak, akik a népmű
velés ezen szoíp új hajlékának felépítését előmoz
dították és kijelentette, hogy a tanítást az új
iskolában is az evangélikus egyházhoz való hű
ség és a hazaszeretet lelke fogja áthatni és me
legíteni. Néhány iskolásgyermek alkalomszerű
vallásos és hazafias költeményt adott még elő,
mire a szép ünnep az evangélikusok himnuszá
val, az. »Erős vár« ének lésé viel véget ért. A kö
zönség erre megtekintette az új épületet, amely
úgy szép fekvésével, mint praktikus beosztásával
és szolid kivitelével mindenkinek teljes tetszésére
és elismerésére talált. Ágfalvai gyülekezetünknek
mostantól fogva tehát három iskolaépülete van,
öt tanteremmel, három tanítói lakással és négy
tanerővel. Ily módon Ágfalva talán egyike az
első gyülekezeteknek, amely már tanteremmel
rendelkezik azon esetre is, h í a nyolcéves tan
kötelezettség tényleg valóra fog válni.
— Lelkészértekezlet. A vasi közép ág. h.
c\\ egyházmegye lelkészegyesülete f. hó 9-én
tartotta őszi devotioját és értekezletét. Az Ur
szent vacsoráját Rónai B. Gyula uraiujfalui lel
kész szolgáltatta ki, neki pedig Varga József
sárvári lelkész. Az egyesület szeretettel köszön
tötte súlyos betegségéből meggyógyult elnökét:
Nagy György nemeskoltai lelkészt 40 éves, Zongor Béla újonnan megválasztott esperest és
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Varga Józsefet 25 éves lelkipásztorkodásuk al
kalmából; üd vözölte Scherer Józsefet mint szent
gotthárdi új lelkészt. Az értekezleten dr. Tirtsch
Gergely kőszegi lelkész »Az Ur esztendeje« cím
mel tartott eredeti gondolatokban1gazdag, rend
kívül érdekes felolvasást, Béláik János szombat
helyi hitoktató pedig »A testvéri közösségiről
beszélt nagyon tanulságosan és épületesen. Jó
nak látja az értekezlet egy ev. ifjúsági országos
konferenciát előkészítő kisebb konferenciát tar
tani Szombathelyen; a rendezésre felkéri Bélák
Jánost.
— Laitinen Toivó, lelkész, személyében
finni hallgatója volt egy éven keresztül a theológiai fakultásnak és lakója a Theologus Ott
honnak. Laitinen, aki tökéletesen elsajátította a
magyar nyelvet, az egyetemes egyház vendége
volt. Itt tartózkodása befejeződvén, a következő
levelet intézte a Báró, Egyetemes Felügyelő úr
Öméltóságához: »Letelt az idő, melyet itt Ma
gyarországon, magyar testvéreim között, a ma
gyar evangélikus egyház vendégeképen tölthet
tem el. Mielőtt útrakelnék, hálával csordultig
telt szivem arra késztet, hogy Méltóságos Ura
mat legalább írásban fölkeressem és megköszön
jem mindazt a szeretetet, amelyet Méltóságos
Uram és a magyar evangélikus egyház részéről
tapasztalhattam. Mélységes hálával töltött el,
hogy a magyar evangélikus egyház ép most,
ezekben a magyar nemzet számára gazdaságilag
olyan nehéz időkben olyan messzemenő anyagi
áldozatokat hozott érettem. Rajta leszek, hogy
megszolgáljam mindazt, amit élveztem. Finn ha
zámban élőszóval és tollal dolgozni fogok azért,
hogy a magyar és finn nemzet között, a finn
és a magyar evangélikus egyház között minél
bensőbb' kapcsolat jöjjön létre. Hiszem, hogy
Isten meg is segít ebben az igyekezetemben.
Magamat, törekvéseimet, a finn-magyar barátság
ügyét továbbra is Méltóságos Uram nagybecsű
jóindulatába ajánlva, vagyok mély tisztelettel
alázatos szolgája Laitinen Toivo finn s. lelkész.«
A Báró, Egyetemes Felügyelő Ur Öméltósága
szívélyes hangú levélben viszonozta Laitinen
búcsúüdvözletét.
