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Újév.
„Imó mindent újjá teszek.János Jel. 21, 5.
B e é r h e tjü k -e a zok k al a sz é p ter v e k k e l
é s jó e lh a tá r o z á s o k k a l, a m ely e k ú jév k örü l
lelk ű n k b e n r a e g fo g a m za n a k ? S a jn o s, v a la 
m e n n y ie n
m eg ta p a sz ta lh a ttu k m ár.
h ogy
a zo k n a k ü d e s z ín e i m ily e n g y o r s a n k ifa k u lnak, s jó r é s z t v iss z a z ö k k e n ü n k a régi. a m e g 
sz o k o tt ’k e rék v á g á sb a . A m a g u n k e r e jé b ő l
sem az e s z te n d ő i, sem ö n m a g u n k a t n em Ind
ju k m eg ú jíta n i, m ég h a é r ezzü k is a r é g i
nek m in d en h e ly te le n sé g é t. Ö n m a g u n k ra tá 
m a sz k o d v a jogos a g g o d a lo m m a l n é z h e tü n k
az ú jév k ü szö b én , s m in d e n n a p n a k r e g g e 
lén a tito k z a to s jö v e n d ő b iz o n y ta la n s á g a elé.
k ü lö n ö se n m o st, a m ik o r a v ilá g b a n a n n y i
m in d e n v a n , m ű k ö d ik é s é r v é n y e s ü l, am i I s 
ten szen t a k a ra tá n a k e lle n e sz e g ü l, Isten o r 
szá g á n a k h o z z á n k jö v e te lé t g á to lja . T a lá n
n in c s az é le in e k e g y e tle n o ly a n ter ü le te sem .
a h o l a S z e n tlé le k tö l m e g v ilá g o síto tt e m b e r
fe n n ta r tá s n élk ü l b e é r h e tn é azzal, am i van
s n e k ív á n n a g y ö k e r e s v á lto z á st, ú ju lást
E lm o n d h a tju k ezt n e m c sa k a z o k r ó l a
d o lg o k r ó l, am ik k ö r ü lö ttü n k , a v ilá g b a n v a n 
n ak , h a n e m ö n m a g u n k r ó l is. A v ilá g g a l
v a ló e lé g e d e tle n sé g ü n k e t m ég k e se r ű b b é te
szi az ö n m a g u n k k a l v a ló e lé g e d e tle n sé g ; a
k ö rü lö ttü n k d ú ló g a zd a sá g i é s sz e lle m i h a r 
co t m ég fo k o z z a a m agu n k lelk i v ilá g á b a n
fo ly ó k ü zd elem : K icso d a sz a b a d ít m eg e n 
gem e h a lá ln a k testéből?« A m a g u n k ^ lelk i
ség ét fü r k é sz v e és e le m ez v e , n em k ell-e s o k 
sz o r r á jö n n ü n k arra, h o g y a v isz o n y o k k a l
v a ló e lé g e d e tle n s é g ü n k , am elyet sz e r e tn é n k
n e m es és tiszta fé n y b e n é g ő n e k feltü n tetn i,
tu la jd o n k ép en a v ilá g sz er e teté b ő l fa k a d s
azért m é lta tla n k o d u n k , m ert a v ilá g nem r é 
sz e s ít b en n ü n k et k e g y e ib en ? Ú g y h o g y m é l
ta tla n k o d á su n k nem a k risztu si * sz e r é té ib ő l
tá p lá lk o z ik ,h a n em a ki n em e lé g íte tt ö n 
z ésn ek ,
k a p z sisá g n a k ,
h a ta lo m v á g y n a k
s z e n n y e s fo rr á sá b ó l.
N e m tu la jd o n íth a tu n k teh á t k ereszty én
v a llá so s érték et p u sztán a m eg lev ő á lla p o 
tokkal v a ló e lé g e d e tle n sé g n e k , s az ú ju lá s
után v a ló v á g y a k o z á sn a k . Az a k érd és, m i
vel v a g y u n k e lé g e d e tle n e k , m iért v a gyu n k
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e lé g e d e tle n e k és m ily e n n e k sz er e tn é n k
a
v á lto z á st, az ú ju lá st. E le v e n ü n k r e ta p in t L u 
th er M árton , m ik o r azt írja az ú jjá s z ü le té s 
ről: A k e r e sz te lé s azt je le n ti, h o g y a b e n 
n ü n k lé v ő régi e m b e r n a p o n k é n ti b ű n b á n a t
é s tö r ö d e lm e s s é g á ltal v izb e fo jta ssé k és
m e g h a ljo n m in d e n b ű n n e l é s g o n o sz k ív á n 
sággal e g y ü tt, é s v isz o n t n a p o n k é n t új e m b e r
jö jjö n e lő é s tá m a d jo n fel, aki Isten e lő tt
ig a zsá g b a n é s tisz ta sá g b a n ö r ö k k é éljen * .
M egújult e m b e r az. aki m eg ö lte b ű n e it és
g o n o sz k ív á n sá g a it; aki ig a zsá g b a n é s tis z 
ta sá g b a n él a v ilá g b a n b ár, d e Isten sz ín e
előtt.
M enny ijó ig y ek ez e t v eszett a v ilá g h á 
b o r ú ó ta k árb a!
J ó ig y e k e z e t, a m ely a v ilá g ú jr a é p íté 
sé re irá n y u lt. A d e s tr u k c ió é s a k o n str u k c ió
sz a v a k p o lg á r jo g o t k a p la k a h ír la p o k b a n , a
p o litik á b a n , a tá r sa d a lm i é s a g a zd a sá g i
é le tb e n , a sz ó sz é k e k e n . D e r á jö ttü n k -e arra.
h o g y m in d a k e ttö r e sz ü k sé g v a n . D e stru ú ln i
kell és k o n str u á ln i; r o m b o ln i és
falak at
ra k n i! A régi e m b e r n e k m eg kell h a ln i, az
ú jn ak fel kell tá m a d n i. B iz o n y á r a
n in e s
sz á n d é k u n k p á lc á t tö rn i a z o k n a k m u n k á ja
fele lt, akik n em zeti é s n e m z e tk ö z i, e g y h á z i
és e g y h á z k ö z i v o n a tk o z á so k b a n fá r a d o z n a k
az élet m e g ú jítá sá n , d e m ég se m h a llg a th a t
ju k el azt az a g g á ly u n k a t, h o g y az élet k e 
retein ek
m e g v á lto z ta tá sa v a g y
k itá g ítá sa
n em fogja m agát az életet m eg ú jíta n i. Sem
a N é p sz ö v e tsé g , sem a n a g y e g y h á z i k o n 
fe r e n c iá k nem é r h e tik el m a g a sz to s c é lj a i
kat m a g á n a k az e m b er n e k b e lső m e g ú ju 
lása n élk ü l.
Ez p ed ig azt je le n ti, h o g y az e m b e 
rek a m a g u k e r e jé b ő l so h a se m b ír já k m e g 
v a ló síta n i azt, am it le g n e m e se b b e lg o n d o lá 
sa ik b a n e s z m é n y i c élu l tű ztek k im a g u k e lé
é s az e m b e r isé g e lé . Ősi té v e d é se a jó a k a 
ratú e m b er e k n e k , h o g y az e r k ö lc s ö k m e g 
ja v ítá sá r a tö r e k sz e n e k , a vad fá tó l várn ak
g y ü m ö lc s ö t, a vad fá n a k tövét á ssá k , ö n 
tözik , s nem g o n d o ln a k arra, h o g y a fát he
k e lle n e o lta n i. Az e r k ö lc s ö t á llítjá k h o m lo k 
térb e a v a llá s r o v á sá r a , szem e lö l tév esztv e,
h o g y az e r k ö lc s fu n d á m e n to m a , tö rzse, ta
laja a v a llá s o s h it, ezt p ed ig a S z e n tlé lek
m u n k á lja az em b er b e n . Az Ágostai H itval-
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lássál együtt tévelygésnek tartunk minden
olyan tanítást, amely szerint az em ber sa
ját okosságának erői által is megigazulhatna
Isten előtt, vagy más szóval kifejezve az em
ber a világban levő, immanens erők fel
használásával eljuthatna az üdvösségre, bol
dogságra, békességre, az életnek harm óniá
jára.
Pélagius tanításával szemben Pál apos
tolnak, Augustinusnak, Luthernek és az
Ágostai Hitvallásnak van igaza: Az emberi
természet, ha nem hatja át a Szentlélek,
gonosz indulatokkal van telítve és sokkal
erőtlenebb, hogysem Istennek tetsző dolgo
kat mívelhetne. Amellett az ördög hatalm a
alatt áll, aki az embereket különféle vét
kekbe, istentelen nézetekbe s szembeszökő
bűnökbe hajszolja«. Az em ber mindig a
maga kárán tanulja meg, hogy rosszul tette,
m ikor asaját erőit túlbecsülte, az ördög h a 
talmát lekicsinyelte. Az ördögnek egyik
legravaszabb fortélya, hogy elhiteti az em
berekkel, hogy nem létezik, vagy ha létezik
is, ártalm atlan. Valóban ,nem testtel és vér
rel van tusakodásunk. Olyan gonosz erők
működnek a világban, amelyek erősebbek
az embernél. Igen sekély es felfogása az élet
nek az, amely figyelmen kívül hagyja a
Sátán mélységeit. A bűnnek rettenetes ere
jét ism erni kell, akkor látjuk csak, milyen
tehetetlenek vagyunk — önmagunkban.
De m indenre van erőnk a Krisztusban,
aki bennünket megerősít. És az Istennél
semmi sem lehetetlen. Mi nem tudjuk fel
építeni az új Jeruzsálemet. Nem tudjuk meg
újítani sem magunkat, sem em bertársain
kat, sem a világot. Mégis reménykedünk,
m ert az új Jeruzsálem Istentől alászáll; a
Bárány királyi trónjától az élet vizének
tiszta folyója árad; s az, aki a királyi szé
ken ül, azt m ondja: Imé, mindent újjá te
szek. Istennek hatalm ában és kegyelmében
bizva, bátran indulunk neki az új eszten
dőnek. Ő feljebb cselekedhetik annál, hogy
sem kérjük, vagy reméljük. Nekünk egy a
dolgunk: ha igéjét halljuk, ne keményítsük
meg szivünket, fogadjuk be az igét és ad
juk át m agunkat teljesen Őneki. Ő megcselekszi.
Életem ideje kezedben van«. Jó he
lyen van.
— Győri diakonisszák Sopronban. A
soproni ev. egyházközség diakonissza állo
mását régóta a pozsonyi anyaház látta el
munkaerővel. A megszállás óta egyre több
nehézség gördült az elé, hogy Sopron Po
zsonyból kapjon diakonisszákat s ezért oly
megállapodás jött létre, hogy a soproni ál
lomást átveszi a győri anyaház. Az új győri
diakonisszák jan u ár elején költöztek Sop
ronba.

1930.

M isszió.
„Résztvettetek az evangélium ügyében.“
Filippi 1, 5.

Pál apostol úgy volt meggyőződve, hogy
Isten kegyelme őt az evangéliomnak a po
gány ok közt hirdetésére rendelte. Nagy erőt
ád, ha tudjuk, mi az Isten végzése felőlünk.
Összpontosítja életünket, egységet és lendü
letet visz m unkánkba, megóv a kicsinyes
ségtől, támpontot ád minden erőfeszítéshez.
Meggyőződése egyszerűséget és nagyvonalú
ságot adott neki a világban, amely olyan
kapkodó, ugrándozó és szaggatott. Önma
gára talált, am ikor elveszítette önmagát a
Krisztusban; új teremtménnj^é lett, amikor
Urával eltemetkezett a halálba. Semmivel
nem törődött, mindent kárbaveszni hagyott,
m indent szemétnek Ítélt azon az egyen kívül,
hogy hű sáfár legyen a reábizottakban.
Szert tett a rra a szent közömbösségre,
amelynek mindegy szegénység vagy gazdag
ság, gyalázat vagy dicsőség, élet vagy h a
lál, szolgálat vagy uralom. Kitartását, cél
tudatosságát, áldozatkészségét mindenesetre
fokozta az a tudat, hogy a legnagyobb U r
nák szolgál és a leghatalmasabb, legegye
temesebb m unkában fáradozik: az evangé
liom terjesztésében. A világon nincs jelentő
sebb munka, mint az evangéliom hirdetése,
s az evangéliom hirdetésében nincs hősie
sebb vállalkozás, m int a pogányok térítése.
A külmisszió az evangélizálás koronája. Út
törő munka. A m isszionárius égi csipkebo
kor a pusztában; elég, de tüzeket gyújt, szi
veket lángoltat fel és forraszt oda Krisztus
hoz. A hittérítő szántóföldje az egész világ;
sehol sem ver gyökeret, mégis mindenütt
otthon van; ismeretlen és mégis ismert;
szegény, de sokakat gazdagít; félelemmel
megy, de bátrakat nevel; mindenki adósá
nak tudja magát, s m indenkit adósává tesz.
A m isszionárius azért megy, m ert Isten
parancsolja neki, Isten hívja, Isten küldi,
megy azért is, mert látja, hogy a világnak
szüksége van nem őrá, hanem az evangéliomra, amely Istennek ereje minden hívő
nek üdvösségére. A m isszionárius a Krisztus
anya szentegyházának legfontosabb m unká
ját végzi: tanítja a népeket, s a világnak
legnagyobb emberi jóltevője, m ert az igével
és a szentségekkel viszi a bűneikben elve-
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hunyta mély -gyászba b o ríto tta
feleségét,
Tóth M áriái, leányát: Vaskó Istvánná sz
Kéler Ilonát és fiát, <lr. Kéler B ertalan ügy
védet, aki az elhunyt apa kerületében ez idő
szerint egyházmegyei m ásod fel ügyelő. Ké
ler Zoltánt újév napján, délután három ó ra 
kor, a Kerepesi temető halottasházából ki
sérték utolsó titjá ra és a gyászszertartást
az elhunyt egyházi vezérem ber gyerm ekkori
iskolatársa, Csővári Géza lelkész végezte.
1000 pengős adom ány a győri ev.
diakonissza intézetnek. Egy volt győri lakos,
egy magát megnevezni nem akaró nyugal
mazott polg. isk. tanár, 1000 pengőt küldött
a győri ev. szeretetház diakonissza alapja
szám ára.
H alálozás. Kiss Árpád esernátfalui
(B rassó m.) lelkész 73 éves korában elhunyt.
Stolt Ernfi nyug. ág. h. ev. tanító decem 
b er 27-én, életének 55-ik esztendejében.
N yíregyházán
hosszas betegség után e l
hunyt. Tem etése decem ber 20-én volt. Az
elköltözött szorgalm as m unkatársa volt az
Evang. L apjának, özvegye, Hudv Ilona, is
m ert vallásos iró.

Salgótarján. Az Evangélium i Leánvegylel Salgótarjánban dec. 8-án szép si
kerű leányestét rendezett, am elynek
köz
pontjában korunk leányproblém ái állottak
Az ünnepi előadást Victor Erzsébet, a Ke
resztyén leányegyesületek központi főtitkára
tarto tta, aki mélyen szántó előadásban m u
tatott rá, M edzihradszky Márta üdvözlő sza
vai után, hogy a mai leánynak a nemzet
szem pontjából is olyan problém ái vannak,
amik a régebbi időkben ism eretlenek vol
tak. s amelyek megoldása elől kitérni nem
lehel. V árosunkon végigjöve, szóvá tette
azon tapasztalatát, hogy mennyi leányt lá
tott az utcán vidám an sétálgatva vasárnap
estén, akik mögött azonban kísérőt, aki vi
gyázna ráju k is. hogy — sárba ne lépjenek,
nem látott. A leányélet testi és lelki p ro b 
lém áinak megvilágítása után
rám utatott,
hogy a Világszövetségben töm örült im m ár
egy millió tagol számláló leánytömeg a vi
lág m inden táján előbb-útóbb a közembe
riség javára is éreztetni fogja K risztusban
meggyógyult lelkének jótékony hatását. Kí
vüle szerepeltek még Tuba Ilonka. Dianiska
Mária hatásos szavalattal, .lesse Mimi ének
számmal, mit Gábler Edit kisért zongorán,
nagy hatást érve el és dr. Csengődv Lajos
lelkész.
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— Rövid hírek. — A csikvándi (G yőr
m.) m egújított tem plom ot decem ber 22-én
szentelte tel D. Kapi Béla püspök
H orthy Miklós korm ányzó és gróf
Bethlen István m iniszterelnök a new yorki
anglikán
székesegyháznak
M agyarország
ajándékaképpen aran y kelvhet és aran y tál
cát adom ányoztak.
A TESz m egkereste a hatóságokat,
hogy táncvigalm akat csak ün n ep n ap o k ra s
az azokat megelőző h étk ö zn ap o k ra engedé
lyezzenek; a társad alm at kéri, hogy a ru 
házatban m agyar g y ártm án y o k ra szo rít
kozzanak.
A korm ányzó a karácsonyi ünnepek
alkalm ából 165 elitéltet részesített kegye
lemben.
— Husvét v asárn ap ján ak rögzítését a
Vatikán nem ta rtja időszerűnek; annál kevésbbé, m ert a keleti néj>ek óriási nehézsé
gek után csak nem rég fogadták el a Gergelv-naptárt.
Az. Evangélium i Vllúg-Allíanc egye
temes im ahetének program m ja. J a n u á r 5.
vasárnap Alapigék az egyházi beszédhez:
133. Zsolt.; ~ J a n u á r 17^ 21.: Eféz. 4, 3;
72. Zsolt
Ja n u á r 6., hétfő: H álaadás és
bünvallás. 65. Zsolt; Dániel 9. 3—9. és
17—19.; 1. Ján. 1. — J a n u á r 7., kedd: Az
egyetemes anyaszent egy ház. 133. Zsolt.; 1
Kor. 13.; Eféz. 3, 14- 21. — Ja n u á r 8.,
szerda: A népek közti barátság és együtt
működés. 46. Zsolt.; 1. Krón. 16, 23—36;
1. Tini. 2. 1—8. — J a n u á r 9.. csütörtök: A
misszió. 76. Zsolt.; Ézsiás 55; Eféz. 3, 1—12.
Ja n u á r 10 péntek: Családi, iskolai és
egyetemi élet 5 Mózes 11, 18—21; 112.
Zsolt 2 Tini. 3. 14—17. és 1. I—8. — J a 
n u ár 11., szom bat: Belmisszió és Izráel
megtérése. Z akariás 10; Hóm 11, 1— 11.
János Jel. 22, 12—21 — A kibocsátott
felhívást egyházunk részéről Dr. Raffay
Sándor püspök irta alá. A részletes prog
ram ul a lelkészi hivataloknak megküldetett.
A ja n u á r 9-re szóló program m ot (A miszszió Vizkoreszt ünnepén lehet feldolgozni
olt, ahol aznap külmissziói offertórium ot
tartanak.
Gödöllőin a róni. kath. prem ontrei
gim názium nak mintegy 80 protestáns nö
vendéke van. A vallásoktatást a péceli ev.
és a gödöllői ref. lelkész végzi. Evangélikus
egyházunk különös sérelm e, hogy a p ro 
testáns tanulókat az intézet igazgatósága kö
telezi a naponkénti m isehallgatásra.
H alálozás. Kerecsényi Fodor János,
nyug. máv. főfelügyelő, a rákos csabai egy
házközség örökös tb. felügyelője elhunyt.
Temetésén a rákoscsabai evang. nőegyleten kívül a helyi Casino s a Pécel-rákoscsaba-isaszegi ev. egyház is képviseltette m a
gát.
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— A Protestáns Irodalm i Társaság de
cember 15-én Szegeden rendezett előadó
estélyt. Búza László egyetemi ta n ár m on
dott megnyitót. Dr. Kapi Béla püspök az
em beri élet kategóriáiról tartott előadásá
ban azt fejtette ki, hogy a belső, lelki fejlő
dés csakis a keresztyén praktikum befoga
dásával mehet végbe. M aróthy Jenő egv
novelláját, Áprily Lajos néhány költemé
nyét olvasta fel.
— Pécelen karácsonykor avatták fel az
új orgonaharm ónium ot. A gyülekezetben
minden szerdán ádventi vallásos estély volt,
melyen Liska Ferenc lelkészen kivül közre
működtek még a presbitérium és a nőegy
let tagjai, a prot. dalárda, a ref. lelkész, a
Fébé< diakonissza testvérek.
Uj szekta. A Magyarság tudósítása
szerint Békéscsabán uj szekta működik, a
reszketősök«; A szekta vezetője egy U hrin
nevű napszámos. A szektának a quakerekhez semmi közük sincs. Imádkozás közben
reszketnek, innen a nevük. Fő tételük, hogy
erősen kell imádkozni. U hrin a templomi
istentiszteleteken imádság közben olyan fel
tűnően viselkedett, hogy a templomból ki
tiltották.
— A salgótarjáni Evangélikus Nő- és
Leány egylet december 14. és 15-én nagy
szabású karácsonyi kiállítást és vásárt ren
dezett saját készítményü játékbabák, játék
tárgyak és kézimunkákból, amelynek bevé
tele kétezerszáz pengő volt. A Pántyik Arpádné, Medzihradszky Márta és Marko Em 
m a vezetésével nagy buzgósággal működő
női gárda karácsonyra elsősorban az egy
ház minden özvegyét és árváját, nem külön
ben felekezeti különbség nélkül más a rra
szorulókat fog segélyezni karácsonyra
— A quakerekre jellemző esetet közöl
egy angol lap. Hoover, az Egyesült Államok
jelenlegi elnöke quaker. s a quakerek, was
hingtoni templomába já r istentiszteletre.
Érthető, hogy ez a körülm ény igen látoga
tottá tette az istentiszteleteket, sokan járnak
oda, akik nem tartoznak a felekezetekhez.
A gyülekezet fontolóra vette, hogy mit csi
náljon az offertóriumokkal. Végül is úgy
határozott, hogy mivel sokan járnak a tem p
lomba a gyülekezethez nem tartozók, és így
a templomi offertórium úgy tűnhetne fel,
m intha anyagi célokra akarnák kihasználni
a jelentkező »konjunktúrát«, a templomi
perselyt teljesen beszüntetik. E helyett a
gyülekezet tagjait, köztük Hoover elnököt
is felkérték, hogy adom ányaikat ezentúl kü
lön küldjék be a gyülekezet pénztárába.
— A hazájába távozott Laitinen Toivo,
finn segédlelkész két cikket irt az Emmaus Felé
legújabb, 64 oldalas november—decemberi szá
mába. Irásmagyarázatot: Ádventi királyhimmusz
N yom atott a
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címen és egy hosszabb cikket Ruotsalaincn
Paavoról, a finn erdők prófétájáról, akinek nagy
küldetésű életén keresztül mélyen belepillantha
tunk a finn nép múlt századbeli lelki ébredésébe
cs tősgyökeres lutheránizmusába.
Dedinszky
Gyula cikke pedig a finn teológusdiák nagy
szerű típusát rajzolja meg. Igen értékes az öszszes többi cikk is (Schulek T.: A inag’yar bibliafordítás története szemelvényekben, Kótsch L.:
Luther Márton: Előszó Szent Pálnak a rómabeliekhez irt leveléhez, Lingsch L.: BeJúen Gá
bor, Egy theológusbarát: Hofacker Lajos le
vele Knapp Alberthez, Jakus L: Kövessetek!
(vers), F. Z.: Mese a nagy csillagról és Kliment
Gyula: Orvosságos üveg.). A soproni theolóigus
ifjúság folyóirata ezzel befejezte az első évfo
lyamát és örömmel kell megállapítani, hogy nö
vekvő erővel, felfelé haladt fejlődéssel. Megér
demli, hogy az anyagi támogatás is ilyen arány
ban növekedjék.
A »Missziói Lapok«, a Misszióegyesület
kiadásában, D. báró Podmaniczky Pál szerkesz
tésében, január havában újból megindul. A ha
vonta megjelenő külmissziói folyóirat előfizetési
ára egy évre 1 pengő. Az előfizetési dijak a
Misszióegyesület pénztárának (Broschko G. A.
esperes, Budapest IV., Deák-tér 4. I.) küldendők.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Szives kérelem az előfizetőkhöz. Kérem
az Evangélikusok L apjának olvasóit, hogy
előfizetési dijaikat az 1930. évre szívesked
jenek beküldeni, anélkül, hogy hátralékaik
kim utatását bevárnák. Annyira el vagyok
foglalva, hogy egyelőre nem bírok időt sza
kítani a kim utatásra. Az előfizetések be nem
küldése pedig a lap további megjelenését tel
jesen lehetetlenné teszi. A hátralékok kim u
tatását m ajd elkészítem és széjjelküldöm,
mihelyt ráérek.
1132 1929. szám.
Pályázati hirdetmény.
Alulírott egyházmegyei elnökség a Pécel-Rákoscsaba-isaszegi misszió lelkészi ál
lására ezennel pályázatot hirdet. Javadalom:
természetbeni lakás és kerten kivül, kész
pénzben 800 a. kor.; két hold és 394 öl
szántóföld haszonélvezete, 58 a. kor. 82
fill, értékben; kongnia 777 a. kor. 77 fill.;
4 ünnepi offertórium és palástdijak. A kellő
képen felszerelt pályázatokat 1930. január
12-ig alulírott főesperesi hivatalhoz kell be
küldeni.
Budapest és Cinkota, 1929. dec. 18.
Báró Prónay György
Blatniczky Pál
egyházul, felügyelő.
főesperes.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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S z á s z Károly.
— Centenáriumi emlékezés. —

Születésének centenárium a újból elénk ál
lítja Szász Károlyt, ezt a csodálatos pap-literátort, kinek sokoldalúsága eleven poétika, alkotó
ereje nem zedékek összesített energiája, m unkál
kodásának lelk iism eretessége és h ű sége pedig a
kulturpolitikus isteni m egbízatásáról szóló bi
zon y sá g tétel.
Nem a diszkiadású ünnepelt könyvek sorá
ból lép elénk. A sarokba állított könyvestéka b e
p orosodott könyvei közül jön halk léptekkel s
elfelejtett préselt virágok illatával tölti m eg em 
lékezetünket.
M űfajonként történő értékelésével, vagy
irodalmi iskolai beosztásával hasztalan akarjuk
jelen tő ség ét m egállapítani. A részletkritikus tévútait járjuk m indaddig, m íg be nem állítjuk őt
a nem zeti kultúra egyetem es világába. Szász
Károly önálló költői alkotásaiban, esztétikai és
irodalom történeti m űveiben is tisztelt nevet ví
vott ki m agának. Tulajdonképeni jelen tőségét
azonban nem az eg yes m űfajokban produkált
alkotásai, hanem a m agyar kulturális életben
való összm unkálkodása s a kulturális élet ki
alakulására gyakorolt irányitó befolyása álla
pítja m eg. ö a magyar kulturális élet eleven
programm ja. A magyar lélek és jöven dő egy
é g ő darabja. O a m erészivelésű m agyar akarat,
m ely szárnyára veszi a világirodalom rem ekeit
s m eggazdagitjű velük a magyar föld szom jazó
népét. A kulturpolitikus tervszerű öntudatosságával csatornát vág nemzetünk és a m üveit nem 
zetek között s a világirodalom értékes alkotásait
átöm leszti a m agyar szellem akkor m ég gyérvizű ten gerszem ébe. Jellem ében, színében, hang
jában, hivatásfclfogásában magyar és m égis
európai kultúra, ez Szász Károly kultúrpoli
tikája.
Ezt a széles átfogójú program m ot a szo l
gálatra rendelt papi lélek önfeláldozó hűségével
valósítja m eg. Csodaszám ba m egy, h ogy kü
lönböző hivatáskörben mennyire ugyanazon cél
felé törekszik s állandóan ugyanazon lélek szolgálására szegőd teti erejét. H ivatalnokoskodik a
m inisztérium ban,pionír a honvédeknél, nevelő
Szentm iklóssyéknál, N agyk őrösön tanár Arany
János m ellett, tanfelügyelő a Jászkunságban,
lelkész több gyülekezetben, országgyű lési kép
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Mag jelenik hetenként ep vszer. vasárnap .
Előfizetési á r : Egész évre 6 P. 40 ML, léiéire 3 P.
20 Ilii., negvedévre t P. 50 lilL Eev szám 16 Ilii
H irdetési árak m eg eg y ezés szerint.

viselő, majd ism ét m inisztériumi hivatalnok,
egyetem i m agántanár s végül a dim am elléki re
form átus egyházkerület püspöke. De m indenkor
m agyar kulturpolitikus, aki tisztában van tér.
veivel s m egkeresi a m egvalósulásh oz vezető
utakat.
Ebben az öntudatos program m szerüségben
rejlik Szász Károly elvitathatatlan jelen tősége,
szívós alkotóerejében pedig kiváló nagysága.
Benne rajzolódik elénk a pap és iró egyesitett
alakja, amint zsenialitásának isteni fűzét s hiva
tástudatának emberi lángját eg y oltártűzben
tudja egyesíten i.
Általános kulturjelentöségét kiegésziti iro
dalmi jelen tősége.
K öltészete eg y m eleg lélek n en iességéét s
könnyed m űvészi k észségét tükrözi. A családi
élet költője, m eghitt érzések csen des m egszólaltatőja. a reális hazaszeretet koturnusos ódása.
Szenvedélyek és em berek fölé em elkedve köl
tem ényeiben is tiszta életb ölcseletet prédikál.
Epikai alkotásai elfelejtettségükb en is becsült
értékei az irodalom nak, nem is em lítve azon ér
dem üket, h ogy elveszett nem zeti époszunk viszszaállitására törekszenek.
Szász Károly költői értékelésénél többször
találkozunk az álló- és b oly g ó csilla g hasonlatá
val. B izonyos az, h ogy nem tartozik a nagy álló
csillagok közé. H atással van rá V örösm arty és
Petőfi s Arany János fénykörében csillog, m égis
van saját köítöi e g y én iség éb ő l sugárzó annyi
ered etisége is, am ennyi a m agyar Pantheonba
belépésre elegen d ő. Form akészségben és nyelv
gazdagságban is gazd ag példája marad az iro
dalomnak.
T ü nem ényes volt m unkálkodása a m űfor
dítás terén. C sodálatos nyelvk észségén és formai
érzékén kívül gyors alkalm azkodási k ép essége,
lelki hajlékonysága s a költők gondolatvilágába
beilleszkedése képesítették ezen munkára. A vi
lágirodalom fanatikusa. Shakespearet, M olieret,
H u go Viktort, G oethét, Schillert, Byront, D an
iét stb. szólaltatja m eg s e g é sz könyvtárat m eg 
tölt m űfordításaival.
M űfordítói munkájában is kultúrpolitikai
programm ja vezeti. 1889-ben irt egyik levelében
m egindokolja, h ogy miért »vallotta professzióul
idegen remekek fordítását«. Azért, mert irodalmi
életünk erre kényszeritette. »A forradalom szét
taposott m adárfészekké tette a m agyar költé-
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szetet. Vörösmarty bújdosóban végleg elhallga
tott; Petőfi elveszett s Arany János, mint lírikus
csak ezután emelkedett utolérhetetlen magas
latra s a többiek is, Tompa, Garay, Erdélyi,
Bajza, Vachott elriasztva, megriadva elnémul
tak, ki egy időre, ki örökre. Önkéntelenül megéreztem, — folytatja Szász Károly, — hogy
mert a nagyok helyére nagyokat, hozzájuk illő
epigonokat állítani nem áll hatalmunkban, a ma
gyar költészetet külföldi remekek átültetésével
kell gazdagítani, termékenyíteni. Mint a kipusz
tult kertben, ahonnan a fákat vad ellenség ki
vágta, az erdőből hoznak új vadcsemetéket,
hogy beoltsák nemes gallyal.«
Műfordításainak célját, hasznát és jelentő
ségét is ő maga jellemzi találó szóval. »Az új
kor legnagyobb nyelvművészeitől 'átvett esz
mékben, új érzelemvilágok s új formák terjesz
tésében« jelöli meg azt. »Mert a nemzeti szel
lem kívülről gazdagodik, de csak úgy, ha a
kívülről hozottat teljesen elsajátítani bírja. Ter
jedelme nő az idegen hódításból, de mélységét
csak maga adhatja meg önmagának.«
Külön tanulmányt igényelne műfordítói
munkájának méltatása. Játszi könnyedség, cso
dálatos nyelvkészség, verselési ügyesség, alkal
mazkodás és eredeti mű tartalmi és formaszépsé
géhez jellemzik Szász Károlyt. Horváth János
a Magyar Tudományos Akadémián felolvasott
méltatásában jogosan mondja, hogy »Szász Ká
roly műfordításai szerves része a magyar klaszszikus irodalomnak s kivált kisebb műfordításai
három kötetét úgy kellene újabb meg újabb
kiadásban felszínen tartanunk, mint tulajdon
nagy költőinket, mert velük együtt a magyar
nyelvművészet klasszikus díszei közé tartozik«.
Hozzáfűzhetjük ezen jellemzéshez azt a cso
dálatos lelkiismeretességet, mellyel elmélyed
a világirodalom nagy alkotásainak tanulmányo
zásába s ennek értékes esztétikai méltatásokban
is bizonyságát adja. Ez a lelkiismeretesség és
felelősségtudat Szász Károly irói egyéniségének
példaszerű etikai vonása.
Tanulmányaiban mélyreható kritikust s szé
les gondolatsugarú filozófust ismerünk fel.
Madách Ember tragédiájának méltatása ma is
értékes tanulmányt jelent. A világirodalom nagy
époszairól irt kétkötetes munkája pedig igazán
átfogó, hatalmas alkotás, mely lelkiismeretes
szorgalom mellett kiváló esztétikai képességeket
érvényesít.
Eme töredékes vonásokkal megrajzolt irói
arcképét ki kell még egészítenünk az egyházi
ember vonásával. A református egyház püspöke
volt. Szolgálta egyházát, mint széles látókörű
kormányzó, melegszívű pásztor s bizonyságtevő
prédikátor. Az ország legszorgalmasabb betüvető munkásai közé tartozott, de azért kötetekre
menő feljegyzésekben örökítette meg püspöki
kanonika-visitaciójának eseményeit. Az alkalmak
különös ihletésű, geysir-lelkű szónoka volt,
mégis maradtak utána részletesen kidolgozott
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egyházi beszédek is. Kemény logikájú, biztos
felépítésű, mesteri nyelvezetű szónoki alkotások
ezek, melyek irányát, tartalmát, értékét és jelle
gét legtalálóbban a »tanítás« szóval jelölhetjük
meg. Bölcs, okos, hasznos irányításai ma is
okulást és gazdagodást jelentenek az egyházi
szónokok és a lelki gazdagodást kereső olvasók
számára. Bizonyos azonban, hogy az apák és
fiák közé ékelt korszak formai és tartalmi fej
lődésének szakadékát minden értékükkel sem
képesek áthidalni ezek a beszédek. Találó szóval
mondja Ravasz László: ezek a beszédek »élő
levelek egy oly erdőből, mely egészében törté
netivé, egyes részeiben pedig klasszikussá vált.«
Szász Károly értékes költői és irói egyéni
sége mögül átvilágít emberi nagysága. Makulát
lan jellemet rejtő magyar lélek. Hűség és em
berszeretet ékesítik. Élete örökös szolgálat.
Munkaerejét s minden pillanatát a felelősség
gondolata alá tjelyezi. Meleg pásztori jóság,
őszinte közvetlenség s a szigoron is elömlő
derű jellemzik, ö volt százada egyik leghűsé
gesebb és legpontosabb munkása. Hivatássá
vált benne a kötelesség, élete pedig állandó ál
dozató szolgálattá. Elejétől végiglen úgy élt,
mint az oltáron önmagát elégető munka fana
tikusa. Egyik költeményében elmondja, hogy
bejárta mind a hét eget Daniéval és Miltonnal,
Pál és János apostollal. Neki is szólt az ég ivén
az elvakitó fény, elragadta az égi hit és látott
szent látásokat. De mikor minden látása ködbe
veszett, akkor is látta az egyet, a legnagyobbat:
a keresztet s rajta függni Isten fiát. Eszmények
szolgálatában elégett életének lángja azért vi
lágit ma is tisztán, mert benne a golgotái örök
tűz egy megmaradt fénycsóvája lobog.
Megérdemli Szász Károly, kinek centenáriumos emlékünnepségére most készül evangé
likus egyházunk Luther-Társasága, hogy szüle
tése századik évfordulóján hálával emlékezzünk
nemes egyéniségéről s élete építő munkáiról.
D. Kapi Béla.

Jézus csodatételei.
Megváltónk csodatételeit, amilyen pél
dául a kánai menyekzőben a víznek bo rrá
változtatása, vallásos értékük és valóságuk
szempontjából nem szabad külön-külön és
egyenként vizsgálat, bírálat és elbírálás tá r
gyává tenni. Figyelembe kell venni, hogy a
Szentirásban nem magukat a csodákat, h a
nem azoknak elbeszélését találjuk; azt ol
vassuk, amit tapasztaltak azok, akik az evangéliomokat Írták, vagy azok, akiktől az evangéliomok irói hallották; s a tapasztaltakat
is csak a szavak közvetítésével, ami egészen
más közvetítés, m int a közvetlen átélés. Az
bizonyos, hogy a csodák tanúi és elbeszélői
azokban Jézus dicsőségének és isteni h atal
m ának jeleit látták. Továbbá nem szabad
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erkölcsi cselekedete kiszám íthatatlan és megfelejtenünk azt, hogy ezek a csodatételek, b á r
az akkori gondolkodás és tudom ány más okolhatatlan csoda. Minden egyéniség és
volt, mint a mai, m ár akkor is rendkívüli személyiség csoda. A m űvészetnek minden
term éke csoda. Csoda az a term észettudós
cselekedetek és esem ények voltak, amelyek
is. aki m ikroszkópjával a p arán v o k at meg
nem fértek el a történésnek m indennapi
m edrében (m áskép nem lettek volna je látja, teleszkópjával áthatol elképzelhetetlen
lek ), tehát abban a korszakban is kihív távolságokon és gépeivel lefényképez olyan
ták a kritikát, a tudom ányos vizsgálatot, a csillagokat, am elyeknek fénye millió és m il
m int e rre az evangélium okban van is u ta liárd évek után ér a földre.
Jézus K risztus személyiségénél fogva
lás. Végül, s ez a legfontosabb: az a term é
szettudom ányi gondolkodás, amely a cso p áratlan csoda az anyagi világban. Azok a
dákat« lehetetlennek tartotta, m a m á r k ih a Csodák, am elyeket születésének, feltám adá
sának, m ennybem enetelének nevezünk, az ö
lóban van. Ma m ár a tudom ány egészen más
páratlan személyiségét fejezik ki, érzékelte
m egvilágításban látja a csodák kérdését,
m ásként állítja fel a problém át és más m ód tik velünk, s m int ilyenek, teljesen megfelelő
kifejezések Az élet kezdete és vége az. ami
szerekkel közeledik hozzá.
A kánai csodalétellel kapcsolatban igen
m egm utatja az életnek rendkívüliségét Jé 
tudom ánytalan dolog ügv tenni fel a kér zus K risztus személyiségének egyetlen vol
dést, hogy a term észeti törvények alapján tát em beri nyelven m ásként megfelelően ki
lehetséges-e a víznek b o rrá változtatása. Ezt fejezni nem lehet. Az újabb lélektan bizo
a kérdést megelőzőleg tisztázni kell egy m á nyítja, hogy a léleknek milyen m ondhatjuk
sikat, átfogóbbat, amely ezt is felöleli. Ez a m egdöbbentő ereje van a test és az anyag
kérdés pedig az, hogy van-e két világ: az felett. Jézus csodatételei azt m utatják, hogy
anyagi világ mellett a szellemi világ; az egy az átlagos em berin nagyon messze túl
után: milyen viszonyban áll ez a kettő egy és felülemelkedő léleknek m ekkora ereje
máshoz. A tisztára és nyersen m aterialista van a test és az anyag felett.
világfelfogás m ondhatnánk teljesen a múlté
A m ondottakból a rra is lehetne követ
V annak bizonyos eredm ények, am elyekre a keztetni, hogy Jézus csodatételeit csak vi
m aterializm us, m int tudom ányos m ódszer szony lagosn tekintjük csodáknk. Hogy m á
eljutott, de m int m ódszer is ma m ár olyan, sok is tehetnek ilyeneket. Valóban maga Jé 
m int a kifacsart citrom , újat nem lehet tőle zus is ezt m ondja. Sőt azt. hogy tanítványai
várni; m int világnézet pedig teljesen csődöt még nagyobb csodákat fgnak cselekedni. Az
m ondott. Legnagyobb hibája az volt, hogy érthetetlen csak az. hogy a keresztyénség
m esterei képm utatóskodtak: voltaképpen egy része m iért nem jelenti be igényét erre
egyik sem volt élctmeggyőződéses m ateria a csodatévő hatalom ra. Miért nem bátrab b
lista. aki például a gyerm ekében csak ato a kérésben, a rendelkezésre bocsátott erők
mok és sejtek halm azatát látta volna. Ebbe használatában. Valóban még növekednünk
a hazugságba és színlelésbe bele
kelleti kell a K risztusban, amíg rájövünk.
hogy
pusztulnia. Az élet ereje gázolta le. K éptelen í runk követői állal is jeleket és csodákat
ség az olyan sejthalm az, amely tud pirulni, a k ar tenni és erőket a k ar m egm utatni. A
szégyenkezni, örülni, szeretni, bosszút li csodákat a hiten kívül állók csodálják; a
hegni. Minden norm álisan gondolkodó és hitben levők cselekszik A keresztyénségnek
érző, őszinte em ber bevallja, hogy magával egyik nagy b aja az, hoj^y kényelem szeretet
a m atériával, az anyaggal, az életnek szám  ből nem szívleli meg l rán ak azt a m ondá
talan sok jelenségéi nem tudjuk m egm agya sát: kérjetek és adatik néktek S a rra sem
rázni, tehát az anyagon kívül feltételeznünk, figyel, amit az apostol mond .hogy a Lé
követelnünk kell egy az anyagtól m erőben lek esedezik érettünk kim ondhatatlan fo
különböző valóságot is.
hászkodásokkal. Ha m ajd ebből a tunya
Ezt a m ásik valóságot nevezzük lelki, álomból elserkenünk, akkor aK risztus dicső
vagy szellemi valóságnak. Az em ber életé sége is újabb fénnyel fog ragyogni. Ma még
nek vizsgálata odavezetett, hogy a fizikai vi azzal bnjlakodunk, hogy lehetséges-e pél
lágra alkalm azott kifejezések az érzés-, aka dául a kánai csoda. E ljön az idő; am ikor
rat- és vágyjelenségeknek kim erítő m agya azt m ondják a keresztyénségben: nem elég.
rázatára teljesen alkalm atlanok. A csodák ha hiszed, /togy Jézus Krisztus megcselekérdését erről az oldalról kell megközelíteni. kedte a csodát, neked m agadnak is csoda
Az alapvető csoda az em ber lelki élete a tevőnek kell lenned. Felséges ígéreteink van
világban. Az a lelki élet, amely az anyag nak erre vonatkozóan, csak nem szabad
ban csak eszközt lát erőinek érvényesíté felettük a m aterializm ustól megmételyezett
sére, önm agának az anyagban való kifeje gondolkodással elsiklanunk. Kötelező p a
zésére, am int azt például a képzőművésze rancsaink vannak, csak nem szabad őket
tek terén látjuk, am int azt látjuk különösen kényelem szeretetből elm ellőznünk és elné
a zeneművészetben is. A term észettudo m ítanunk. Álljunk a teljes írá s alap jára,
m ány szem pontjából az em bernek minden
mert az egész Istentől ihletett. Diakónus.
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kentje előtt; sokkal inkább újabb kísérlet
ez az Ő országának összeomlasztására és vi
Ki ismerhetné, mindazon sötét ösztönö láguralm ának feltartóztatására. E világ h a
ket és hajlam okat, amelyek az em ber életét talmasai, uj Heródesei, im m ár m int Krisz
voltaképen meghatározzák és irányítják? tus pártfogói és a keresztyénség védői lép
Mélyen a éllek legbensőjében, s az em ber tu hetnek fel a nyilvánosság előtt, amennyiben
datán kivül zúgnak és m orajlanak qz érzel egv parázna egyháznak a saját tekintélyük
mek és a lélek létével és életével mit sem tö ből és hatalm ukból részt juttatnak és így
rődve jelentenek az em berre nézve életet keresik h alálra az Igazság gyermekét. A lé
lek sötét mélyén ott vibrál a rettegő félelem,
vagy halált.
Két ilyen érzelmet, ösztönt ismerek, ta  a Krisztus-iszony, amely időnként még m in
lán ezen kivül alapjában véve nincs is m á dig nagy erővel tör elő a maga teljes leplesik: a vágyódó Isten-sejtés és a rettegéssel zetlenségében és nyíltságában. Hogy kitom
teljes Krisztus-iszony. Ezek egymás ellen h a  bolja magát az ellenreformáció rémes kín
dakoznak, ha győz az egyik, akkor élek, de zásaiban, amidőn éjnek idején uralkodókra
ha a másik, az utóbbi m arad felül, ez örök és nemzetekre lavina súlyú vérbünt hengerít, amely bünhődés nélkül még máig is m in
kárhozatot jelent számomra.
Ama napkeleti bölcseket, akiket kirá den áldást átokká tesz, úgy az egyesre, mint
lyoknak is m ondanak, epedő, forró vágy, Is a rra a közösségre, társadalom ra és nem 
tensejtés vezette; H eródest megölte a rette zetre, amelynek kebeléből ez a rettenetes
Krisztus-iszony előtört!
netes Krisztus-iszony.
Trónok porbaom lanak, tiarás nagyok
Azon. Jiogy a gonosz Heródes, aki m in
denféle furfanggal igyekezett a Krisztus ki rettegnek és mindig ú jra meg ú jra szervez
rálynak mindenféle elképzelhető tartózko kednek. Borzasztó látni, hogy az atyák vét
dási helyét kikutatni s e célja elérésére az keiért m inden vonatkozásban hogyan bűn
országában élő összes gyermekeket lemészá- hődnek az unokák. Ahol a Krisztus-iszony
roltatta, hogy attól az egytől megszabadul egyszer diadalmaskodott, ott az érző, sze
jon, — gyermekek m egbotránkozhatnak, de rető, tisztelettudó, szabadsághoz és békéhez
mi nagyok nem; mi m ár a hasonlókhoz vezető istensejtés, istenfélelem és Is ten-vágy
hozzá szokhattunk. Heródes csak egy a sok évszázadokig sem kerülhet felszínre. Ott
közül: egy hosszú sornak prototípusa, ve m indent a Krisztus-iszony és következmé
zére. Amilyen az ő lelke volt, pszihoanali- nyeinek az átka von be a maga fekete b o r
tikai szempontból nem is tehetett másképp. zalmaival.
Ki legyen az Ur? Ő-e vagy én? Ez volt
Félelem és gyötrelemteljes szivének túlfűtött,
túlfeszített érzékenységével és izgalmával a kérdés mely előtt Heródes magát állni
érezte és szimatolta meg a zsidók újszülött látta. Megdönthetetlen bizonyossággal állott
királyában az ő trónjának és dinasztiájának előtte a m egcáfolhatatlan felelet: »Minden
m egrontóját és örök ellenségét. Ezért m in áron én és semmi áron sem ő.« És Heródes
dent megtesz, amit csak megtehet és m in eszerint cselekedett is. A mai világ vérszom
den eszközt felhasznál arra, hogy őt elpusz jas Heródesei is így gondolkoznak! A levegő,
títsa és megsemmisítse. Ha okosabb lett m intha vérgőzös p árának előszelét hozná!
volna Heródes, ezt m ondta volna: »Itt nem Mintha a róm ai Ráchelsirás hallatszanék, s
tehetek semmit!« — de az irigység és a re t m intha a Zichy tintafolt képének mellék
alakjai kerülnének az előtérbe. Az a jó. hogy
tegés m ikor tud bölcs tanácsot adni?
Ugyanez az eset a történelem folyamán nem veszhet el az ige, az eszme!
Ki legyen az Ur? Ő-e vagy én? E kér
százszor és százszor megújul később is. A
keresztyén üldözések, amelyek a róm ai b i désre m indenkinek felelnie kell, aki tudo
rodalm at három évszázadon át forró váltó mást vett arról, hogy a Jézussal az ő ura
lázként rázkódtatják meg, ugyanazon sötét és királya jelent meg. Vájjon önmagamat
indulatból táplálkoztak, m int amelyből a és az én álszabadságomat védjem-e meg,
bethlehemi gyermekgyilkolás: a Krisztus az Isten felkentjével szemben, vagy pedig
iszony, a Krisztustól való félelem és rettegés megadjam-e neki az őt megillető tiszteletet
volt a hajtóerejük. A második zsoltár csodá azért, hogy tényleg szabad legyek?
Az emberi élet ismeretlen mélységei
latos tisztasággal előre meglátta, hogy ho
gyan kellett jönnie és hogyan kell ú jra meg ből kell kiindulnia a feleletnek és ez elhatá
ú jra megismétlődnie e mozgalomnak: »A föl rozás alól senki sem vonhatja ki magát. Ez
dek királyai felkerekednek és a fejedelmek örökké érvényes határozat.
A második zsoltár hatalm as dallam a
együtt tanácskoznak az U r ellen és az Ő felkentje ellen.« És a negyedik századtól kezdve ezekkel az akkordokkal végződik: »Csókol
vájjon másképp lett-e? A róm ai császárság játok meg a fiút, hogy meg ne haragudjék
b ár békét kötött az egyházzal és pazar m ó és ti el ne vesszetek az utón, m ert ham ar fel
don halm ozta el előjogokkal — ez sem volt gerjed az ő haragja! Boldogok mindazok,
Fuchs János.
más, m int beteges hódolat Isten és az ő fel akik Őbenne bíznak!«
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J e g y z e te k .
I). R affay S ándor püspököt újévkor
nagy küldöttség üdvözölte. Az üdvözlésre
adott válaszában a püspök két fontosabb
kijelentést tett. Az egyik szerint a megszava
zott állami költségvetésből visszafizettetni
ak arn ak nagyobb összeget, mert valam i hiba
történt a szám ításban. Ezzel kapcsolatban
a püspök m egállapítja, hogy híveink a mai
viszonyok között ügyszólván k ettéro p p an 
nak és ugyanekkor az állam széjjelvágja
boldogulásunk életgyökerét.
lény az, hogy híveink súlyos egyházi
adókat fizetnek, de újból is megjegyzem:
nem lenne-e szükséges végre-valahára az
egész egyetemes egyházra
vonatkozólag
szám szerűen m egállapítani, hogy m ennyit?
És kim utatni azt is, hogy az adózás gyüleke
zetek szerint milyen különböző? A tavalyi
egyetemes közgyűlés alkalm ával egy lelkész
átadta nekem azt a kim utatását, amelyet a r 
ról készített, hogy például a Iclkészi nvugdijintézeti járulék, amely nagy általánosság
ban szólva egyenlő, milyen különböző m é r
tékben sújtja a gyülekezeteket: a
kisebb
gyülekezetek
m egdöbbentően
nagyobb
arán y b an járu ln a k hozzá a nyugdíjintézet
hez, m int a közepes és nagy egyházak. Az
állam segélyekre vonatkozólag megjegyzem
azt, hogy az egyik egyházmegye 1(> anya
gyülekezete által beküldött szám adatok sze
rint azoknak 1928 évi bevétele volt 380
ezer pengő; ebből az összegből államsegély
31«/o, egyházi adó 28n'o. ingó és ingatlan
tőkék jövedelme 23»o. községi segély 0°o,
egyházi segély O.r>o0, egyéb forrásból a többi.
Az állam i és a községi segély tehát az össz
bevételnek 37®/o-a. Tekintélyes összeg. De
ha az egyes gyülekezetek szám adását vizs
gálom, rájövök, hogy a 37°o segély melleti
is vannak agyonterhelt egyházak, m ert a
vagyonos, azontúl még községi és állam i se
gélyben részesülő egyház nem segít a ki
csiny, szegény gyülekezeten: az egyházi se
gély (Gyámintézet, Báró Baldácsy, Közalapi
mindössze fél százalék B izonyara tan u lsá
gos volna egyházunk m inden gyülekezetére
vonatkozólag elkészíteni egy ilyen százalé
kos kim utatást és akkor kitűnnék, hogy mi
m agunk m ennyiben valósítjuk meg azt az
apostoli elvet:
»Egymás terhét hordozzá
tok! Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz pénz
ügyeinknek részletekbe menő és az egész
egyházat felölelő átvizsgálása és uj elvek
alapján való felépítése. Bárcsak
mielőbb
m egtörténne.
*