—- P ály a d ija t'n y e rt két ev. tanító. AGyőrvidéki Általános Tanítóegyesület pályatételt tű
zött ki a következő címmel: »A helyesírás taní
tása az elemi iskolában.« A beérkezett pályamun
kák felbontása a f. hó 12-én, Győrött tartott köz
gyűlés keretében történt meg. A 100 penglős
első dijat Donner Samu révfalui ig. tanító, ev.
egyháztanácsos, az 50 pengős második dijat pe
dig Kuszák István győrújvárosi ev. tanító nyerte.

— Rövid hírek. Báró Radvánszky Albert
dr., egyetemes felügyelő, mondta az elnöki meg
nyitó beszédet a Felvidéki Egyesületek Szövet
ségének december 16-iki közgyűlésén. A »Hunfal vy-Internátus« jelentését dr. Öhlschleger An
dor gondnok nyújtotta be.
— A Magyar Külügyi Társasáig dr. Schnel
ler Károlyt, a miskolci ev. jogakadémia nyilv.
rendes tanárát különösen a francia nyelven meg
jelent statisztikai tanulmányainak elismeréséül,
rendes tagjai sorába választotta.
— A theológiai fakultás december 14-én
Bethlen Gábor-emlékünnepet rendezett; az ün
nepi előadást D. Kovács Sándor mondta; a hall
gatók énekkara énekelt; Lukácsy Dezső és Kom
játhy Lajos hallgatók szavaltak.
— A Magyarhoni Ág. H. Ev. Misszióegye
sület 1909 február 2-án tartotta alakuló köz
gyűlését Pozsonyban; vagyis az idén 20 éves.
Támogassuk a külmissziót!
— A magyar állam a mezőhiegyesi ménes
ből nógyesfogatot ajándékozott Vilma holland
királynőnek, hálából azért, hogy 1920. február
óta 28.346 magyar gyermek üdült Hollandiában.
— A Vatikánnak egy vizsgálóbírói határo
zata igy van aláírva: »A Szentháromság nevében,
XL Pius pápa őszentsége uralkodása alatt.«
— Egy newyorki kiadó körkérdésére adott
válaszok szerint Dante legkedveltebb sora: »In
Sua volontade é nostra pace.« »Az ö akaratában
van békességünk.«
— Peru kormánya megtiltotta, hogy bár
miféle iskolában a róm. kath. (egyház tanaival
ellenkezőt tanítsanak.
— Az Evangéliumi Világszövetség imahete
1930. január 5—11 lesz.
— Sopronban december 15-én avatták fel a
Rothermere-obeliszket; a felsőház koszorúját dr.
Töpler Kálmán, a kópviselőházét Hermann
Miksa helyezte el az emlékművön; a soproni
férfidalárdák énekét Téby Mihály líceumi tanár
vezette.
— Pékár Gyula, »A nemzet vértanúinak
1918—1919« orsz. emlékműbizottság elnöke ado
mányokat kór a vértanú-emlékmű költségeihez,
a Pénzintézeti Központba, a »Vértanuk« 36.800
sz. csekkszámlára.
— A ‘Nőegyletek Magyar Munkát Védő Szö
vetsége (Budapest, I. Attila-körut 18) kéri az
evangélikus nőegyletek támogatását, ügyvezető
alelnök Földváry Valerie, Öttévény, Győr m.
— A budapesti Ev. Leánykollégium dec.
18. és 19. Arany János-estet rendezett a Deáktéri díszteremben gazdag programmal.
— A soproni theológusok egy csoportja
vállalta, hogy a Finn Missziói Társulat délafrikai
— A P ro testán s O rszágos »Brocskó Lajos« munkamezején egy benszülött evangélistát el
Árvaszövetség 1930 január hó 5-én d. u. 5 tart. Az első havi részletet (27.50 P) már el is
órakor tartja V. évi rendes közgyűlését a Pro küldték.
testáns Országos Árvaházban levő hivatalos he
lyiségében, melyre tagjait és az érdeklődőket
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.
szeretettel meghívja. Az elnökség.
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