A m ásik szembeötlő kijelentése a
püspöknek az, hogy a tekintélyek tisztelete
még reverendát viselő emberek között is
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alászállott«. Az u jság rip o rtb an nincs em 
lítve, hogy közelebbről mely tekintélyekre
gondolt a püspök. M indenesetre olyan te
kintélyekre, am elyeknek tiszteletrem éltósága
független attól, hogy a lelkészek tisztelik-e
őket, vagy nem. A tekintélyeket az utóbbi
évtizedek igen m egtépázták. Ez kétségtelen.
De mindig kettőn áll a vásár. Ez a kettő
adott esetben a tekintély birtokosai egyfelől;
a tiszteletre kötelezettek másfelől. Konccdálva, hogy a reverendát viselőkben van a
hiba. Hogy a lelkészekben alászállott a tisz
telet azon tekintélyek iránt, amelyeket egy
előző papi nemzedék jobban tisztelt a m ai
nál, és am elyek a tiszteletet m egérdemlik.
M egérdemlik azért, m ert olyan intézm ényes
és személyes értékeknek képviselői, letétem é
nyesei és tulajdonosai, am elyeknek tiszte
lete úgy a köznek a szem pontjából, vala
mint a liszteletet tan ú sító n ak jól felfogott
érdekéből szükséges. De vájjon m egm arad
hatunk-e ennek a lesújtó ténynek m egálla
pításánál? A lapjában véve a püspök csu
pán negatívum ot konstatál. H átha van m ö
götte pozitívum is? Elvégre, ha nem is a
tekintélyek tisztelete, de a hősök tisztelete
valam i olyan általános em beri érzés, amely
még a reverendát viselőkből sem p á ro 
loghat el. Vizsgálnunk kellene tehát, hogy
a lelkészekben, m int em berekben gyökerező
tiszteletérzés milyen irányba fordult, mire,
vagy kire irányul. A tekintélyt nem tisztelik.
Ebből nem következik, hogy senkii és sem 
mit sem tisztelnek. A lelkészek lélektanának
-függő kérdése m arad t tehát, hogy mi a tisz
teletüknek a tárgya Ha a lelkész a tekin
tély birtokosaiban nem lát tiszteletrem éltó
hősöket, hol találja és hol látja meg ezeket?
Amíg ez a kérdés függőben van, addig nem
felelhetünk a rra a m ásodik kérdésre, hogy
vájjon a tekintélyek tiszteletének alábbszállása milyen m értékben jelenti a reverendát
viselők lojalitásának, hűségének, szolgálati
odaadásának és kötelességteljesítésének az
nlábbszállását is. Lehetséges ugyanis, hogy
például X. V. lelkész nem viseltetik illő és
m egérdem elt devócióval
a tekintélyek
iránt. Ez hiba. Másfelől azonban a legna
gyobb tisztelettel van a bejm issziónak, vagy
a külm issziónak, vagy az evangélizációnak
valam ely hőse iránt. Nem kell ezt a tisz
teletet X Y.-nak jav ára Írnunk?
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A lelkész harcai.

Szász Károly művei.

(A MELE nyíregyházi konferenciáján felolvasta: Duszik Lajos, miskolci lelkész.)

A Révai írod. Intézet öt kötetes centenáriumi kiadása

A harc, melyről itt szó lesz, nemcsak az
enyém, de mert az enyém is, mert közösek az
én vágyaim, törekvéseim, céllátásaim s közösek
a visszaaihanásaim, lecsuszamlásaim m'nden é őlelkű lelkipásztorral; beszélhetek róla s jó erről
beszélni.
/
Maeterlinck Írja a »Virágok intelligenciája«
c. igen érdekes művében, hogy mikor elgyö-*
nyörködve megállunk egy pompás, dússzinezésű
rét mentén, melytől a lelkünk hangulatot, pihen
tetést, békességet nyer, nem is gondolnók, hogy
a mélyebbre vetett pillantás egy hatalmas harc
teret látna, melyen csapatok mozdulnak előre,
vagy elgyengülten hátrálnak s itt is, ott is egy
sebesült dalia (dália?) vérevesztetten, elaléltan
dől le az enyészet angyalának az ölébe.
Közfelfogás és balfelfogás, hogy a lelkipásztor belső élete egy szelíd, békessége®, verőfényes és szélcsendes élet. Messziről. Közelről
az is tele van vergődésekkel, izgalmas tusákkal,
édes és meleg oromrajutásokkal és hideg szaka
dékokba való aláhullásokkal, tehát küzdelmek
kel, de ezek vezetnek azután ahhoz az elromolhatatlan békességhez, mely fehér szentélyként
imádságból, hitből, reményből és bizalomból
épül meg.
Az egyetemes »struggle for life« — a lelkész
leikébe is belép. Az él, akinek harcai vannak;
kinek már nincsenek küzdelmei, vívódásai, nin
csenek diadalmas célhozérései, feljutásai, nin
csenek álmai, céljai: annak nincs élete.
Minden élet és minden napunk benne szün
telen célkitűzés; a lélek, mint szárnyait kiterjesz
tett sas, mindig figyel, előre néz és még ha
pihenve kering is, onnan fentről új iramodások,
új küzdelmek, új felismerések felé vesz lendü
letet.
Nekünk hivatásunk a lélek belterjes élete,
tehát nekünk, ha valakinek az élők világában,
ez élet teljesebb megélésére kell törekednünk
ez üzletet kereső, pénzt hajszoló s porban ver
gődő környezetünkben törekednünk kell felfelé,
harcolnunk az — Égért.
Nem az a gazdag, kinek teletömött a zsebe,
hanem az, kinek lelke előtt eszmények szállnak
s ki tud ezek után röpülni; az élet szürke, de
a rögökre lilás fényt, megszépítő ragyogást az
ideáljaink vetítenek; lehet, hogy szürke, rongyos
darócot vet váltunkra a föld; de mi e darócot
is ebben a megszépítő, megszínesítő megvilátásban látjuk.
Praktikusságra unszol az anyagi élet s
mégis mi benne haladás, szépség és érték, azt
bele mindet a nagy álomlátók idealizmusa
szőtte, mint perzsaszőnyeg szürkeségébe a ki
csillanó nemes,> szinttartó szálakat.
(Folytatjuk.)

Szász Károly megérdemli, hogy szüle
tése centenárium án ú jra szárnyára vegye
nevét az emlékezés s alkotó és tanító lelke
értékes műveiben újból megelevenedjék. Al
kotás számba menő, h álára kötelező vállal
kozás volt tehát, hogy irodalm unk eme h ű 
séges m unkásának műveiből 5 kötetet meg
jelentettek s megajándékozták velük magyar
irodalm unkat, kik Szász Károly tiszta lelkű
irodalm i irányában kulturális és nemzeti
eszményeket látnak.
Az öt kötet közül egy Szász Károly
Urai költészetét képviseli, hozzáértő ügyes
kézzel válogatva ki költeményeinek javát. A
kötet anyaga feltétlenül irodalm i értéket
reprezentál. Legfeljebb azt sajnáljuk, hogy
vallásos költészete, jóllehet e tekintetben is
értékes alkotásokat sorakoztat egymás melléj
nem nyújt teljesebb gyűjteményt. Szász
Káról}' költői egyénisége s a protestantiz
mussal való eleven kapcsolata is kívánatossá
tették volna a kötetnek ez irányban való ki
egészítését. Ugyan ez a kötet m űfordításai
ból is közöl egy nagyon kedves és értékes
kis gyűjteményt. Azonban itt is fájón érez
zük a megszabott korlátok szűk voltát. Szász
Károly m űfordításai még ma is oly nagy
értéket j elentenek. hogy a gyűjteményben
nem a felvetteket, hanem a kihagyottakat
kell kifogásolnunk.
Elbeszélő-költészetéből a Salamon cimii
történeti költeményt nyújtja egy másik kö
tet író i egyénisége teljessége szempontjából,
de egyszersmind irodalm i értéke miatt is
örülünk ezen mű újabb megjelenésének. An
nak idején a kritika is nagy elismeréssel fo
gadta Szász Károly eme alkotását, melyen
Arany János lelki hatását ism erjük fel. Ma
is jótékonyan hat nemzeti m últúnk felele
venítése és megbecsülése.
Két hatalm as kötetben újból ajándékul
kapjuk Szász Károlynak. A világirodalom
nagy eposzairól Írott, hatalm as művét. Kü
lönösen nagy örömmel köszönjük meg a
szerkesztő bizottságnak s a kiadónak azon
elhatározásukat, hogy ezen m a is igazi é r
téket jelentő munkával az irodalom-kedvelő
olvasó közönséget megajándékozták. 1881ben jelent meg ez a hatalm as kompozicióju
m unka a Magyar Tudom ányos Akadémia ki
adásában. Széles alapvetése, tárgykörébe
való elmélyedése, irodalom -kritikai, esztéti
kai és filozófiai mérlegelése előkelő helyet
biztosítottak szám ára irodalom történetünk
ben. A könyv azóta m ár régen kikerült a
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könyvárusi forgalom ból s ennek h á trá n y át
annál fájóbban éreztük, inert hasonló m un
ka nem jelent meg. A müvet m inden vál
toztatás nélkül nyújtja a gyűjtem ény.
Az egyik kötet Szász K ároly egyházi
beszédeiből közöl egy gyűjtem ényt, jnelyéket etikai hangjuk és bölcs pedagógiai é r
zékük tesz különösen értékessé.
Külön is meg kell em lékeznünk arró l
a három hu
kalauzról, melyet Vojnouicli
Géza és dr. Ravasz László két tanulm ányá
ban kapnak. Vojnovich Géza Szász Károly
életét és m unkásságát jellemzi az adatgyűjtő
lelkiismeretességével s az esztéta finom meg
állapításával. ür. Ravasz László egyik é r 
tekezése a Pap-literátor, a m ásodik pedig
Szász K ároly, m int igehirdető cimct viseli s
m indkettő telve van leheletszerű lelki fi
nomsággal. Érdekes a két kiváló esztétikus
nak egybehangzó kritikája, mely egyszer
smind Szász Károly irodalm i értékelését s
az irodalom történetben való elhelyezését is
jelenti. Voinovich (iéza költészetének és iról
Ev 15
m űködésének jellemzése után azt m ondja
Mikor a világhódító nagyok sisakjával elfödte arcát, akkor volt Szász a legnagyobb,
m int Kemény Simon a H unyadi János vért
jében *. R a w sz László pedig Keresztelő J á 
nos szavát írja eniláfium ul Szász Károly
s írjá ra :
a vőlegény b a rá tja . M agyaráza
tul azonban álljon itt ennek az összefoglaló
értékelésnek néhány előző m ondata: Szász
Károly a m agyar irodalom a ran y k o rán ak
egyik iskolai nagysága, aki elmélettel és
szapora produkcióival a m ester igazságait
hirdeti és győzelmét m ozdítja elő. Benne
lesz valósággá a m agyar szellemi életre a
világirodalom nak goethei gondolata s az ö
ablakán néz be a m agyar lélek kertjébe az
egyetemes szellemi élet legnagyobbjainak su
gárzó arca. Az evangéliomban van egy kép,
Keresztelő Jánosról, az U r tanítványáról,
aki ott áll a lakodalom ban szerényen, bol
dogan s a Vőlegényre m utatva így szól:
neki em elkednie kell, nekem pedig alászállanom. Szász K ároly sírjá ra felvéshetjük és
szivünkbe b eírh atju k epitáfium ul: a vőle
gény barátja«.
Szász K árolvnak méltó emléket állítot
tak müvei 5 kötetének megjelentetésével. A
centenárium i bizottságnak, de a kiadónak is
tiszteletet követelő érdem e ez. Bizonyára
nagy nyereséget jelentene, ha Szász Karoly
irói egyénisége nagyságának s alkotásai gaz
dagságának megfelelően az 5 kötetes ki
adás még néhány kötettel kibővíttetnék. A
gyűjtem ény külsőleg is nagyon
tetszetős
köntösben jelent meg a Révai Irodalm i In 
tézet kiadásában.

15.

H Í R E K .
— K itüntetés. A korm ányzó T aubinger
Rezső tábori főesperesnek nyugalom ba vo
nulása alkalm ával sok évi eredm ényes szol
gálata elism eréséül a harm adosztályú m a
gyar érdem keresztet adom ányozta.
— Székács József püspök ham vait, am e
lyek 187G. óta pihentek a kerepesi tem ető
ben, most exhum álták é s az úgynevezett
P antheon-parcellában
helyezték el. A
pesti m agyar egyházközség babérkoszorút
helyezett az új sirhal óm ra
községi clüljáróvúlasztás — feleke
zeti alapon. A közigazgatási bíróság érdekes
elvi h atározatot hozott egy községi clőljáróválasztással kapcsolatban. Az egyik pest
megyei községben a képviselőtestület elh a
tározta, hogy a vallásfelekezeti béke meg
óvása céljából a községi elöljárói állásokra
három évenként felváltva, egyszer reform ám átus, m ásszor |>edig róm ai katholikus val
lása egyéneket jelöl. A határo zatn ak meg
felelően felekezeti alapon történt a válasz
tás. A várm egye közgyűlése m egsem m isí
tette a képviselőtestületnek azt a h atáro za 
tát. am ely a felekezeti alapon tö rtén ő válasz
tásra» vonatkozott, de a m ár m egtörtént vá
lasztás eredm ényét mégis jóváhagyta. Ez el
len a döntés ellen panaszt nyújtottak be a
közigazgatási bírósághoz, ahol nem csak a
határozatot, hanem a jelölést és a válasz
tás eredm ényét is m egsem m isítették A köz
igazgatási bíróság szerint a képviselőtestü
let h atáro zata a törvénnyel összeegyeztethe
tetlen és h a m aga a választási eljárás meg
is felel az alaki rendelkezéseknek, törvény
szerűen meg nem állhat. A jelölésből való
kizárás indoka ugyanis csak a törvényben
megszabott kizárási ok, illetőleg valam ely
bizonyított erkölcsi hiány fennforgása le
het. Mivel a vallás szabad gyakorlatáról
szóló törvény értelm ében a polgári és poli
tikai jogok g y ak o rlására való képesség tel
jesen független a hitvallástól, ennélfogva az
olyan választás, am ely a felekezeti különb
ségekre helyezett jelölés alapján történt,
nem m inősíthető törvényesnek.
— Felül fizetések. Köszönettel ismerem
el a következő fel ül fizetéseket: Kiss Károly
Makó 0.80, VáUya Miklósné Budapest 8.00.
T árn o k réti egyházközség offertórium a 3.10.
F ü rst Ervin Nagymágocs 0.20, M olnár Im re
O rosháza 10.000. dr. D orner Emil Győr
0.00, Szauer K lára Budapest
1.00, Vidovszky László Békéscsaba (m isszióra) 3.60,
H orváth Sándor Csabdi 0.80, Tótkom lósi
Leányegylct 1.60, Stettner Pál
Sátorhely
3.60, K lauser Józsefné Győr 0.30, Bálint
Istvánná Győr 1.00, H ankó Erzsébet Bpesl
1.60, dr. Liszka N ándor Mezőberénv 3.00.
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— Halálozás. Bobai Porkoláb István
iró december 25-én 40 éves korában Buda
pesten meghalt.
— Rövid hírek. — D. Raffay Sándor
püspököt újévkor nagy küldöttség üdvözöl
te, amelynek szónokai vitéz Raics Károly
és Gregersen Nilson voltak.
— Salgótarjánban vasárnap leplezték
le a hősök emléktábláját. Beszédeket m ond
tak Zelenka Ottó egyházfelügyelő, dr. Csengődy Lajos lelkész, vitéz Bodor Sándor pa
rancsnok, Szente László kormányfőtanácsos.
— A Tolna, Baranya, Somogyi egyház
megye lelkészegyesülete Fábián Im re sárszentlőrinci lelkészt választotta elnökévé.
— G asparri Péter vatikáni állam titkár
távozni készül állásából. U tódaként Pacelli,
Serédi és Lavitrano biborosokat emlegetik.
Legtöbb kilátása Pacellinek van, aki a né
met birodalom m al kötött konkordátum m al
szerzett érdemeket.
— Oroszországban a m arxista agrárpo
litika konferenciáján Larin azt javasolta,
hogy az ötmillió paraszt gazdától vegyék ál
lami tulajdonba gazdaságukat s engedjék
meg nekik, hogy eredeti lakóhelyüktől tá
vol, m int mezőgazdasági m unkások dolgoz
hassanak. A konferencia ezt a javaslatot
túlságosan humánusnak« találta.
— A keresztyén templomok m intájául
a Konstantin császár korabeli törvényszéki
épületek szolgáltak, két szárny hozzátoldásával a befogadó képesség növelésére. A
templomok építészeti jellegére a hozzáfér
hető épületanyagnak is nagy befolyása volt.
— Pacelli pápai nuncius távozásával
a berlini diplom aták közt nézeteltérés me
rült fel a tekintetben, hogy vájjon a pápai
nuncius legyen-e a berlini diplomáciai k ar
nak doyenje m indenkor, vagy pedig a hiva
talára nézve rangidősb követ. Ezt a kérdést
a Bécsi Kongresszus rendezte 1815-ben
olyanform án, hogy ahol akkor nuncius volt,
ot tmindig a nuncius a doyen; Berlinben
ott mindig a nuncius a doyen; Berlinben
vete. A kérdést még nem oldották meg.
— A „Brocskó Lajos árvaszövetség“
január 5-én tartott ülésén meleg ünneplés
ben részesítette Brocskó Lajost, a Prot. Ár
vaház igazgatóját működésének 55-ik, s fele
ségét 40-ik évfordulója alkalmából. Király
Tibor, Alapy István és Gregersen Lujza tol
mácsolták az üdvözléseket és jókivánatokat.
Báró, Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő és dr. Pesthy Pál, a Prot. Orsz. Árvaegylet elnöke táviratban üdvözölték a jubi
láló házaspárt.
— Az Esterházy hercegi uradalom a
Köztelekben pályázatot hirdet több segéd
tiszti állásra. Római katholikusok pályáz
hatnak a feltételek szerint.
N yom atott a
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Oroszország. A keresztyénség oroszor
szági helyzetéről a Németországon át Ka
nadába vándorló m ennonita felekezetű né
metek elbeszélése alapján a következőket ol
vasom az Allgem. Ev.-Luth. Kirchenzeitungban: Az egyház keretei nagyobb m érték
ben vannak lerombolva, m int eddig tudtuk.
Az >:aktiv vallásosak«, vagyis a papok és a
lelkészek, kívül állnak az állami gondozá
son. Ez kitűnik az újabban megint rendsze
resített húsjegyek és más jegyek kiosztásá
nál. Az aktiv vallásosak gyermekei nagyobb
kiképzésben nem részesülhetnek. A magasabbfoku iskolák zárva vannak előttük. Az
aktiv vallásosnak nem lehet rendszeresített
fizetése. És h a a m indenütt található kémek
jelentést tesznek, hogy a lelkész szám ára
gyűjtöttek, a lelkészre külön adót vetnek ki,
amelynek összege akkora, vagy nagyobb,
m int a gyűjtés eredménye. Ilyen és ehhez
hasonló eszközökkel, például a csupán hasz
n álatra átengedett templomok megterhelésé
vel, elérik azt^ hogy a lelkészek száma fogy.
Azoknak a gyülekezeteknek, amelyek lel
kész nélkül m aradnak, nem áll módjukban,
hogy önkéntes erőkkel pótolják a lelkésze
ket. Ha valamely alkalmazott ellátogat az
istentiszteletre, elbocsátják, vagy más követ
kezményeket kénytelen viselni. A templo
mon kívül minden összejövetel tilos. A né
met gyülekezetek tanítói tavaly még kijöttek
azzal, hogy Istenről nem beszéltek az isko
lában. A hatóságok ezzel ma m ár nem érik
be. Most a tanítók kötelesek Isten ellenesen
tanítani. A kivándorlók tanúsítják azt is,
hogy mindezen üldözések ellenére az evangéliomot Oroszországban nem bírták elti
porni, az evangéliom ügye ott sohasem állt
erősebben, m int most. Em ber embernek,
szív szívnek tesz bizonyságot. Magában az
orosz népben a hitnek és békességes tűrés
nek csodálatos erői elevenedtek meg.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

1132/1929. szám.
Pályázati hirdetmény.
Alulírott egyházmegyei elnökség a Pécel-Rákoscsaba-isaszegi misszió lelkészi ál
lására ezennel pályázatot hirdet. Javadalom:
természetbeni lakás és kerten kívül, kész
pénzben 800 a. kor.; két hold és 394 öl
szántóföld haszonélvezete, 58 a. kor. 82
fill, értékben; kongrua 777 a. kor. 77 fill.;
4 ünnepi offertorium és palástdijak. A kellő
képen felszerelt pályázatokat 1930. január
18-ig alulírott főesperesi hivatalhoz kell be
küldeni.
Budapest és Cinkota, 1929. dec. 18.
Báró Prónay György
Blatniczky Pál
egyházm. felügyelő.
főesperes.

Győri Hírlap nyomdai m űintézet g yorn ajtójin Gyűr, Oruczor G ergely-u. 15. iz ém .— (V ezető Ligeti letvén.) — T elefon 239.

9930

XVI. é v fo ly a m

1930 január 26

4. szám .

EVANGÉLIKUSOK LAPJA
S zerk esztő sig é s k ia d ó h iv a ta l:
L E B E R T IMoson m .l
K iadja: I LOTHER-SZOVETSEG.
Postatakarékpénztári csek k szá m la : (290.

Alapította : DR. RfiFFIT SIIDOR p lso d k .
SitrkaaiMiért UUI61
N É M E T H K Á R O L T «aperes.

Hit é s c se le k e d e te k .
Korunk kercsztyénségében erősen hangsú
lyozzák a val ásos életnek azt az oldalát, amely
kifelé, az odaadó szolgá atban, a szeretet mun
káiban, a jó cselekedetekben mutatkoz k. Külön
böző, gyakran hallott és olvasóit jelszók, csatikiáltások, flgyelmezíelnek bennünket erre. S ociális keresztyénség, gyakorlati keresztyénség.
keresztyén törekvés, mind cselekedeteket, t t e
két, szolgálatot, aktivitást kívánnak tó ünk. »Aki
cselekszi az én mennyei Atyám akara.át« abban
látja korunk Jézus igaz követőjének ismertető
jelét, s ebben látja a Krisztus igaz egyházának
jellemző tulajdonságát is. Úgy látszik, mintha
ezek a tettekre sarkaló és tetteket váró idők
nem kedveznének az Ágostai Hitvallás központi
és legsajátosabb tanításának: a megiga/ulásról
szóló tannak, amelyet a IV. cikk igy fejez ki:
»Az emberek saját erőik, érdemeik és tetteik által
nem igazulhatnak meg Isten előtt, hanem in
gyen, hit által, a Krisztusért igazul.iák megstb.«
A hit által való inegigazulás tana hideg és
száraz dogmatikai tételnek tűnik fel, amelynek
az élethez, a nyüzsgő, tevékeny, kérdésekkel,
feladatokkal tűzdelt élethez csak távoli, mond
hatnánk metafizikai viszonya van. Min Ihn a vi
lág és a dolgok valóságára egy tőlük idegen
elmélet ábráit alkalmazná s az életet mestersé
ges keretekbe akarná préselni. Ennek oka azon
ban ott rejlik, hogy éppen ezzel a tannal szem
ben játszik igen nagy szerepet az embereknek
felületessége és seké yes gondolkodási. Hozzá
tehetjük: korunk materialista, Istentől távol e:ett
gondolkodása is. Mert amikor a H.tvalá? Isten
előtt való megigazulásról beszél, megkü ö.ibözteti ezt a világ, vagy az emberek előtt való megigazulástól. A tant tehát nem értheti meg az, aki
nem érzi Istennek jelenlétét, Isten eló.ti fele'ősségét. Az Istentől távol élő ember a megigazulást egészen már szemszögből nézi, mint az, aki
nek közössége van, vagy közösséget keres, az
Atyával. Korunk gondolkodása nagy általános
ságban véve, tudományos istentelenség. Isten
mindenütt jelenvalóságának és szemé yes mun
kálkodásának tudata nagyon elhomáíyosult. A
nagyközönség számára az életfelfogást és az
ériéki.é eteket túlnyomóan a szép roJcIim köz
vetíti, és a napi sajtó. Ez a müveit közép osz
tálynak a »lelki tápláléka«. S ha vizsgáljuk en

M egjelenik hetenként eg y szer, vasá rn a p .
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H irdetési árak m eg eg y ezés sz e r in t

nek az irodalomnak sprituáÜs tartalmát, elszo
morító eredményekre jutunk. Ez a magya ázata
annak, hogy a nagyközönség oly igen távol áll
a vallásos gondolkodástól, a vall kos ismerettől
és a felmerülő szellemi problémákkal és felada
tokkal értelmetlenül, kritikátlanul, közömbösen
áll szemben; kész prédája a legdurvább fetisizmusnak, bálványimádásnak és különböző okkult
irányzatoknak.
Hitvallásunk centrális tana az embert Isten
színe elé állítja, s figyelmeztet arra, hogy gyö
kerében és alapjában a vallás Istenben való,
Isten akarata szerint való élet. A keresztyénség
első sorban nem embernek emberhez és a vi
lághoz való viszonyát szabályozó erkölcsi kó
dex. Az embertárs és a világ a keresztyén em
ber hittudata értelmében teremtmény s csak a
Teremtőhöz való helyes viszony szabályozza he
lyesen a teremtményhez való viszonyt. A Teremtóhöz való viszony pedig megromlott, ami
ből következik, hogy a teremtett éghez való vi
szony sem helyes. Restaurálni, helyreálltam kell
az Istenhez való viszonyt; ez a legelső feladat.
Erre az ember a maga erejéből nem képes. A
megváltásról szóló tanítás, ami a keresztyénségnek megkülönböztető tanítása a többi val
lásokkal szemben, a levegőben lógó tani lás, és
a keresztyénségnek egész épüle é k fövenyre épí
tett háznak teszi meg, ha azt tartjuk, hogy az
ember a maga erejéből is képes Istenhez helyes
viszonyba jutni. A hit által való megigazulás
tana az embernek ezt a tehe e te n é g é t hangsú
lyozza. Tehete lenség: nem a világ, hanem Is
ten irányában. Az ember rendeltetése Isten irá
nyában az, hogy neki szolgáljon, engedelmes
kedjék, hálát adjon és őt dicsőítse. Ezt a maga
erejéből nem tudja megtenni, azért kcl ett jön
nie a Megváltónak, s azért vagyunk ráutalva a
Szentlélek erejére. A hit által való megigazulás
tana a Teremtő, a Megvál ó és a Megszentelő
Isten működését helyezi előtérbe mindenképpen
és minden irányban.
Ennek a megigazító hitnek a tartalmát a
Hitvallás IV. cikke megjelöli, mikor azt mondja:
»Ingyen, hit által, a Krisztusért igazidnak meg,
ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s bű
neik megbocsáttatnak a Krisztusért«. A jó cse
lekedetekről szóló XX. cikkben pedig azt
mondja: »A bűnbocsánat és a kegyelem csak
a hit által szerezhető meg«. A hit a bűnbocsá-
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natra és a kegyelemre irányul. Nem emberek
érdemén alapszik, hanem Istennek jóságán és
Istennek ajándékán. A hit az Istennek ajándékát
megszerzi. A hitnek ereje van. A hit aktiv ener
gia, nem csupán befogadó képesség. A hit nem
az embernek ilyen vagy amolyan mindig paszsziv és receptív képessége, hanem az Isten bűn
bocsátó kegyelmét és kegyelmi ajándékait meg
ragadó, elsajátító erő; az emberi természet úgy,
ahogyan a Szentlélek áthatotta, megszentelte és
újjászülte. A hivő ember új ember, új teremt
mény, aki megszabadult az ördögnek és bűnnek
hatalma alól, szembeszáll a halállal és pokollal,
fel van szerelve támadó és védő fegyverekkel.
Egy új lelkiség, új erőkkel és új életlehetőségek
kel. Akiben ez a hit nincs meg, az bizalmatlan
Isten iránt, elfordul tőle és a világ felé fordul;
a világban keres kielégítést, célhozjutást, sikert.
A hit fordítja szivünket, elménket, akaratunkat
Isten felé, a hit keresi és találja meg az életet
Istennél; a hit vár, remél és kap mindent Isten
től. Hit nélkül Isten előtt nem lehet megigazulni,
mert nemcsak erőnk hiányzik ahhoz, hanem hit
nélkül az Isten előtt való megigazulásra nem
is törekszünk, mert minden igyekezetünk oda
irányul, hogy minél távolabbra jussunk Istentől,
elrejtőzzünk előle. Hit nélkül még a vallásos
szertartások is azt a célt szolgálják, hogy az
Istent távoltartsák tőlünk, mert félünk harag
jától és büntetésétől. Hit nélkül hiányzik belő
lünk az a bizalom, amelynél fogva mondjuk:
Atyám!
Mihelyt felébred, mihelyt életre gerjed ben
nünk a hit, azonnal megváltozik számunkra az
élet, máshova tolódik el annak középpontja, más
lesz a fény és árny eloszlása, más megvilágítás
ban látjuk az útat, a célt, az eszközöket és az
erőket. Isten színe elé jutunk és megszerezzük
a kegyelmet és a bűnbocsánatot Krisztus ama
szava szerint: keressetek, zörgessetek, kérje
tek. Ráeszmélünk tehetetlenségünkre, szegény
ségünkre, vétkeinkre, mulasztásainkra és kér
jük az ő akaratának teljesülését bűneinknek
megbocsátását, a gonosztól való megszabadí
tást, még a mindennapi kenyeret is. A hit által
való megigazulás tehát jelenti az óembernek
teljes csődjét, jelenti, hogy Isten világosságá
ban felismertük helyzetünk tarthatatlanságát, Is
tentől való függésünket, reáutaltságunkat, de
felismertük azt is, hogy Istentől megkapunk
mindent, amire szükségünk van, a kegyelmet és
a bünbocsánatot is.
A Hitvallás VI. cikke hozzáteszi, hogy en
nek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie. A
XX. cikk szerint pedig »jó tetteket cselekedni
okvetlenül szükséges«. Sajnálatos a dologban az,
hogy a cselekedetekről szóló tan a hit által való
megigazulás tana körül kerekedett vita folyamán
került bele a Hitvallásba, másfelől azonban örül
hetünk is ennek a körülménynek. Mert a hit
nek a cselekedetekhez való viszonyát tisztázni
kell. De ez a tisztázás nem történhetik meg a
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kérdésnek olyan feltevésével, hogy hit v a g y
cselekedetek. Ezt a kettőt közös nevezőre kell
előbb hozni, s akkor megtaláljuk a feleletet. Ez
a közös nevező pedig a vallásos ember élete.
Vagy talán helyesebben: az embernek vallásos
élete. A keresztyénség tanítása szerint az ember
főrendeltetése Isten irányában van. Keressétek
először Isten országát és Istennek igazságát. Az
Isten pedig lélek, és akik őt imádják, szükség,
hogy lélekben és igazságban imádják. A vallá
sos élet főkérdése tehát nem az, hogy mit cse
lekszik az ember kifelé, hanem, hogy mi és
milyen maga az ember, milyen annak a lelki
sége, milyen viszonyban van Istenhez. Élére ál
lítva a dolgot és elképzelve magunknak egy
olyan embert, aki cselekedni kifelé semmit nem
tud a körülmények folytán: ez az ember is megigazulhat, hogyha Istenhez helyes viszonyban
áll, ha életével őt dicsőíti, ha lélekben igazán
imádja. A jócselekedet elmulasztása annak bűn,
aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi. El
lenben semmiféle jócselekedet nem üdvözít
heti azt, aki Istenben nem hisz és nem bízik,
aki Isten kegyelmében nem részesül és bűnbo
csánatot nem nyer, mert az üdvösség nem a
világhoz, hanem az Istenhez való viszonyon fordúl meg. Istenen kívül, Isten nélkül, üdvösség
és örök élet olyan kategóriák, amelyek nem
kerülhetnek szóba.
Nagyon helyes és szabatos kifejezést hasz
nál a Hitvallás, mikor a hit gyümölcseiről be
szél. A jócselekedetek a hitnek gyümölcsei. Nem
két, merőben különböző dolog a hit és a cse
lekedetek. A kettőt egybefoglalja a hívőnek
élete. A hívőnek személyisége. Erről az életről,
erről a személyiségről feledkeznek meg azok,
akik a hitet és a cselekedeteket a vagy-vagy
szempontjából mérlegelik. A tan, ha érvényben
akar lenni, kell, hogy az életben, a tapasztala
ton, a vallásos tudaton alapuljon; kell, hogy
ne csupán az értelemhez, vagy csupán az aka
rathoz, vagy csupán az érzéshez szóljon, ha
nem az egész embert ölelje fel. Már most min
den hivő embernek, vagyis olyan embernek, aki
Istenben bízik, aki Istentől kegyelmet és bűn
bocsánatot kapott és ezen hit által él, érthetet
len, ha azt mondják neki: szerinted tehát a cse
lekedetek feleslegesek az Isten előtt való megigazuláshoz. Ez a kérdés csak ott merülhet fel,
ahol nem tudják mi a hit. Olyan ez, mintha va
laki azt mondaná: mit akarsz, szemet-e, vagy
látást; fület-e vagy hallást; nyelvet-e, vagy beszélést. Hogyan lehet ezeket egymástól elválasz
tani? Hogyan lehet azt mondani: vagy szem,,
vagy látás? Hogyan lehet feltételezni azt, hogy
valaki a hit által a legszorosabb közösségbe
jutva Istennel, arra a gondolatra jut, hogy a
cselekedetek feleslegesek? »Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom«. Ez
olyan természetes következtetés, az Atyával való
gyermeki viszonynak olyan magától értetődő
nyilvánulása,. hogy csupán a vallásos személyi-
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ség életétől teljesen elvonatkozott, elrugaszko
dott szőrszálhasogatás tételezheti fel elméletben
ennek az ellenkezőjét.
Ellenben bizonyos az, hogy megfelelő in
díték nélkül a jócseíekedetek elmaradnak. Hitet
len, Istenben nem bizó embereknek hiába tárjuk
fel a helyzetet, hiába kérünk tőlük szolgálatot,
áldozatokat, amik nélkül a világ nem á.lhat fenn.
Ha a hitnek forrása kiapad, az oázis belevész a
sivatagba. Még a tapogatózó, félig vak, sót té
velygő hitben is több életerő van, mint a hi
tetlenségben. A hitetlenség meddő. Ha Spenglemek igaza van, ha a nyugati. civilizáció el
pusztul, ennek oka itt található meg: a csele
kedetek mögül hiányzik a hit. S ha a pusztulás
nak gátat akarunk vetni, ennek útja nem a jó
cselekedetek, mert hitetlen világban hol keres
sünk jócselekedetekct. Az élet útja a hitnek
útja. A hitet pedig a Szentlélek adja. Mi segít
tehát rajtunk? Egy második Pünkösd. A Szent
iéleknek egy újabb kitöltetése. Ezt kell kérnünk
imával, áhítattal, Isten kegyelmi ajándékainak
önmagunkban való felgerjesztésével. Ma a ke
resztyén egyházaknak egyik életbevágó ügye
ez: a Pünkösdi lél'ekkt áradása, aki »ahol és
amikor Istennek tetszik, hitet ébreszt.« Tá
maszt-e az Isten közöttünk hittel és Szentlélek
kel teljes férfiakat és nőket? A gyümölcs ne
aggasszon bennünket. A gyümölcs terem a fán.
Fák kellenek.

Imádság a gyülekezetekért.
Mindenható Isten! Hálát adunk neked a
Krisztus gyülekezeteiért, amelyeket Szentlelked
az imádság, az ige és a szentségek által fenn
tart, táplál és gyarapit. Köszönjük mindazt az
áldást, kegyelmet, intést, buzdítást, tanítást, ami
ben általuk részesítesz. Háláljuk azt a sok jót,
amihez a gyülekezeteknek te adsz indítást és
erőt családban, társadalomban, nemzetben és
élet után szomjuhozó lelkekben. Kérünk szaba
dítsd és őrizd meg őket kislelküségtől, szűkkeblüségtől, pártoskodástól, kicsinyeskedéstől. Adj
prófétai lelkeket a mi időnkben. Szent oltárod
tüzéböi vett szikrával gerjeszd, hevítsd, tisz
títsd beszédüket. Támasz a gyülekezetekben út
törőket, vezéreket, akik a pusztában ösvényt ta
possanak az utánok menőknek, hogy vezetők
és vezetettek eljussanak szentséged hegyére, az
örökkévalóság hajlékaiba. Ne engedd, hogy a
gyülekezeteknek a Krisztusról való bizonyságtétele elnémuljon, vagy hamis legyen. Tégv
mindnyájunkat a Krisztus élő gyülekezeteinek
élő tagjaivá, hogy mi általunk is láthatóvá le
gyen a Krisztus dicsősége, és mi is megdicsőittessünk azzal a dicsőséggel, amellyel te megdicsöitetted egyszülött Fiadat, a mi Urunkat.
Áme n .

A le lk é sz h arcai.
(A MELE nyíregyházi konferenciáján felolvasta: Pu
szik Lajos, miskolci lelkész.)
(3)

Csak egy ellen küzdjünk: a s z ó s z é k i
s z o l g á l a t u n k l e é r t é k e l é s e e l l e n . Be
csüljünk nagyra, emberi méltóságunknak fel
emelésére, midőn tanítóvá, kijelentés-közlővé,
lelkek indítójává avat az Isten, tehát e magasz
tos hivatást oly nagynak, szentnek és hatalmas
nak lássuk, hogy mi magunk mindig eltörpül
jünk e hivatás fensége előtt. Mindig imádkozva
készüljünk és mindig
k é s z ü l j ü n k . Sa
pienti s a t...
Szeretném ezt napiparancsúl minden szolga
társam élé odaírni: készülj! Az igazi munkának
ad Isten kegyelme igazi értéket és igy igazi
hatást.
Kü/dened kell azonban a gyűlési teremben
is. Hány tiszta szándéktól született terv és cél,
hány valóban építési értékű törekvés nem talál
nyomban meleg, megérdemelt fogadtatásra; a
szivek kemények, a fejek konokok, de a jó és
következetes szóra egyszer mégis megindulnak,
csak imádkozni és szeretni el ne fáradjon az a
leik eszi szív.
Csak kitartani. . . Milyen gyönyörűség
nézni, amint a konok, kemény nyakak szépen
meghajolnak, a fejek imára hanyatlanak. mert
lassan-lassan terjed, árad és hódit a felismerés:
a mi papunk mégis csak az Igében élő, nemes
lelkitartalmú egész ember, ki tud adni, mert
Isten adott neki.
Ez a mi diadalunk, ez a feleszmélés, ez a
felismerés.
III.
Amiket most fogok mondani, azoknak ezt
az összefogó gondolatot adhatnám címül: H a r c
az I s t e n n e l .
De Jókai közismert megrázó elbeszélése
már elvitte e cimet előlem; ott jó helyen van.
Itt ha használnám blaszfémiát követnék el, mert
Isten oly végtelen hatalom, ki előtt nincs lehe
tetlenség, ki a multat jövővé, az aggot gyer
mekké s a világosságot sötétséggé teheti; tehát
nem hallgathatom el, hogy lelkemen, hitemen
bizonyos borzongás futott végig, midőn hallot
tam éppen a teljesebb hit alapján szóló és oktató
testvéreimtől ilyes kifejezést: »ezt Isten nem
teheti meg.« Abszolút akarat ö, nemcsak az
akarat ethikája, hanem dinamikája szerint is;
ami előttünk lehetetlennek látszik, ö előtte egy
szemrebbenésnyi energia munkája. Isten az el
lene lázadó emberi akaratot is, tehát — felfo
gásom, hitem szerint
a bűnt is belefoglalja
és igy hatásában megtisztítja az ö örök és em
ber által soha fel nem érhető üdvtervébe. Harc
ról beszélni tehát — ismétlem — blaszfémia
Istennel szemben, de igenis Iátok, tehát beszél
hetek az ’isteni akarat ellen lázadozó, az eTott
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bizodalommal, hittel és engedelmes szeretettél
meghajolni csak későn tudó emberi gyarlóságos
ellenszegülésről, mely a mi eredeti bűnünknek
egyik, pályánkszerinti megnyilvánulása.
Isten hősei előbb Isten ellen lázadók voltak.
Próbál az a gyarlóságos emberi akarat inkább
képzelete, mint hite, bizodalma útján járni, pró
bál a maga által megrajzolt életterv szerint élni,
de az a hatalmas és szentséges isteni akarat le
igázza, összetöri s ő csak megadottan, sirva sut
togja: »Ananké, Ananké«, amint ezt a Notre
Dame toronylépcsője fölé odaírta egy vergődő,
vívódó lélek.
J á k o b birkózott a Jabbök révében Isten
angyalával... M ó z e s meg émülten, kislelküen
esengett, — lázongott: »Ne küldj engem Uram!«
S a u l ösztöke-szót hallott, amint félájultan porbahullt. L u t h e r beszél az Istennel: »A Te
ügyed ez Uram, a Te ügyed, én semmi vagyok...
Engedj el a Te kezedből, hadd pihenjek, hadd
éljek békén, csendben, elfeledve.« K o s s u t h
mindig elfeledten akart elenyészni s a világhír
név előtte nem volt érték, lelke csak missziót
látott maga előtt s e misszió »szoritólag hatott
szivére«. Gondolj Jézusra a Gietsemané-ban,
amint meghajol, remegő lélekkel az égi akarat
előtt s utána nyúl a keserű pohárnak. E küzde
lemben lett ö Isten Fia.
Nekünk is vannak ilyen harcaink, midőn
a magunk akaratát meg kell hajlítanunk, éle
tünk kicirkalmazott vonalairól le kell térnünk
s a haladás, emelkedés, sikerek ormaitól le kell
kanyarodnunk a félreizmeiés, megnemértés,
vagy az imádkozó gyász, a sírunkig viselendő
töviskoszorú, az elfeledettség, a magunkramaradás sötét mélységei felé.
Kicsoda nem harcolta e szomorú harcot?
Isten kezébe vette életem kelyhét és összetörte.
Álmaim színes, pompázatos virágerdejére a csa
pások, a próbák jégzáporát bocsátotta. Napsu
gárban, verőfényben akartam járni s utam sö
tétségbe hanyatlott. — Micsoda harc dúl a lelkipásztor szivében, midőn sírni kellene s neki be
szélni kell békességről, örömről, bátorságról és
bizalomról.?
Hadd szóljak itt a mi epidémiánkról, az
— e l e g ’e d e t l e n s é g r ő l . De kevés közöt
tünk a helyzetével megelégedett, a kevesen is
nű, a kevésért is hálát adó, a keveset is Isten
ajándékának látó lélek! Mindig nagyobbnak lát
juk magunkat, mint munkakörünket. Többre
hivatottaknak hisszük magunkat s mig vágyaink
— mint sólymok — messze szállnak, az adott,
a kimért talentumaink, terveink kopnak, tehát
— fogynak.
Hadd mondjam el, hogy az erények király
nője, a hűség, s ki a kicsinyen, a kevesen hű
nek bizonyult, letette a vizsgát: »magasabb
klasszisba léphet.«
Hányszor jön hozzánk a kisértő: »te Si-
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mándy^ Pál, nem vagy ide, erre a kis falusi
parókiára küldve, téged magasság vár«.
Vigyázat! »Aki kevesen hű, sokra bizatik«,
de aki a keveset nem látja meg, mert szeme
mindig messze, a ködös távolságok felé tekint,
mint a bús gólyáé, lassan az elégedetlenség ko
porsóját gyalulgatja lelkének, melybe szépen
beletemetkezik.
Lássuk meg Isten kegyelmének drága aján
dékait a megértő munkatársakban, a f gyelő
igehallgatókban, a kedves templomainkban, a
bibliánkban, mely jutalmazatlanul nem hagyja
el azt, ki szeretettel és szomjúsággal veszi ke
zébe, a szent magvetésben, mely gyönyörűség
maga is, az aratást bízzuk az Urra.
Volt idő, mikor keserű lélekkel mindig csak
azokat láttam templomomban, akik nem voltak
ott, s üres helyükről mindig valami fagyos szél
csapott lelkem virágaira, mig lassan-hssan feladatamul tűztem ki, hogy e fellegvárait gyüle
kezetemnek — be fogom venni. Nehéz munka,
de gyönyörű. E harcban egy fegyvernem van
a — kitartás. Nem fáradni el a reményben, hogy
egyszer ők is itt lesznek. — Eliotról, az indiánusok apostoláról olvastam, hogy hosszú évekig
nem tudott egyetlen indiánust sem foglyul ej
teni a Krisztus számára. Ez az ember ott a ma
gányban, a testére-lelkére gyilkoló magányban
nem szűnt meg — imádkozni, hinni, várni és
remélni. Keserű harc ez az álló harc, mely a
katona lelkét kifárasztja, de ki mindvégig hiven
kitart, az diadalmaskodik.
Ne lázadozzál, testvérem, sorsod ellen, ha
nem ásd be magad a te kicsiny faludban, a te
kicsiny gyülekezetedben, a te elfeledettségedben, ásd be magadat a munkába s ha ott meg
állód helyedet, ha ott úgy végzed jó kedvvel,
bizalommal a te magasztos munkádat, mintha
hegyen épített városban te volnál a fáklya vivő;
Isten, aki látta a te hűségedet, egyszer mon
dani fogja: »ülj feljebb!«
Hadd mondjam el néktek: mennyit sírtam
pályám első szakán, midőn templom né kül, egy
szegényes iskolateremben, egy református ön
tudattal telített, tehát saját egyházát szégyenlő
gyülekezetben szolgáltam... Mit érzett szivem:
midőn gyönyörű templomba, vagy gyülekezetbe
vezetett az életem vonalát csodálatos kegyelem
mel megvonó Istenem. Szerettem volna meg
csókolni a szószéket, az oltárt, a templomfala
kat; óh én megtanultam szeretni a templomot.
Isten megtanított reá. Zúgolódtam sokszor s
most áldom a próbáért, az iskoláért, melyben
megoktatott és megerősített.
De befejezem vallomásomat. Harcokról szó
lottám s végül Pál apostolra gondolok. Isten
e nemes vitéze végigtekint életén s igy ir:
»ama nemes harcot megharcoltam, hitem meg
tartottam«, igy várja az örök élet koronáját.
Nekünk irta e szavakat! Bárha egyszer mi
is elmondhatnánk ezeket! Ámen.
(Vége.)
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J e g y z e te k .
Schneller Károly dr. a Miskolci Jogászélet
januári számában ismerteti a svájci házassági,
születési és halálozási adatokat. A Pezenhoferféle vita adalákjaként érdeklődésre tarthat szá
mot dr. Schnellernek két megállapítása. 1. Svájc
ban a faji hovatartozás kevésbbé determinálja
a születési arányt, mint a vallási hovatartozás.
A születések csökkenése is nagyobb a protes
táns területeken, mint a kathol.kus vidékeken.
2. A protestáns vidékek előnye legnagyobb
(halandóság tekintetében) az 1 éven alóliak ha
landósága terén. 1000 ujszülött fiúra jutott 1
éven alóli elhalt a protestánsoknál 83.7, a ka
tolikusoknál 120.3. Ez fel.ehetóleg nemcsak kö
vetkezménye a születési arány tekintetében a
katholikusok javára fennál ó előnynek, hanem
egyben oka is a protestánsok kisebb termékeny
ségének.
A római pápának, szokatlanul olasz nyelvű,
enciklikája jelent meg a gyermekek nevelésé
ről, amely állítólag a fasizmusnak, nálunk a mi
niszterelnök által legújabban szintén hangozta
tott, azon felfogása ellen irányul, mintha az ál
lamnak közvetlen és első joga lenne a gyerme
kek neveléséhez és oktatásához. A pápa szerint
az emberiség józan gondolkodásával kerül ellen
tétbe, aki azt állítja, hogy a gyermek az államé.
Nem jöhet szóba, hogy az állam a családok he
lyét foglalja el; feladata, hogy a gyermekek ne
velését illetőleg a családoknak azon jogait, ame
lyek korábbiak az állam jogainál, s egyidejűleg
védelmezze meg az egyház jogát is. Szól arról
a túlzott és hamis nacionalizmusról, amely nap
jainkban el van terjedve, és amelynek termé
szetében van, hogy a helyes korlátokat átlépi,
amikor az ifjúságnak, még a leányoknak neve
lését is katonailag szervezi meg s lefoglalja a
vasárnapot is, amely eddig a vallás gyakorlásá
nak és a családnak volt szentelve. A pápa el
lentmond minden pedagóg ai natúr. I zmusnak,
mint amely az eredendő bűn tagadásán alapsz k.
Ellenzi a nemi felvilágosítást, mert a tapasztalat
azt mutatja, hogy az erkölcs elleni bűnök nem
tudatlanságból, hanem abból származnak, hogy
a gyenge akaratuakat kisértésnek teszik ki. Kár
hoztatja a koedukációt, vagyis a fiuknak és leá
nyoknak együtt tanítását.
A Luther-Társaság február 7-én Buda
pesten, az Üllői-úti teremben Bethlen-ünnepélyt
rendez. Pékár Gyula elnök nyitja meg az ünne
pélyt, előadást Rugonfalvi Kiss István debre
ceni egyetemi tanár tart. A Társaság az ünne
pély keretében avatja tiszteletbeli tagjává Szabolcska Mihályt.

H Í R E K .
Taubinger Rezső magas kitüntetése.
D. báró Radvanszky Albert, egyetemes fel
ügyelő, az 1929. évi egyetemes közgyűlésen évi
jelentésének a keretében bejelentette, hogyTaubinger Rezső, evangél kus tábori föesperes, nyu
galomba vonult. Mindazoknak a szivét, akik a
magyar evangélikus lelkészi kar e kiválóságát
ismerik, őszinte örömmel kell, hogy eltöltse a
hir, hogy Magyarország Kormányzója Taubinger Rezsőt nyugalomba vonulása alkalmából a
III.- osztályú magyar érdcinkereszttel tüntette
ki. Munkásságának a jellemzésére ide iktatjuk
az egyetemes felügyelői évi jelentés vonatkozó
részét: »Mivel csak most jutott tudomásomra,
és igy előbb nem tehettem me£, most köszön
tőm Taubinger Rezső tábori főesperest röviddel
ezelőtt bekövetkezett nyugalomba vonulásával
kapcsolatban. Messze kiterjedő szolgálati kör
zetben nemcsak a szoros értelemben vett szol
gálatnak a teendőit végezte a tőle megszokott
lelkiismeretességgel a háború előtt és a háború
alatt a régi hadseregben, de állandóan szívós
kitartással küzdött azon nehézségek ellen is,
amelyek e szolgá at szervezetlenségének folyományakép útjába torlódtak. A nemzeti hadsereg
protestáns lelkészetének és a protestáns tábori
püspökség felállításának alapvető szervezési
munkálatait nagy energiával végezte, mígnem,
mint protestáns tábori püspöki irodaigazgató
és püspökhelyettes, állta meg a helyét mély fe
lelősségérzettel és nagy buzgósággal. A nyug
állományba kövesse ót az egyetemes egyház el
ismerése és hálája <. Érdeklődésre tarthat számot
az a körülmény, hogy Taubinger, tábori főespe
res, katonalclkészi szolgálatát megelőzően a ba
jai egyházközség szolgálatában állott. Amilyen
megbecsülés környezte öt katonalclkészi szolgá
latának egész folyamán minden tényező részéről,
ugyanolyan szeretetnek és megbecsülésnek a
részese volt gyülekezeti lelkész korában is. Az
akkor 22.000 lakosú alföldi városban, amely
nek evangélikus egyházközsége mindössze 200
lelket szám’ált, az ő rendkívül szimpatikus egyé
nisége és kiváló szónoki készsége olyan tekin
télyt szerzett a lutherániának, hogy méltán ki
érdemelte ezáltal is nemcsak bajai híveinek ra
jongó szereiét, amellyel azok kivételes egyéni
ségén még ma is csüngenek, de minden közegyházi tényező teljes elismerését is. Taubinger
Rezső fizikai és szellemi erőinek teljes birtoká
ban vonult nyugalomba. Izzó egyházszeretetéből
és példás életéből bizonnyal sok áldás árad még
egyházunkba. Tartsa meg őt az Isten kegyelme
soká.
- Egyházmegyei felügyelő-választás. A
békési egyházmegye gyülekezetei dr. Csermák
Béla orosházi főorvost, egészségügyi tanácsost,
egyházmegyei gyámintézeti elnököt választották
meg az egyházmegye másodfelügyelőjévé.
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— A győri ev. ifj. egyesület »Győry Vil
mos« cserkészcsapata f. évi január 6-án és
9-én csapat és vezetőségi gyűlésén ünnepelte
megalakulásának második évfordulóját. Ez
alkalommal tekintett vissza az elmúlt év mun
kásságára is. Otthona még mindig nincsen a
csapatnak, de azért összejöveteleit igyekeztek a
fiuk bensőségessé tenni. Az örsök sokkal job
ban összeszoktak. Ami fájt az egyiknek, fájt
az a másiknak is s aminek örült az egyik, örült
annak a többi is. A jó vezetéssel foglalkozott a
vezetőségi összejövetelen a vezetőség. Mind az
örsi, mind a vezetőségi összejövetel komoly és
szórakoztató része is az evangél'.om fényében
folyt le. Ünnepélyesebb csapatgyülés jan. h-án
£Z alakulás évfordulóján, márc. 10-én hazafias,
szept. 8-án újonc felvételkor és dec. 25-én ka
rácsonykor tea-délutánnal volt. Otthontalanságunknak mégis meg volt a maga tűzhelye: a
minden csütörtöki biblia-óra. Itt nagyon éreztük
gyengeségünket és munkánk elégtelen voltát.
És épen ezért még világosabban megláttuk, hogy
»a cserkészet Krisztus nélkül nem cserkészet!«
A szabadban, amikor csak lehetett, mindig kinn
voltunk. Győr körül, úgyszólván, az égtájak
minden irányában voltunk ebben az esztendő
ben. Voltunk Sopronban is másfél napra. Nagy
táborunkat a soproni ev. liceumi 67. sz. Deákkuti cserkészcsapattal egy helyen tartottuk: Balatonaligán, jun. 29-től jul. 13-ig. Ezzel kapcso
latosan két p. i. tisztünk a Dunán le és a Sión
fel jött a Balatonra csónakon. Igyekeztünk, hogy
minél jobban megismerjük jó magyar népün
ket. Ezt az igyekezetei talán még nagyobb si
ker fogja koronázni 1930-ban, amikor is egyik
legfontosabb programmunk épen ide irányul.
Tisztképző táborban a hárshegyen Kontár Sán
dor cs. tiszt volt, az angliai Jamboreeval kapcso
latosan pedig Ittzés Mihály parancsnok, aki kü
lönösen sok újat hozott csapatunknak. Kifelé,
mások előtt leginkább ünnepélyeinken dolgoz
tunk. Jan. 27-én volt az újonc-avatás, melyen
az avató beszédet Vélsz Aladár dr. ur mondotta.
A műsor másik fele tábortűz jellegű volt. Jun.
9-én cserkészmutatványokkal és játékokkal áll
tunk a közönség elé. Szept. 29-én és dec. 22-én
a Jamboreeról számolt be cserkészünnepély ke
retében a parancsnok. Az if júsági egyesü et előtt
pedig a KIÉ cserkészvezetők b'rkenheadi világkonferenciájáról. Több szolgálatot is teljesítet
tünk: nagyobb egyházi ünnepeken a templom
ban, minden vasárnap az iratterjesztésnél, az
aug.-i C. E. ifj. konferencián, az ev. Egyetemes
Gyámintézeti közgyűlés alkalmából, a dunán
túli ev. leánykonferencián. Résztvettünk a celldömölki KIÉ konferencián. Nemcsak itthon, ha
nem a külföldön is végezünk hazaf'as és egy
házi munkát. Többen leveleznek külföldi cser
készekkel: több berlini, egy angol és egy finn
cserkésszel. Hisszük, hogy az uj esztendőben
sem marad el Istennek gazdag áldása és a mi
szerény és gyarló munkánkat is fel fogja hasz
nálni Magyarország feltámadására!
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— Rövid hírek. — Az angol király Di
ckinson W. H.-t, a Nemzetközi Jóbarátság Egy
házi Világszövetségének tiszteletbeli főtitkárát
a peer-i rangra emelte.
— A palesztinai arab-zsidó zavaargások
ügyében kiküldött bizottság befejezte vizsgála
tait, amelyek a további rendelkezéseknek alapul
fognak szolgálni.
— Breuil Henrik abbé, a College de France
tanára, Afrikában végzett archeológiái kutatá
sai alapján arra a következtetésre jutott, hogy
az emberiség bölcsője valószínűleg a Szahara
déli határán ringott s az emberek onnan indul
tak el egyfelől Európába, másfelől Délafrikába.
—- Pekingtől körülbelül 70 kilométerre is talál
tak egy emberi koponyát, amelynek korát Dechardin 400 ezer esztendőre becsüli.
— A szegedi egyetemen átszervezés folytán
rendszeresített tanszékekre a kultuszminiszter
dr. Sik Sándor piarista tanárt (II., magyar irod.
tanszék) és dr. Várkonyi Hildebrandot (peda
gógia-lélektan) nevezte ki.
— A kultuszminiszter 865—0—666/1929. sz.
rendelete értelmében a felekezeti népiskoláknál
és óvodáknál fizetéskiegészitéses állásokra pá
lyázat hirdetéséhez a miniszter előzetes engedé
lye szükséges, amennyiben államsegéllyel kíván
ják betölteni.
A kultuszminiszter Földes Elek debre
ceni tanítónak a Vöröskereszt Ifj. osztályában
csoportvezetői minőségben kifej tett lelkes mun
kásságáért elismerését nyilvánította.
— Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni
egyházkerület elhalt felügyelőjének helyébe dr.
Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület felügyelője
lesz a felsőház tagja.
— D. Báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő a soproni árvaháznak ezer pengőt
utalt ki az egyetemes egyház pénztárából azért,
mert az árvaház a Theologus-Otthon felépülése
előtt a theológiai hallgatókat befogadta.
— Szontagh Vilmos dr., a miskolci ev. jog
akadémia professzora a debreceni egyetemen
egyetemi magántanári képesítést nyert. Szon
tagh Vilmos dr. nevét különösen a közigazga
tási jog köréből vett tanulmányai tették ismertté
a tudományos szakkörökben.
— Dr. Sztehlo Zoltánt és dr. Zsedényi Bé
lát, a miskolci jogakadémia professzorait a Ma
gyar Külügyi Társaság rendes tagjai sorába vá
lasztotta.
— A soproni ev. kon vent Kis János super
intendens emlékét táblával örökíti meg.
— Az idén augusztusban a római katolikus
újságírók világkongresszust tartanak.
— A baptisták száma az 1930. évi Baptist
Handbook szerint 11,098.444 lélek, gyarapodás
58.123; a baptista lelkészek és misszionáriusok
száma 59.333. a gyülekezetek száma 71.569.
— A hágai egyezség jegyzőkönyvét január
20-án Írták alá. Magyarország az 1944-től 1965-ig
terjedő 23 éven át évente 13 és fél millió arany
koronát tartozik évente fizetni »egyéb, a béke-
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izerzödésből folyó« címen; összesen tehát 310
h; fél millió aranykoronát.
A Lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerüeti felügyelő elhalálozásával megüresedett tiszt
ségre a Nógrádi egyházmegye vezető emberei
által tartott értekezlet dr. Sztranyavszky Sán
dort, m. kir. belügyminiszteri államtitkárt je
lölte.
Felhívás. A győri ev. gyülekezet nagy
áldozatkészséggel s az időket megértő lélekkel
Szeretetházában diakonisszaképző-intézetet ál itott fel. De, hogy az intézet sikeresen működ
hessék, egyetemes egyházunk és buzgó híveink
támogatására számit. Kérjük mindenek előtt,
foglalják buzgó imádságukba közös szent
ügyünket, hiszen mindenek felett Isten meg
segítő kegyelmére szorulunk. Aztán támogas
sák adományaikkal az intézetet! Végül, az arra
hivatást érzők jelentkezzenek az intézetbe való
felvételre. A lelkész urak hívják fel a hívek fi
gyelmét erre a munkára, küldjenek hozzánk
munkásokat. 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 növendé
keket az intézet élelmezi díjtalanul, de ruháza
tukról ma^uk gondoskodnak. A ruházat egy
szerű, sötét szinü, egyszerű szabású legyen. A
fölvételre vonatkozó kérvényeket március 1-ig
kell benyújtani a Szeretetház igazgató lelkészé
hez. A bélyegtelen kérvényhez mellékelni kell:
a) a folyamodó magairta rövid életrajzát, b) ke
resztlevelét, c) a szülők vagy a gyám beleegyező
nyilatkozatát, d) az utolsó iskolai bizonyítványt,
e) lelkészi bizonyítványt a folyamodó vallásos
és erkölcsi életéről, f) orvosi bizonyítványt az
illetőnek testi épségéről és egészségéről. Az
összes iratok egyházi belkezelésre bélyegmen
tesek. A jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a
diakonissza hivatás gyakran nehéz munkával jár,
kitartást és ép testi erőt igényel. De legfőbb
feltétele az Isten iránti hálával eltelt szív, Krisz
tushoz s az emberekhez való őszinte, nagy sze
retet. Szükséges, hogy aTi diakonisszává akar
lenni, annak egész egyéniségét áthassa az az
evangéliumi igazság: kegyelemből üdvözülürfk
a Krisztusban vafi5 hit által. Csak úgy lehet az
Urnák alázatos, hűséges, önmegíagadó, készsé
ges szolgálója, csak úgy vezethet másokat is a
Krisztushoz. Ne indítsa az illetőt valami mellé
kes ok — nehéz viszonyok, csalódás, bánat, elhagyottság,
a diakonissza hivatásra, egyedül
a Krisztusban tapasztalt kegyelemért érzett hála.
Nem tesz apácaszerü fogadalmat. Visszatérhet
elaggott, beteg szüleihez, ha szükség van rá —
magánvagyonával szabadon rendelkezik. Mun
káját természetesen díjtalanul végzi. De ellátást,
ruházatot, betegség esetén gondozást az inté
zettől kap s ha mindvégig hűséges marad, agg
kori ellátásban is részesül. Intézetünk két diako
nissza nővérnek s egy felkésznek vezetése alatt
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áll. Betegápolásra kórházban készülnek elő a
növendékek, lakásuk a Szeretet házban lesz. A
jelentkezők április hó 1-ig kapnak értesítést,
hogy felvehetők voítak-e, vagy nem. Közelebbi
felvilágosítást szívesen ací Pálmái Lajos lelkész,
Szeretetházi igazgató, Bores, up. Abda G yőrm.
- A nem m agyar nyelvű segédlelkészi
állások betöltésének nehézségei. A nyíregy
házi egyházközség alábbi határozatára, amelyet
a prezbi.erium jegyzőkönyvéből szóizerint köz
lünk, annál is inkább felhívjuk egyházi közvé
leményünk figyelmét, mert a német és tót ajkú
gyülekezetek a lelkészi és tanítói állások betöl
tésénél egyre nehezebben kapnak németül, il
letve tótul tudó lelkészeket és tanítókat. Tárgyal
tatott az üresedésben lévő s. lelkészi állás be
töltésének kérdése. Az igazgató-lelkész jelen
tése szerint a meghirdetett pályázat eredményre
nem vezetett, mivel tótul tudó pályázó nem je
lentkezett. A lelkészi kar hovatovább növekvő
aggodalommal szemléli azt a nyugtalanító tényt,
hogy a fakultás megnyílta óta a tótul is tudó
theológusok létszáma erősen apadóban van s
igy hovatovább
annál inkább fenyeget a tót
nyelvű istentiszteletek és tót anyanyelvű egy
házközségek lelki ellátása céljából feltétlenül
szükséges lelkészi utánpótlás Hiánya. Ezen a
bajon pedig, ha csak nem akarjuk kockáztatni
egyházunk tagjainak hithűségét és azt, hogy
a több, mint 100 010-nyi tót anyanyelvű híveink
táborába az e miatt támadt résen keresztül
akár az atheismus, akár a se nemzeti, se egy
házi szempontból megnyugtató jelenségeket fel
nem táró sectárius mozgalom benyomuljon:
feltétlenül segíteni kell. A segítség módja ket
tős irányú lehet: 1. a fakultás részéről kiinduló
hatósági kötelező rendelkezés arra nézve, hogy
a tót istentiszteleti nyelvű egyházi területről
származó hallgatóság részére kötelezővé tétes
sék a tót istentiszteleti nyelvnek, mint kötelező
segédtudománynak, annyi heti órában való szemináriumszerii hallgatása és a belőle való colloquálás, a mennyi a nyolc félév alatt kellő ala
pot nyújt a nyelv szó-anyagának az ismeretére
és rendszerének az elsajátítására. 2. az egyete
mes egyház részéről kiinduló hatósági kötelező
rendelkezés arra nézve, hogy oly lelkészjelöl
tek oklevelére, akik a tót, — esetleg német
istentiszteleti nyelv ismeretének nincsenek a bir
tokában, az egyetemes egyház képviseletében
reávezetendő az a rendelkezés, hogy »az okle
vél birtokosa kizárólag magyar istentiszteleti
nyelvű gyelekezetek segéd- vagy rendes lel
készi állására pályázhatik és más istentiszteleti
nyelvű egyházközségekre való pályázása az egy
házi hatoság által hivatalból megsemmisítendő«,
aminek viszont természetszerű előzménye az,
hogy a lelkészjelöltek a lelkészképesitó vizsgá
lat alkalmából a tót, illetve német istentiszteleti
nyelvismeret szempontjából külön megvizsgálandók. Az egyháztanács a lelkészi kar részéről
tett bejelentéssel foglalkozva, amidőn egyfelől
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a maga részéről is sajnálattal .állapítja meg,
hogy a tótul tudó segédldkészekben való hiány
az egyházi életünkben jelentkező lelki szükség
letek rendszeres kielégítése terén már eddig is
számottevő nehézségeket támasztott, a jövő
szempontjából pedig felette aggályos kórtü
netté fejlődhetik, másfelől együttérző méltány
lással csatlakozik a lelkészi kar azon törekvé
seihez, amelyekkel e súlyos hiányon a fakultás
és az egyetemes egyház megfelelő rendelkezé
seinek a biztosításával óhajtana segíteni. Épen
ezért az egyháztanács a maga részéről javasolja
az egyházi képviselőtestületnek, hogy a jelen
jegyzőkönyvi pontban felvetett gondolatokra,
megállapításokra és tervezetre úgy a Sopron
ban székelő theológiai fakultás Dékánjának és
Karának s esetleg ezen az úton a m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszternek, mint az esperesség és egyházkerület útján az egyetemes
közgyűlésnek a figyelmét is felhívni s részük
ről a célravezető intézkedések haladéktalan meg
tételét kérni szíveskedjék.
— Prezbiteri konferencia. A győri ev.
egyházközség prezbiteriuma f. hó 19-én vasár
nap délelőtt templomi istentisztelet után két órás
konferenciát tartott. A 170 tagú prezbiterium
majdnem teljes számban megjelent. A konferen
cián dr. Kapi Béla »A felekezeti kérdés elvi megvilágitásban« címen tartott előadást nagyegyházasi Mikiás Mihály egyházíelügyelő pedig a
gyakorlati egyházi élet terén szerzett tapaszta
latainak és megfigyeléseinek az elmondásával
búzditotta összetartásra és egyházhűségre az
összegyülekezett prezbitereket.
— Evangélikusok közszereplése Békés
vármegyében. Békés vármegyében a közel
múlt eseményei evang. egyházi szempontból is
igen figyelemreméltóak. A vármegye újonnan
kinevezett főispánja báró Feilitzsch Berthold,
a magyarhoni E. E. E. Gyámintézet világi el
nöke. A szarvasi egyházközség felügyelője dr.
Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter, az egysé
ges párt elnöke. Orosháza csak nemrégen ik
tatta be felügyelői állásába dr. Sztranyavszky
Sándor belügyi államtitkárt. A vármegyei tör
vényhatóságban az ev. egyházközségek a kö
vetkezőképen vannak képviselve: Érdekképvi
selet alapján a vármegye öt legnépesebb egy
házának lelkészei. Békéscsabáról dr. Szeberényi
Zs. Lajos esperes, Szarvasról Bartos Pál, Oros
házáról Kovács Andor esperes, Tólkomlósról
Gajdács Pál, ki időközben elhalván, helyébe Je
szenszky János következik; Kondorosról Keviczky László érd. esperes. Az ált. titkos válasz
tás alapján Gádoros község közönsége Russ
Zoltán ev. lelkészt küldte be, legközelebb pedig
a vármegye törvényhatósága a felsőházi egyik
tagul dr. Szeberényi Zs. Lajos csabai esperes
lelkészt választotta meg. A törvényhatósági ér
dekképviselettel kapcsolatban figyelemremél
tónak találjuk megemlíteni a mezőberényi ese
tet. A statisztika szerint Békés vármegye terüN yom atott a
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Idén Mezőberény ev. népesség szempontjából
az ötödik helyen következik s az alispán be is
hívta Bárdy Ernőt, az egyik mezőberényi lel
készt. Időközben azonban kiderült, hogy Mezőberényben a német és tót ev. egyházak sem
miféle szervi közösségben nincsenek egymás
sal, igy a vármegye alispánja, a püspöki hiva
tal információja alapján a mezőberényi evangéli
kusokat külön-külön egyházközség alapján birálita el s Bárdy megbízatását visszavonva, Kon
doros lelkészét hívta be a törvényhatóságba.
- Feíiilfizetések az Evangélikusok Lap
jára. Köszönettel ismerem el a következő felülfizetéseket: Sevcsik Pál Bpest 0.59, dr. Kul
csár Barna Nyírbátor 0.80, Huszár Sámuelné
Békéscsaba 3.60, Okolicsányi Gyula Bpest 1.60,
Péter Henrik Nagybörzsöny 1.69, Síkos Kálmán
Kispéc 0.40, Mokry Imre Bpest 1.60.
— A Prof. Országos Arvaegylet január
22-én az intézmény fennállásának hetvenedik év
fordulója alkalmából a Prot. Orsz. Árvaházban
emlékünnepélyt tartott. Pesthy Pál dr. ny. igaz
ságügyminiszter egyleti elnök mondott megnyi
tót és emlékbeszédet. Az árvák énekekkel és
szavalatokkal szerepeltek. Az ünnepély után a
résztvevők tea mellett este 8 óráig együtt ma
radtak.
— Családi áhitat. Sokat beszélnek manap
ság a családi élet válságáról. Hogy társadalmi
életünk egyéb tartó oszlopa mellett ingadozik,
recseg-ropog a legfontosabb: a csdádi étet is.
Ki ne érezné, hogy ez igy is van. S ki ne érezné,
hogy jaj nekünk, ha ez továbbra is igy lesz.
De nem lesz ez igy, ha a Biblia újra elfoglalja
méltó helyét a családban. Ha majd a csatád újra
az lesz, ami régen volt s aminek a Krisztus sze
retné látni: templom, amelynek oltára körül bibliás emberek, családtagok szolgálnak Istennek
és egymásnak. Légy hát bibi ás ember: ez a leg
jobb önmentő, családmentő, egyházmentő és
nemzetmentő szolgálat. Erre akar buzdítani egy
nemrégiben megjelent kis vallásos népirat, ame
lyet a győri ág. hitv. ev. egyházmegyei Belmiszsziői Szövetség adott ki. Címe: Én azonban és
az én házam az Urnák szolgálunk! írója Turóczy Zoltán győri ev. lelkész. Ára 24 fillér. Meg
rendelhető a győri ev. lelkészi hivatalnál. A
pénz a nagybarátfalui (Győrmegye) ev. lelké
szi hivatalhoz küldendő.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

A Luther Társaság könyvkereskedésében
kapható könyvek: Ujtestámentum. D. Raffay
Sándor püspök fordítása. Ára vászonkötésben
P 6.—. Doktor Luther Márton kis kátéja. A
hiteles német szöveg alapján készült magyar
fordítás P 2.—. Muraközy Gyula: A prédikátor ,
könyve. Tanulmányok, előadások, prédikációk
P 6.40.
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A jelen v aló Isten.
„Az Isten 6 közepette vad. nem
rendül m eg; megsegíti Isten virra
datkor.“
46. Zsoltár 6. vers
A próféta-lelkű költő a nyom orúság éj
szakájában ellen séges, erős népek hadi lárm á
jában, nem zete történelm ének válságos, vajúdó
napjaiban irta ezt a zsoltárt. A zord és kom or
világ nem rejti el iátnoki szem ei elől azt a csen 
des békéjü kertet, am elyben Isten forrásai csör
gedeznek. A gon oszságb an fuldokló világban is
meglátja a F elségesnek r a g y o g ó n égb etorn yosuló szent hajlékait. K öröskörül vak éjszaka;
a kegyetlen és d u n a c iö s z i k;u.k,
TélclcmucK
és szörn yűségekn ek éjszakája. A próféta látja
a virradatot, a hajnalhasadást, a szebb jövőt. E /
az igaz em ber hitéből él. Hiszi, h ogy Isten jelen
van. N em kell érte m essze menni a multba, vagy
a jö v ő b e; a m agasba, vagy a m élységb e. Isten
az ő városának közepette-van .
»Ime én veletek vagyok!« És: »Ahoi ketten
vagy hárman együtt vannak az én nevem ben,
ott vagyok«.
Sokan néznek vissza. A multba. Am ely állí
t ó la g szebb volt, jobb volt, igazabb volt. Sokan
néznek a jövőb e és attól réméinek a mánál job 
bat, szeb bet, igazabbat. De m egtarthat-e ben
nünket a mtilt? És táplálhat-e bennünket a jövő?
Nem elég-e m inden napnak. p maga baja? A in*
em lékezésünk köti-e a múltát a jelenhez? S a
mi rem ényünk-e a hid, m elyen átmehetünk a jö
vőbe? Mi vagyunk a láncszem, a hid, a kapocs,
a m eder? A hinta, m ely a múlt és jövő között
ring? >Az Isten ő közepette van«. A m indig
jelenvaló Istené az idő, a tegnap, a ma és a
holnap. Övé az örökkévalóság. A mienk a jelen.
A inult és a jövő Istenben kapcsolódik egyb e.
Mi akkor élünk* az örökkévalóságban, ha Isten
ben élünk. A hitnek és bizalomnak teljes erejével
kell m egragadnunk a jelent, a mát és áron is
kötelességünk m egvenni az alkalmakat.

5. szám.

M eglelenlk hetenként e í v s z r , la sá r n a p .
Előfizetési i r : Eiész tm 8 P. 41 mi., félévre 3 P.
21 ML negyedéire I P. 68 ML f i i szán 16 (III
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Nem várhatunk arra, h ogy az em berek m á
sok lesznek, fogékonyabbak lesznek. Nem ván
dorolhatunk vissza más, eleven eb b hitü korsza
kokba, h ogy azoknak em b erei közt dolgozzunk
és éljünk. Ma kell élnünk és dolgoznunk. Ábrán
dozás az élet m egrontója. Erőnk az a hit, h ogy
Isten jelen van. A római katholikusok szerint Is
ten állandóan jelen van érzék elh etőleg is, az oltári szen tségb en . Mi is hisszük, hqgy Isten m in
dig jelenvan, bár nem az ostyában, az oltáron.
Jelenvan mint igen b izon yos se g ítség .
Mit m ondhat nekünk a 2000 é v előtti názá
reti Jézus? A mi világunk^m ás. A mi világunk
gazdagabb, tudósabb, teljesebb. U gyvan ! De
mi nem a 2000 év előtti Názáretiben hiszünk, ha
nem az örökké élő, és örökké jelenvaló Krisztus
Jézusban. Krisztus minden idők em berének kortársa N.'lu nélkül sem m i sem lett, ami lett, és
sem m i sincs, ami van. Az Isten városában m eg 
található, mert annak közepette van. Ha nincs
ott, akkor nem Isten városa.
A m odern em ber éppen úgy látni kívánja
Jézust, mint ama g ö rö g ö k (Ján. 12, 21.) Joguk
van hozzá. És teljes jo g g a l kívánják Jézust látni
a Jézus követőiben és tanítványaiban. Azokban,
akik m agukat keersztyéncknek vallják és ne
vezik. Mi nem vagyunk azok az angyalok, akik
azt m ondhatnánk az ö t keresőknek: nincsen itt,
feltám adott! Ha elhisszük azt, h ogy aki minket
fogad he, az Jézust fogadja be, s aki miránk
hallgat, a / öt hallgatja, s h o g y amit a leg k iseb 
bel teszünk, azt ő v ele tesszük, miért riadunk
vissza attól, h ogy azt is mondjuk: aki minket
lát, az látja a Jézust? S zerén ységb ől és alázatos
ságb ól? V agy azért, m ert ez nagyon kényelm etle és »g«*n k ö v etelő d ző m ondás len n e ’ P edig,
ha Isten jelen van, akkor annaK m eg kell látszani.
Az em bereken, akik nem félnek, m ég ha elvál
toznék is a föld, akik örvendeznek, mikor nem 
zetek zajongnak, országok m ozognak. A világ
nak tökéletes igaza van, am ikor a keresztyé
nektől valami egészen rendkívülit vár. Csodákat
és jeleket. Mert, ha ők is olyanok, mint a világ,
akkor miért neveztetnek keresztyéneknek? S m i
haszna van akkor ennek az óriási apparátusnak,
amit keresztyén egyháznak nevezünk? A világ
egy akaraton van Istennel, am ikor elvárja, hogy
a keresztyének szentek legyenek é s mutassák,
h ogy Isten közöttük és bennük jelenvan.
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Orvosok és lelkészek szövetsége.
Korunk tudományos érdeklődésének köz
ponti problémája a lélek. Egy német napilap sze
rint az elmúlt év folyamán Amerikában kétezer,
Németországban ezerötszáz psychologiai tárgyú
mű jelent meg. Nemcsak paedagogusok, lelké
szek és orvosok dolgoznak ezen a téren, ha
nem még a közgazdasági, jogi és mérnöki fa
kultások legtöbbjén is van psychologiai tanszék.
A legkülönfélébb alapokon, a legkülönfélébb
módszerekkel igyekeznek a lélek rejtélyes és fö
löttébb bonyolult világát megközelíteni, annak
jelenségeire nézve törvényszerűségeket megál
lapítani.
A lélekre vonatkozó elméleti és különösen
gyakorlati tevékenység hozta létre Németország
ban azt a sajátságos szellemi mozgalmat is,
melynek külső formát a cikkünk címében meg
nevezett egylet ad: Orvosok és lelkészek szö
vetsége (Arbeitsgemeinschaft von Medizinern
und Theologen).
A mozgalom egészen újkeletű. Az első lel
kész-orvos konferencia öt évvel ezelőtt (1924.)
folyt le. Két évvel később (1926) jött létre az
egész Németországra kiterjedő orvos-lelkész
szövetség, 1927-ben alakult meg a berlini mun
kaegylet, amelyen keresztül e sorok Írója a moz
galommal megismerkedett. Ma már a szövet
sé g n e k folyóirata is van (Arzt und Seelsorger),
melyet Dr. K. Schweitzer, az Ev. Apologeti
sche Zentrale igazgatója szerkeszt, s melynek
munkatársai közt a sok kiváló orvos mellett
ott találjuk P. Althaus, R. Otto, E. Seeberg, Ti
tius theologiai professzorokat is. A német or
szágos szövetségnek jelenleg tizenkét városban
tizenkét helyi csoportja van. A berlini egylet,
tagjainak száma 53 (33 lelkész, 20 orvos).
I
A szövetség évenként egyszer országos
konferenciát tart, melyen az aktuális kérdéseket
tárgyalják meg. Egyébként a munka javarésze
a helyi egyletekben folyik le. Ezek a helyi egy
letek havonként egyszer rendes ülést tartanak,
melyeken valamely tag referátuma alapján a kö
zös gyakorlati és elvi kérdéseket teszik megbe
szélés tárgyává. Ezenkívül hetenként egyszer
úgy a lelkészek, mint az orvosok külön-külön
szemináriumokban jönnek össze, hol a leikészek
egy orvos, az orvosok pedig egy lelkész veze
tése alatt igyekeznek a másik szak munkájáról
tájékozódni. Végül intézeteket is szándékozik a
szövetség felállítani, melyekben mindkét szak
tagjai tovább képezhetik magukat.
Énnyit a szövetség munkájának külső kere
teiről. Sokkal érdekesebb ennél az a szellem,
mely a szövetség tagjait áthatja.*)
*) Ezt a szellemet közvetlen benyomásaim s a ber
lini egyletben lefolyt megbeszélések alapján ismer
tetem. Hogy ez számomra lehetővé vált, azért nagy
hálával tartozom Dr. Müller- Braunschweignek, a ber
lini orvos-lelkész egylet elnökének.
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Köztudomású, hogy az orvosok és a lelké
szek, általában véve a természettudósok és a
theoiogusok hosszú időn keresztül hadilábon
álltak egymással. Annál feltűnőbb, hogy a né
met orvosok és lelkészek egy tekintélyes része
ma lehetségesnek, sőt szükségesnek tartja az
együttműködést. Ez természetesen megkívánja a
régi ellentétek kiküszöbölését. Hogy ezt miké
pen igyekeznek keresztülvinni a szövetség tag
jai, arra nézve a következőket kívánjuk megje
gyezni.
A hagyományos ellentétnek általában véve
kettős: elméleti és gyakorlati oka van. Elméleti,
jobban mondva világnézeti tekintetben u. i. az
orvosok a naturalizmus álláspontjára helyezked
tek. Ezzel viszont együttjárt az idealizmusnak,
s főleg a vallásos életnek és világnézetnek a
lebecsülése. De a vallásos világnézet képviselői
is kitartottak álláspontjuk igazsága mellett. így
került egyfelől a lelkész, másfelől az orvos a
világnézetalkotásnak a két legszélső pólusára.
Tagadhatatlan, hogy ez az ellentét — kü
lönösen a tudományos munka módszerére néz’/ e
— ma is fennáll. Különösen egyes orvosi sz^Qkkal kapcsolatban tapasztalható ez. V is ^ ^ t an
nál örvendetesebb változás észlelhet^,
kü
lönösen az u. n. Psychotherapeut^ orvosokkal
kapcsolatban, akik végeredményben js elsősor.
ban vannak hivatva az orvosolt között a lelki
életre nézve állást f o g l a l j A psychoterapia kö
rében u. i. mindinkább elfogadottá váEk az a
tény, hogy az embernek vallásos életszükségle
tei is vannak, amelyeknek a kielégítése a lélek
egészsége szempontjából rendkívül fontos. Elis
merésre talál az is, hogy a vallásos, általában a
. lelki élet autonóm létterület, mely teljesen kívül
lesik a természettudományok munkakörén. A tér
im észettudományok területén u. i. az okság elvé
hez kell igazodnia a munkának, mig ellenben
a lélek világában a célnak, a célosságnak (teleologia) van alapvető s meghatározó jelentő
sége. A lélek világában — ámbár az egyes al
kotórészek fontosságát sem tagadhatjuk — mé
giscsak az egész organizmus a fő, amellyé az
egyes alkotórészeket mindig valamilyen cél hoz
za össze s amely organizmus mivoltára nézve
az egyes alkotórészek ismerete alapján mégcsak
halvány sejtelmünk sem lehet. Ezt ma már több
természettudós az anyagi organizmusokra, nézve
is elismeri, úgyhogy a mechanisztikus materia
lizmus már a természettudományok területén is
kezdi elveszíteni egyeduralmát. Mintha a tudo-^
mány az okság és a célosság elveinek nagy
synthesise előtt állana. Ennek első feltétele fel
ismerni azt, hogy a két elv — mint eddig sokan
gondolták — nem zárja ki egymást, hanem egy
mást kölcsönösen kiegészítik. S már ez egy
úttal a hit és a természettudomány igazságai
nak s azok képviselőinek is a békéjét jelenti.,
Ennek a békességnek a hajnalhasadását kell lát
nunk többek között a német orvos-lelkész szö-^
vétség létrejöttében is.
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Mint említettük, az orvosok körében egyreiobban terjed az a meggyőződés, hogy az em
bernek vallásos életszükségletei is vannak. Ezt
az orvosok között többen önmagukon is érzik, s
az egylet ülésein belül is mélységes istenhitről
tesznek bizonyságot. Ez mutatja.a legnyilvánva
lóbban, hogy’ az orvosi s általában természettu
dományos műveltség és a vallásos hit szépen
megférnek egy és ugyanabban az emberben is.
Ahol pedig ez a békesség a tudás és a hit kö
zött nincs meg, ott nem is a tudásban s nem is
a hitben kell az okot keresnünk, hanem valahol
egészen másutt, talán az erkölcsi érzület romlott
ságában. Mert Istent csak a tiszta szivüek lát
hatják, Mt. V. 8.
Elméleti ill. világnézeti tekintetben tehát a
lelkész-orvos szövetség munkája nyomán a leg
fontosabb eredmény az, hogy a tudás és a hit, •
a kauzális és a formális vagy teleológiai való
ságszemlélet közt nincs ellentét, hanem a kettőse
szorosan összetartozik az egészséges ember*"
lelki organizmusában.
Éhez a felismeréshez viszont a lelkészek is
hozzájárulnak a maguk részéről. Elismerik a ter
mészettudományok őntörvényszerüségét abban
a meggyőződésben, hogy a természettudomány
nak minden valóban objektiv eredménye nem,
hogy elfogadhatatlanná tenné, hanem egyene
sen mélyíti vallásos, nevezetesen keresztyén hi
tünket. A vallásos ember számára a természet
titkaiba való betekintés mindig csakis a hit nö
vekedésével járhat. Uj mélységek és új magas
ságok tárulnak fel előtte ilyenmódon, s Isten
csodálatos bölcsessége felöl szerez új meg új
bizonyosságot.
így ha a tudományos munka módszere te
kintetében bizonyos mértékben két különböző
pólust képvisel is a lelkész és az orvos, ez a
két pólus nem jelent többé ellentétet, hanem két
egymással szemben álló tükröt, amelyek közül
mindegyik a másiknak a mélységeit még na
gyobb mélységben tünteti fel. Ezeknek a mély
ségeknek a végtelenségéből pedig itt is, ott is az
Isten dicsősége ragyog elő.
Ennek a dicsőségnek a meglátói közé tar
toznak a német orvos-lelkész szövetség tag
jai is.
#
Kétségtelen ugyan, hogy az orvosok és a
lelkészek közti ellentétnek a világnézeti különb
ség volt az alapja, de másfelől az is bizonyos,
hogy igen sok esetben a gyakorlati életben való
együttműködés adott alkalmat a súrlódásra. Az
orvos a betegágyhoz közeledő lelkészben gyak
ran terveinek s munkájának meghiűsitóját látta.
Mert az ő célja ennek a földi eletnek a minden
áron való fenntartása. A lelkészt viszont első
sorban a beteg örök élete érdekli. Ez az örök
élet azonban a legtöbb orvos számára egyet
jelentett a halállal, a legfőbb ellenséggel. De
nemcsak az orvos, hanem sokszor a beteg is
hasonlóképen a lelkészben a halál hírnökét látja.
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S ez rendkívül lesújthatja a beteget, esetleg sú
lyos komplikációkat idézhet elő. Annak u. i.,
hogy a beteg meggyógyuljon, fontos feltétele
a betegnek a felgyógyulásba vetett hite.
A beteg ágyánál tehát az orvos és a lelkész
úgy álltak egymással szemben, mint az élet és a
halál képviselői. Ennek a sajnálatos ellentétnek
a megszüntetése is lehetséges az egylet tagjai
nak a véleménye szerint. A megoldást az élet
fogalmának tisztázása, továbbá a lelkipásztorko
dás intenzív gyakorlása teszi lehetővé.
Az élet fogalmára nézve a következő elvi
jellegű megállapodás jött létre a berlini egylet
tagjai között. A földi élet és az örök élet nem
zárják ki egymást. Az élet nem végződik a ha
lállal, s az örök élet sem kezdődik azzal. A
keresztyén embernek már a földi élete is bele
tartozik az örökkévalóságba, annak egy része,
melyet Isten fontos kötelességek elvégzésére
adott, s amelyre épen ennélfogva mint szent
kincsre kell vigyáznia orvosnak és lelkésznek
egyaránt. Ilyen lelkülettel közeledjék tehát a lel
kész a beteg ágyához. Másfelől a köztudatba is
át kell mennie annak, hogy a lelkész a beteg
ágyánál is annak az Istennek a hirdetője,' aki
nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy meg
térjen és éljen. Ne a halál madarát lássák a
lelkészben, hanem az élet apostolát, aki a beteg
lelkének terheit leveszi, új erőt önt bele, Isten
nek erejét közli vele s megerősíti az enyészet
tel folytatott harcában.
De hogy ez a köztudatba átmenjen, ahoz
szükséges, hogy a lelkész a hivatalos alkalma
kon kívül ne csak valamely nagy sorsfordulat
idején jelenjék meg hívei között, hanem állan
dóan intenziven gyakorolja o lelkipásztorkodást
közöttük. Mert a lelkész a betegágynál csak űgv
lehet az élet képviselője
legalább a beteg
szemében
, ha az illető családnál egyébként
is megszokott vendég számba megy, aki a család
ügyes-bajos dolgaiban, gondjaiban 6 örömében
egyaránt osztozik.
A lelkipásztorkodás azonban nem merülhet
ki a hivek gyakori felkeresésében, hanem annak
intenzívnek kell lennie abban az irányban is,
hogy a lelkész megfelelő hozzáértéssel gon
dozza híveit. A lelkész értsen a lelkipásztorko
dáshoz. Eziránvban nagyon ajánlják az orvo
sok, hogy a leikész is »diagnózis« alapján dol
gozzék. Rendelkezzék alapos emberismerettel, de
különösen a lélektan terén legyen jártas, mert
csakis ilyen alapon dolgozhatik az orvossal, kü
lönösen pedig a psychiaterrel együtt. Ezen fel
tételek híján
az orvos bosszúságára gyakran
éppen az ellénkezőjét fogja elérni annak, amit
akart s amit megfelelő szakértelemmel könnyen
elkerülhetett volna. Csak a nagy szaktudással
s lélekkel végzett lelkipásztorkodás viheti bele
a köztudatba azt, amit különben a lelkészek val
lanak magukról, hogy ők az élet képviselői a
betegágynál is. Egyúttal pedig igy lesznek méltó
tanítványai Jézusnak is, aki nemcsak betegeket
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gyógyított, hanem még a halottakat is feltá
masztotta.
De amint a lelkésznek nem szabad gátolnia
a beteg gyógyulását, hanem azt egyenesen elő
kell mozdítania, ugyanúgy az orvosnak is tá
mogatnia kell a lelkészt nehéz munkájában a
gyakorlatban is. Ez kétféleképen is történhetik.
Egyfelől feltárhatja a lelkész előtt a beteg lel
kiállapotát, másfelől pedig figyelmeztetheti bete
geit a vallásos életszükségletek kielégítésének
fontosságára. Persze ehhez igen szükséges az,
hogy az orvos maga is meg legyen győződve a
keresztyén hit igazsága felől. Éppen az orvosok
hitének mélyítésére szolgálnak az említett szemi
náriumokon kívül a rendes (üléseken elhangzó,
az orvosok számára készült theologiai értekezé
sek s az ezekhez csatlakozó megbeszélések, de
különösen a lelkészek és az orvosok közt fenn
álló barátságos viszony.
Nagyon szép és fontos tere van még a lel
kész és az orvos együttműködésének a' szociá
lis életviszonyok rendezésénél, egy egészséges,
keresztyén vallási alapon nyugvó erkölcstan fel
építésénél stb.
Az együttműködés természetesen nem je
lenthet egymás munkakörébe való belekontárkodást, hanem a határok kölcsönös ismerete s
azoknak tiszteletben tartása mellett való váll
vetett harcot a bűn és a betegség ellen. S hogy
ez lehetséges, azt ma. már tények bizonyítják.
Ezzel cikkem végére értem. Még nagyon
ifjú, szinte gyermekcipőben járó mozgalomról
számoltam be nagyon töredékesen és vázlato
san. Vajha a magyar evangélikus társadalom
ban is megszivlelésre találnának Titius profeszszornak a berlini egyletben elhangzott szavai:
»Soziale Arbeitsgemeinschaften von Geistlichen
und Aertzten ist eine Forderung unserer Zeit«.
Mert valamikor a lelkipásztor és az orvos egyek
voltak a pap személyében. Ma ismét eggyé kell
lenniök embertársaik üdvének szolgálatában.
Berlin.
Viszkok Lajos.

Jubileumot Rát Mátyásnak!
Irta : Dr. Payr Sándor.

A világi lapok már ünneplik. 1930. jan. 1-én
volt 150-ik évfordulója, hogy a győri születésű
Rát Mátyás evang. lelkész, az első magyar
nyelvű hírlapot, a »Magyar Hírmondót« meg
indította. És azóta mivé fejlődött a magyar
sajtó!
A nyugati kultúrának igen sok vívmányát
éppen a mi evang. theológusaink hozták be a
német egyetemi városokból. Spener, Francké,
Salzmann, Pestalozzi nevelési irányát Bél Má
tyás, Szeniczei Bárány György és más evang.
lelkészek honosították meg hazánkban is. Hrabovszky György lelkész Várpalotán és Kissomlyón árvaházat alapított s a vakok, siketek és
némák iránt való tisztünkről prédikált. Gróf

1930.

Festetich Györgynek a keszthelyi Georgikon
megalapításában Tessedik Sámuel lelkész volt
a tanácsadója, aki Szarvason gazdasági iskolát
is létesített. Nagy György, volt harkai lelkész
alapította hazánkban az első cukorgyárat Sop
ronban. »Tudósítás a sopronyi nádméz fabrikának felállításáról« című röpiratával toborzottá
1794. a részvényeseket. Glatz Jakab és Bredeczky Sámuel lelkészek is írnak gazdasági kér
désekről. És a magyar sajtó történetében is Rát
Mátyás után Péczeli József és Perlaky Dávid
komáromi lelkészek adták ki a Mindenes Gyűj
teményt, dr. Gödör József szendi lelkész a
»Laura« c. lapot, Kis János a Soproni Estéket.
De most csak Rát Mátyásról emlékezzünk.
Győrött 1749. ápr. 13. polgári családból szüle
tett. Apja: Raath János, anyja Raits Zsuzsánna.
Pozsonyban Benczúr József, Sopronban Farkas
Ádám volt a kedves tanára. Ez utóbbinak név
napjára 1772. latin verset adott ki. Albumával
régi szokás szerint ő is felkereste a hazai patrónusokat több falun és városban. Győrött a
»keresztángya«, Matkovich Klára, magyar em
lékverset irt a könyvébe. Járt Vadosíán és Nemescsóban is. Az utóbbi helyen 1773. Szakonyi
József lelkész vendége volt s ennek albumába
Rát is Horatiusnak egyik vigasztaló versét irta:
»Laetus in praesens animus ... nihil est ab omni
porté beatum«. Albumát ma a Nemzeti Múzeum
őrzi. Göttingában közel négy évig Schlötzer, a
jeles historikus volt a tanára s itt barátkozott
össze a külföldet járó b. Podmaniczky József
fel. A göttingai évekről a Perlaky püspök felett
mondott búcsúztatójában is kedvesen emléke
zik: »Göttinga, ó dicső tudomány kormánya, —
Melytől elválását szivem most is bánja«.
Hazatérte után nem vállalt káplánságot, ha
nem, mint iró akart Pozsonyban megélni.
Platzkó F. A. könyvnyomtatóval már ekkor ter
vezte a magyar hirlap megindítását. Még Má
ria Terézia életében 1779. nyarán bocsátotta ki
az »Előre való tudakozást«, hogy akadnak-e elő
fizetők és nov. hóban egy másik Tudósítást. Szé
gyennek mondja, hogy Európában csak az egy
magyar nemzetnek nincs hírlapja. Az engedélyt
megkapta s 1780. jan. 1. jelent meg a Magyar
Hírmondó első száma. Hetenként kétszer járt a
lap, elég szerény formában, csupán négy nyolcadrétü lapon. De első volt, úttörő volt, és Rát
ezzel örökre beírta nevét a magyar kultúra tör
ténetébe.
Három éven át szerkesztette a lapját sok
nehézséggel. 1783-ban szülővárosába, a most
feléledt győri evang. gyülekezetbe hívták meg
magyar lelkésznek. Útiköltségére a győriek hat
körmöci aranyat, felavatására pedig 70 forintot
adtak. Perlaky Gábor püspök ápr. 21. avatta
fel Rát Mátyást lelkésznek Felpécen és május
4-én a Róth András udvarán fából épített ima
házban már ő prédikált az első istentiszteleten.
Majd pedig 1785. nov. 27-én is a szép új temp
lomban ő mondta a felavató beszédet János 4,
19—26. alapján. Közölve van ez a jubileumi em
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lékkönyvben. (Győr 1885. 47—66. I.) Mint hír
neves szónokot gr. Teleki Józsefné Róth Jahanna is ót hívta meg Győrből 1784. édes
anyjának, királyfalvi Róth Tamásné Watay Bor
bálának temetésére Szirákra. E/ a beszéde is
Győrött, 1785. megjelent (S-ad r. 81 1.)
Abban az időben a kyriarchia a lelkészeket
még nagyon háttérbe szorította. A lelkész Győ
rött még csak a konventnek sem volt tagja.
Rát erős egyénisége ezt nem tűrhette s a világi
vezetőkkel több ok miatt is meghasonlott. Köz
bejött a püspök választás is. Perlaky Gábor
püspök felett Nemesdömölkön 1786. ó mondott
tartalmas, szép verses búcsúztatót (Győr 1786
16 1.) A hivatalos jelölésbe öt is belevették, de
a nagy többség Hrabovszky Sámuel téti lelkészt
választotta meg. Ezen elkeseredve, nov. 26. győri
papságáról is lemondott s ezután, mint .magán
tudós élt szülővárosában. Egy háromnyelvű
nagy szótáron dolgozott s ekkor adta ki ^Ke
resztény fejémépnek való imádságos könyvét«
is. (Győr 1788. 246 1.) Most akarták a pestiek
is b. Podmaniczky József ajánlatára első lelké
szüknek meghívni. Pongrácz Boldizsár, a pes
tiek nevében 1787. Wallaszkay Márton győri
lakostól kért Rátról véleményt. De ez nem volt
kedvező. Wallaszkay jeles tudósnak mondja Rátot, de állhatatlan, változékony s némely dolgá
ban kemény nyakú, mintha az angol independensek elveiből Ízlelt volna valamit. Ö azt hiszi,
hogy Pesten sem fog megmaradni. A tudós
Doleschall szerint Rát csak azért nem kellett
a pestieknek, mivel előre kijelentette, hogy ő
az albát (papi inget) fel nem veszi és az áldást
sem mondja kereszt-jellel. A fentiek szerint na
gyobb oka volt ennek. Tanárságra is pályázott
Budára és Pozsonyba a '»lokális direktorságra«,
de mint ellenfele írja, két szék között a pad alá
került.
Időközben a dunántúli papokat is nagyon
elkeserítette maga ellen. A mellőztetés miatt
ugyanis a nagy szótárról szóló tudósításban azt
irta róluk, hogy Feboldus Nothanker (Nicolai
szatirikus, az orthodoxia és pietizmus ellen irt
regényének hőse) széles, egész kalandozásában
sehol sem talált olyan eredeti, ostoba főket, mint
amilyenek ezek a szuperintendenstől fogva az
utolsóig. Nagy lön erre a felháborodás. Még a
soproni diákok is két pártra oszoltak. Kis János
Rát mellett foglalt állást, aki ezért őt, midőn
albizálni járt Győrött, ebédre is meghívta. A
püspök fia, Hrabovszky György várpalotai lel
kész, névtelenül külön füzetben felelt Rátnak:
>,Jobb egyházi embernek kevés tudománnyal
bírni, de a kevéssel használni, mint a sok tudo
mányban elbizakodni és egyházának ártani«.
v (Pest-Halle 1787. 60 i.) Ebben szemére veti
Rátnak, hogy paptársaival és patrónusaival is
folyton viszálykodik, őket gyalázza. Jobb volna,
ha a maga ajtaja előtt söpörne. Szelíd kartársát
(Freytagot) nem szenvedhette, az érdemes jó
püspököt képtelenül becsmérelte, az egyházi szo
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kásokat nyakrafőre akarta kiirtani, a hibás bib
liafordítást a nép előtt is pirongatta, tiszttársa
mondását a következő vasárnapon megcáfolni
törekedett, gvülekezetét időnek előtt otthagyta,
kétfelé is pályázott, de sikertelen, stb.
Rát, mint leköszönt lelkész továbbra is ke
ményen irt Schlöt/.er göttingai folyóiratába
(Staatsanzeigen 1788.) »Az előkelő és gazdag
evang. világiaknak közönyössége és önzése lesz
az oka, úgymond, ha Magyarországon a pro
testáns iskolákat nemsokára becsukják, a lelké
szek pedig lopni lesznek kénytelenek, mint a
pópák«. (Marczali I. 308.) De bármily sok hi
bája volt is, nagy tudományáért a győriek meg
bocsátottak neki és 1789. újra megválasztották
lelkészüknek. A pozsonyiak is 1790. azzal tisztel
ték meg, hogy Jl. Lipót koronázásakor a hála
ünnepre öt hívták meg német vendégszónoknak.
Ez a beszéde is megjelent. (Pressburg 1790. 30
lap.) A győriek 1791. a pesti zsinatra Rátot vá
lasztották meg képviselőjüknek. Követtársával,
Csáfordi Tóth Imrével Pesten a Hatvani kapu
nál, az Arany Medve fogadóban szálltak meg.
A zsinat Rátőt egyhangúlag jegyzőjének válasz
totta. Mint ilyen kifakadt a magyarországi latinság ellen, mely barbarizmusokkal teljes; őtiszta
latinsággal fog Írni. »Csak aztán erőltetett ne
legyen az a tisztaság és meg is érthessük« —- fe
leié neki Ocsai Balog Péter, az egyetemes fel
ügyelő. Rát a szimbolista orthodox párttal szem
ben a racionalistákkal tartott és éles szavai sok
szor keltettek feltűnést. így mindjárt a zsinat
elején kijelentette, hogy ó az evang. egyházban
patrónust és patrónátust nem ismer el. Erre
felelte neki Justh György túród alispán: »Hal
lottuk tisztclendőségedtól, hogy győri gyüleke
zetében semmiféle patrónátust el nem ismer, de
ebből az egész országra ne vonjon következte
tést . Es Szinovitz Mihály bányakerületi püspök
is megintette Rátot: »Tiszteljük azt a fát, amely
nek árnyéka véd bennünket«. Már a jegvzőséget megköszönő beszédében is, kikötötte, hogy
szavazati joga, mint jegyzőnek is megmarádjon
és elvárta, hogy' a zsinat az egyház történetéhez
méltó tárgyakat adjon neki a megírásra és olyan
kánonokat alkosson, melyeket az utókor nem
fog »vérrel Írottaknak« (sangvine scripti) tekin
teni.
*
A zsinatról visszatérve, Rát kisebb, nagyobb
küzdelmekkel még két évtizedig szolgálta győri
gyülekezetét. A nagy tudósnak az is különckö
dései közé tartozott, hogy sokáig maradt agg
legény. Mig Balatonfüredcn üdült, az öccse fo
gadta a nagy szótárra előfizetőket. 45 éves volt
már, mikor megnősült. Kis János, mint fiatal
győri tanár b793 9T majdnem naponként meg
látogatta Rátot és sokszor hevesen vitatkoztak
a nevelésről. Mikor azután Rát is családapa lett,
alaposan megváltoztatta a nevelési elvét. He
vességéért néha bocsánatot is kért Kis János
tól. Már első életrajza (Tud. Gyűjt. 1826.) sze
rint »Rátnak erkölcsi és tudományos karaktere a
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nagyságnak és gyengeségnek nevezetes keve
réké volt«. Keserűséget hordott magában, az bi
zonyos; ezért szünetelt az irodalmi munkássága
is. A győriek 1794. már őt is felszólították, mint
később Kis Jánost, iúj énekeskönyv szerkeszté
sére, de nem vállalkozott. 1810. febr. 5. halt meg.
Maradékainak a gyülekezet bizonyos épületi be
fektetésekért 300 forintot fizetett. Családi neve
eredetileg Rath volt, de később magyarosan
Rátnak irta. Arcképe talán valahol a rokonság
körében volna megtalálható. Rokona volt Ráth
Károly megyei levéltáros és kon venti jegyző, a
kiváló historikus, a M. Tört. Társulat egyik ala
pítója (Ráth Károly gabonakereskedő és Kéler
Zsuzsa fia, szül. 1829.), ki a művelt Hencz Emí
liát, a csikvándi lelkész leányát vette nőül.
Mint lelkész, Rát Mátyás a rationalizmus
korának egyik érdekes, kimagasló alakja volt.
Kortársai igen nagyra értékelték. Kazinczy ma
gasztalva említi leveleiben. Ö mondja, hogy
»Pázmány és Szenczi Molnár Albert kora óta egy
hazafi sem tett többet a magyar nyelv és kul
túra gyarapítására, mint Rát a Magyar Hir•mondó által«. Kis János is nagy hálával és tisz
telettel szól róla. A klasszikusok iránt való sze
retető! különösen ő ápolta benne. Mint nagy
baráti lelkész is bejárt hozzá. Révai Miklós is,
mint győri rajztanár személyes érintkezésben
állott vele s az általa tervezett akadémia tagjai
közé jelölte. Tagja volt Rát az Aranka György
által alapított Erdélyi Nyelvmi velő Társaságnak.
Már a százéves jubileumra is 1880. a Vasárnapi
Újság és több lap megemlékezett a magyar hirlapirás atyjáról. Nemcsak Pozsony, hanem a
r. kath. Pécs is Rát Mátyásról utcát nevezettel.
És most a 150. évfordulóra dr. 'Csatkai Endre
irt róla szép cikket a P. H. hasábjain. Illő, hogy
mi is megemlékeztünk róla. Méltó alakja lett
volna az »Egyházunk Nagyjai« korán lezárt so
rozatának.
Egy vidéki lelkész levelében maradt fenn
róla ez az anekdota. Rát egyszer a győri Duna
partján sétál s a futó vízre nézegetve tépelődik,
gondolkodik, mikor egy paptársa megzavarja s
megszólítja:
— Mit szemlél a tisztelendő kolléga?
Futó vizet, tűnő habot s a nemzetek sor
sáról elmélkedem. Mi is igy merülünk fel és tű
nünk el, miként hullám a, folyóvizén. Talán még
annyi nyomunk sem marad, mint annak a hab
nak ott, n i ...
— És mire való mégis ennek a futó és enyé
sző időnek krónikáját nyomtatott újságban meg
örökíteni?
— Arra, hogy például szolgáljon a követ
kezőnek, nehogy ugyanazon hibába essenek,
mint mi. Nagy hivatása leszen ennek a mester
ségnek a messze jövőben, amikor jobban és
többen fognak hinni benne!
— És ugy-e, mentül többen és jobban hisz
nek benne, annál jelesebb leszen az újságírás
mestersége?
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— Mindaddig, m i g t ú l s á g o s a n nem hisz
nek benne. Akkor megszűnik az olvasó önálló
judiciuma s az ellenkező hibába esünk.
A pap elbúcsúzott, de feljegyezte a mon
dást s megírta levélben egyik vidéki kartársá
nak. (Váradi A. Elmúlt időkből. 72. 1.)
íme, bevált jövendölés az újságírásról! Váj
jon gondolt-e 150 év előtt a jó Rát Mátyás
arra, hogy az evang. lelkész hazafias szép kez
deményezését, a magyar sajtót, évtizedek múlva
a jezsuiták fogják a csonka országban békebon
tásra, vallási gyűlölködésre felhasználni s ezt a
mesterkedésüket nevezik el merészen Szívnek,
Magyar Kultúrának?

H Í R E K .
— A tanítóegyesületek küldöttsége a
kormányzónál. Az országos tanítóegyesületek
elnökei január 24-én küldöttségileg tisztelegtek
a kormányzónál s a termény járandósággal fi
zetett tanítók és kántortanitók nehéz helyzeté
nek megjavítását kérték. A kormányzó kijelen
tette, hogy adott lehetőségek szerint segíteni
akar a helyzeten, azonban még türelemre van
szükség. A pénzügyminiszter figyelmét erre a
kérdésre is fel fogja hívni.
— A debreceni doktoravatás. December
14-én nagy ünnepe volt a debreceni Tisza Ist
ván tudományegyetemnek. Diszdoktorok egész
seregét avathatta föl s olyan férfiakat kapcsol
hatott magához a doktori méltósággal, akik
munkásságukkal megérdemelték, hogy az egész
magyar protestántizmus és a magyar protestan
tizmussal együtt a nemzet egésze hálával és
tisztelettel tekintsen reájuk. Mivel azonban a
honoris causa a theologia doktoraivá avatottak
között ott láthattuk a mi egyházunk két nagy
érdemű munkását is, illik erről az eseményről —
ha rajtunk kívül álló okok következtében némi
leg elkésve is — megemlékeznünk itt az egy
házi sajtó hasábjain is. A doktorrá avatottak
egyike Stráner Vilmos, a soproni hittudományi
karon a gyakorlati theológia professzora. Mind
azoknak, akik a magyar evangélikus egyház szó
székein — természetesen a trianoni határokon
túl is — az igét hirdetik s hálatelt szívvel gon
dolnak vasárnapról vasárnapra arra, hogy Strá
ner Vilmos tanítványai voltak, újongó örömmel
tekintettek ezen a napon Debrecen felé s egyek
voltak velük az örömben azok, akik fájlalják,
hogy nem ülhettek Stráner Vilmos tanítványai
sorában. Hiszen ő mint hivő keresztyén ember,
mint szilárd tudományos alapon álló tudós theo
logus egyaránt olyan képviselője a lutheri keresztyénségnek, aki professzor a szó legtelje
sebb értelmében, hitvalló és nevelő, aki ellen
állhatatlan hatást gyakorol azokra, akik nyitott
szívvel és elmével lépnek elébe. A dok
torrá avatottak másika Payr Sándor. Az
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a tudós, akinek megadatott, hogy nemcsak bá
mulatos szorgalommal, hanem egyben talán még
csodálatosabb megjelenítő erővel is életre tá 
massza egyházunk dicsőséges múltjának annyi
főnséges fejezetét, alakját. Tiszteletreméltó mun
ka lesz, ha majd valaki vállalkozik arra, hogy
összeállítsa Payr Sándor irodalmi munkásságá
nak bibliográfiáját. S hálás szívvel örvendhetünk
annak, hogy a honoris causa doktori din nála
sem egy élet munkásságának záróköve. Milyen
munkakedvvel, lelkiismeretességgel, tollának
egyenest szárnyakat adó lelkesedéssel dolgozik
ma is! Bárcsak megvalósíthatná mindazt, ami
mint terv és szándék szivét eltölti! Sokat adott
nekünk eddig: ezért kérünk, várunk még min
dig sokat tőle! Tudjuk, sok adni valója van még.
A múltra tekintő hálával, a jövőbe tekintő re
ménységgel köszöntjük a theologia honoris
causa doktorainak sorában D. Stráner Vilmos
és D. Payr Sándor professzorokat! I g n o t u s .
Jánoska György szlovenszkói püspök,
január 27-én, 74 éves korában meghalt Liptószentmiklóson.
— Halálozás. F.* évi január hó 1-én te
mették el Nagycsécseti (Borsód m.) ö*v. Kákóczky György né szül. Szilvássy Zsuzsannát,
kiben Erdős Mihály hernádvécsei ev. lelkész
édesanyját gyászolja.
Az Alig. Evang.-Luth. Konferenz
(Luíh. Einigungsw erk) 1930. szept. 22 -23-ig
tartja 21-ik nagygyűlését Augsburgban. Előadá
sok 23-án D. Stadener püspök (Svédország). Az
Ágostai Hitvallás egyetemes jelentősége a vi
lág lutheránusaira; D. Dr. Oeschey egyetemi ta
nár (Lipcse). Mit tanulhatunk az Augnstanából
az egyház szervezetére vonatkozólag? - Szer
dán, 24-én speciális konferenciák: pogány miszszió, tengerész misszió, belmisszió, szórvány
gondozás, zsidómisszió.
Csütörtökön, 25-en
D. Dr. Schöffel igazgatólelkész (Hamburg) A
szociális probléma az Ágostai Hitvallás megvi
lágításában. Jelentkezni legkésőbb szeptember
10-ig lehet ezen a címen: Pfarrer Cramer, Augs
burg, Ev. Gemeindehaus St. Ulrich, Kitzenmarkt
B. 52. b. Részvételi dij 5 márka; a villamosokon
a nagygyűlés idejére ingyen utazási jegy 1 M.
Az egyetemes egyház 1928. évi zárószámadása. A számadás 76.999 pengő 01 fillér
bevétellel szemben 79.215 pengő 49 fillér ki
adással, tehát 2216 pengő 48 fillér túlkiadással
zárul a közigazgatási számlán. Az alapítványok
és alapok tőkeösszege 893.393 pengő 52 fillér,
ebből ingatlanban 370 ezer pengő.
— Az egyetemes egyház költségvetése
az 1930. évre. A költségvetés 610.141 pengő
bevétellel szemben 629.141 pengő kiadással szá
mol, eszerint fedezetlen hiány 19 ezer pengő.
A költségvetés bevételi oldalán az államsegély
597.111 pengő 68 fillérrel, a kamatok és bérjö
vedelem 13.030 pengővel szerepel. A kiadási
tétel közül
megemlítjük a következőket:
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Nyugdíjasok, özvegyek és árvák segélyezése
alapjára 230.862 pengő, a nyugdíjintézetnek 100
ezer pengő, az irodalom és egyházi sajtó támo
gatására 2740 pengő (Evnng. Lapjának 360 P),
missziói vonatkozású ügyekre 4500 pengő, lel
készképzési célokra 12.200 pengő, tanintézetek
és diákok segélyezésére 11.280 pengő, az egy
házkerületeknek közigazgatási célokra 82.000 P.
A kiküldött bizottság határozata szerint a kerü
letek közigazgatási céljaira adott 82.000 pengő
igy oszlik meg a négy kerület közt: dunántúli
kerület 28 000 pengő, bányai kerület 25.000 P,
tiszai kerület 16.000 pengő, dunáninneni kerület
13.000 pengő.
Rövid hírek.
A vakok, siketnémák és
hülyék állami intézetének első osztályába a fo
lyó tanévben nem vesznek fel tanulókat, mert az
állam nem bocsátotta az intézet rendelkezésére a
szükséges segélyt.
Dr. Scholtz Koméi népjóléti államtitkár
egy cikkében arra figyelmezteti a középiskolai
ifjúságot, hogy az orvosi pálya túlzsúfoltsága
miatt csak az lépjen erre a rögös pályára, aki
erre különös hivatást érez s akkor is komolyan
vessen számot magával és körülményeivel.
Szabó Dezső, az Elsodort Falu ismert
írója, kijelentette, hogy román iró lesz s felve
szi a Georghe Miile nevet.
— Budapest székesfőváros a kőbányai
templornépitési alapra 32.700 pengőt, az angyal
földi templomépitesi alapra 24.000 pengőt fo
lyósított.
A kultuszminiszter 6-10 -05—1449 1929.
sz. elrendelte a hazai gyártmányú iparcikkek
nek (taneszközök, füzetek, írónők, tollak, női
kézimunkához szükséges anyagok stb.) kötelező
iskolai használatát.
- A mencshelyi (Veszprém m.) egyházköz
ség Odor Pál községi főjegyzőt felügyelőjévé
választotta.
A Csehszlovákiai Nemzeti Egyház 1920.
szept. 15-én nyert állami elismerést. A tiz éves
egyháznak hetven uj temploma van, ötven most
van épülőben. Prágában theologiai főiskolát tart
fenn.
A görögországi orthodox egyház az ál
lami felügyelet alól felszabadulva, uj egyházi
alkotmányt készített, amely a parlament elé ke
rül elfogadásra. Athénben nincs ugyan pát
riárka, de az athéni érseknek nagy egyházi ha
talma van s ötvennél több püspök áll hatósága
alatt.
Sir Dickinson, akinek rangemeléséröl
már megemlékeztünk, a Lord Dickinson of
Painswick címet vette fel. A Nemzetközi Jó
barátság Egyházi Világszövetségnek egyik ala
pítója és eleitől tiszteletbeli főtitkára.
— Az orosházi gyülekezetben 1929-ben 301
keresztelés, 182 esketés, 260 temetés volt. Kon
firmáltak száma 123; úrvacsorával élt 2101. Át
tért 14, kitért 7.
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— Esztergom. A 200 lelket számláló esz
— Nyíregyháza. Az Ev. Leányegylet f. hó
tergomi gyülekezetben, amelynek felügyelője 17-én tartott rendkívüli közgyűlésén, eddigi el
Karcsay Miklós vm. főjegyző, másodfelügyelője nöknőjét Ngs. Imre Etelka urhölgyet egyhangú
Csanády László tokodi bányaigazgató, a tanu lelkesedéssel diszelnöknőjének választotta meg.
lók hitoktatását hetenként kétszer Bőhm János Imre Etelka éveken át páratlan buzgalommal
nyug. középisk. tanár, egyetemi magántanár vezette az egyesület ügyeit s evangéliumi hit
végzi s e célra a hívek 600 pengőt gyűjtöttek buzgalommal vett részt az egyesület tagjaival
össze. Gyülekezeti könyvtárt létesítettek, amely egyházunk szegényeinek gondozásában, segíté
hez a Luther-Társaság könyvadománnyal járult, sében. Az elmúlt karácsonyi ünnepek alkalmával
a Nőegylet pedig erre fordította a Gyámintézet több mint száz szegénysorsú gyermek, elaggott
200 pengős adományát. A tél folyamán több szegény részesült a Leányegylet tevékeny tag
kulturdélutáni rendez. Az istentiszteleteket D. jai által hathatós támogatásban. Osztatlan lel
Kovács Sándor egyetemi tanár és Bőhm János kesedéssel, a megüresedett elnöki tisztségre a
látják el.
Leányegylet tagjai mélt. és nt. Paulik János lel
— Országos diákgyiifés. A Magyar Diákok kész ur leányát: Melittát kérték fel, aki a tiszt
Pro Christo Szövetsége (M. F. K. Dsz.) január séget lelkesedéssel vállalta. A megválasztott el
31—február 2-ig Budapesten ,(X., Család-utca nöknő indítványára a Leányegylet kézimunka
8—10.) országos diákgyülést rendez. A gyűlés délutánokat rendez, melynek jövedelmét a sze
tárgya: Jézus Krisztus modern jelentősége az gények támogatására fordítja.
egyén, a nemzet és a világ életében. Részvételi
— A reform átus egyház adósegélye. A
dij 2 pengő. Jelentkezni lehet a Szövetség köz vallás- és közoktatásügyi miniszter a református
ponti irodájában (Budapest, IX., Üllői-ut 19. egyetemes adóalap dotációját 32.100 pengővel
II. 4.) Részletes programmal és mindennemű leszállította, ennek következtében az egyetemes
tájékoztatással ugyancsak a központi iroda szol adóalap végrehajtó bizottság is kénytelen volt
gál.
az egyes egyházközségek segélyét hasonló mér
— Megnyílt a békéscsabai evangélikus tékben leszállítani. Az előző félévi adósegély a
diakonissza képző. A békéscsabai evangélikus békebelinek 44.310/0 -át tette, most ez a valori
egyház kebelében alakult diakonissza egyesület zációs arány visszaesett 40.94o/0-ra.
nek örömteljes ünnepe volt január 12-én, amikor
egyszerű bensőséges ünnepély keretében Dr.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Szeberényi Lajos esperes felavatta a diakonissza
képzőt. Egy vallásos tanító özvegye, özv. Simkó
Eddig a* szétküldött lappéldányoknak körül
Károlyné sz. Kliment Z. Mária által adományo
zott egy két holdas szép kertben levő házban belül egyhatod részére érkezett be az előfize
kezdődik meg a diakonisszaképzés olyan módon, tés. Ha az olvasók ilyen könnyedén veszik kö
hogy a breslaui Bethania diakonissza képző in telezettségüket, a lap kiadását természetszerűleg
tézet a legkiválóbb diakonisszáinak egyikét kül be kell szüntetnem. A tavalyi deficitet sajátom
dötte ki, aki a diakonissza szolgálatra jelentkező ból fizettem, de most már nincs miből. —
vallásos leányokat előképzésben részesíti, hogy N. B. C. A templomi képekre, szobrokra vonat
azután a breslaui intézetben annál eredménye kozólag hitvallási iratainkban nincs tanítás. Lu
sebben folyhasson a továbbképzés. A diakonisz- ther egy helyen igy ir: Biztosan tudom, hogy
sza szolgálatra jelentkező vallásos evangélikus Isten azt akarja, hogy igéjét hallgassuk és ol
leányokat még fel vesz az intézet. Az esetleges vassuk, különösen Krisztus szenvedését. De ha
jelentkezők felvilágosításért forduljanak zebe- kötelességem hallgatni, vagy megemlékezni, ak
kor lehetetlenség, hogy róla szivemben képeket
rényi Gusztáv dr. békéscsabai lelkészhez.
— Az allianc-imahét az ország számos ne alkossak. Mert akár akarom, akár nem, mikor
helyén sok áldással folyt le. A beérkező jelen Krisztust hallgatom, szivemben kialakul egy fér
tések azt mutatják, hogy a világ keresztyénsé- fiúnak a képe, aki kereszten függ; éppen úgy,
gének ez a megáldott szokása a magyar talaj ahogyan arcom természetszerűleg kialakul a víz
ban is gyökeret vert. Arra kéri a magyar ág ben, mikor belenézek: Ha mármost nem bűn,
titkára azokat, akik különböző helyeken az ima hanem jó dolog, hogy Krisztus képét szivem
heti összejöveteleket rendezték s arról a jelen ben őrzöm, miért lenne bűn, ha szememben
tést az elnökséghez még nem küldötték be, van? Egy másik helyen Luther ezt írja: A ke
szíveskedjenek azt mielőbb megtenni, hogy a resztyén történeteket bűn nélkül szabad lefes
jelentéseket összesítve Londonba továbbítani le teni vagy kifaragni nemcsak a házaknál, hanem
hessen. A következő kérdésekre kér a mozga nyilvánosan, a templomokban is. Az oltárra vo
lom feleletet: Hány estén tartották meg, hány natkozólag sincs semmi a hitvallási iratokban.
résztvevővel, milyen lelki hatással, hány feleke Részben az oltárra is vonatkoztathatók Luther
zet részvételével és milyen programmal az ösz- idézett szavai (kép, faragás.)
szejöveteleket? A magyar ág elnökének Cime:
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
Dr. Bernát István felsőházi tag, Budapest, IX.,
Üllői-út 1.
N yom atott a
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A keresztyén ember öröme.
„örüljetek az Urban mindenkor ;
ismét mondom, örüljetek I"

F II. 4 , 4 .
Se igehirdető, se igeh allgató, se igén e l
m élkedő ne feledkezzék m eg soha arról, hogy
az evangélium nak már a neve is azt jelenti:
jóhir, örvendetes üzenet. Ennek az öröm nek az
okát és alapját a jóhir tartalma adja m eg, amit
az Ágostai H itvallás a inegigazulásrói szóló IV.
cikkben ig y fejez ki: hisszük, h ogy Isten k egyel
m ébe fogad és bűneinket m egbocsátja a Krisz
tusért. Ha ennek a tanításnak egyáltalán van
valami jelentése, az nem leltet eg y éb , m inthogy
az em ber teljesen m egbizhatik istennek szeretetében és jóvoltában. A keresztyén em ber élete
eszerint a leghatalm asabb és legodaadóbb sz e 
retetnek oltalma alatt telik el. N incs hatalmasabb
szeretet Isten szereteténél és nincs odaadóbb
szeretet Isten szereteténél. Istennek szeretete el
törli a világnak minden bűnét, s odaadja e g y 
szülött fiát, odaadja önm agát. Sem m iféle had
sereg , a világnak minden ereje nem volna ké
pes bennünket ügy m egvédeni, mint Istennek
kegyelm e.
A H iszekegy nem más, mint bővebb ki
fejtése annak, am it az Ágostai H itvallás IV.
cikke m ond. A H iszekegynek összefoglalása és
szivem bezárása ez: hiszem, hogy Isten engem
k egyelm éb e fogad ott és bűneimet m egb ocsá
totta a Krisztusért. Ezen üdvözítő hit által válik
életem nek erejévé és öröm évé Istennek kijelen
tése. M egism erem és elfogadom , h ogy Isten
m egcselekedte mindazt, amitől ü d vössége n, örö
möm és boldogságom függ és m egcseíekszi
mindazt, amiből életöröm öm napról napra mint
kiapadhatatlan forrásból táplálkozhat k. Minden
k eserű ség és félelem elől bízvást menekülhetek
ennek a kegyelem nek várába és minden g y e n 
g eség em b en bizvást fordulhatok az erőnek e h 
hez a tárházához. Ez a kegyelem az életnek ama
kenyere, m ely a mennyből száll alá és életet ád
a világnak, nekem is. A m ező liliomai és Sala
mon király d icső ség e, a világnak fennállása e g y 
aránt azt hirdetik, hogy az Isten hü, kegvelm es,

jó, bölcs és m indenható. A Jézus Krisztus evan 
gélium a pedig m ég többet és m élyebbet hir
det, t. i. azt, h ogy Isten nekem atyám, aki a
gyerm ekek örök ségére, nem pedig szolgaságra
hivott el engem ebben a világban.
Ha valóban hisszük azt, amit az Ágostai
Hitvallásban vallunk, akkor a világon a Icgörvendezóbb em ber az ágostai hitvallású e v a n g é
likus em ber. A legáldottabb, leglerm ckenyebb
élet az, am elyet az öröm , a Jézus K r isz tu sb a
való szent és tiszta örvendezés tölt m eg és in
spirál. K eresztyén voltunk őszin teségén ek egyik
legb iztosab b m értéke az, h ogy m ennyivel va
gyunk derültcbbek, vidámabbak, örw n d ezöb b ek .
mint a hitetlenek vagy bálványimádók. Egyik
leghatalm asabb vád a k eresztyén ség kom olyta
lansága ellen az, ha letörli az ajkakról a m o
solyt, kioltja a szem ekből az öröm csillogását és
gyászruhába öltözleti szegén yeit, özvegyeit, ár
váit, elaggottait.
A keresztyén em ber öröm e elvál iszthatatlan
Krisztustól. H itvallásunk azt mondja, h ogy Isten
a K risztusért fogad kegyelm ébe. Pál apostol pe
dig: »Örüljetek az Urban.« Érintkezésbe, k özös
ség b e kell jutnunk a Jézus Krisztussal. M eg
keíl vele ism erkednünk a Szentirásból s azok
nak az em bereknek a révén, akik Benne hisznek
és hitükből öröm et m erítenek. Az. Ú jszö v etség 
ben m egism erhetjük Jézus Krisztusnak páratla
nul álló szem élyiségét és jellem ét, az igazán
hívőknek társaságában pedig észrevesszük , hogy
milyen átalakító hatást gyakorol mindazokra,
akik ö t befogadják és Róla vallást tesznek a
világban. Ha az em ber egyedül van eg y idegen
városban, vagy egyedül utazik a vonaton, s
egyszerre csak találkozik eg y jóbarátjával, m eny
nyire inás képet ölt az idegen város és milyen
más légkörben folytatódik az utazás! Így érez
zük m agunkat, valahányszor Jézus Krisztussal,
vagy a Benne igazán hivőkkel lehetünk m eg 
hitt k özösségb en . A keresztyén öröm nek egyik
jellem ző vonása az, h ogy tulajdonképen m ások
kal való cgyüttörvendezés. Nem olyan öröm ,
am ely m ásoktól elválaszt, hanem am ely m ások
kal összeh oz és egyesit. A hogyan János a p o s
tol Írja: »H ogy nektek is k özösségiek legyen ve
lünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és
az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.«
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A vallástanári állás rendezése.
A vallástanári szakosztály novemberi ülé
sén Reif Pál elnökünk állásáról lemondott s a
rendes évi közgyűlés azzal a megbízatással vá
lasztott meg engem új elnökének, hogy a val
lástanári kérdés összes függő ügyeinek elinté
zését vállaljam magamra s igyekezzem a leg
rövidebb idő alatt positiv eredményeket elérni.
Azóta már befutott hozzám néhány olyan
kartársam levele, akiken tényleg a lehető leg
gyorsabb módon kelléne segítenem, de a segít
ség nincs módomban egyelőre azért, mert a
kérések tartalma olyan, amelyeknek megoldhatása erőimen felül való. T. i. mindezideig nem
volt arról szó, hogy önálló állami hitoktató be
tegsége alatt az állam hivatott-e a segélyezésre,
aki csak tiszteletdijat utaltat ki, vagy pedig az
egyház, aki hitoktatóinak még hiványt sem adott.
Olyan kérések is érkeztek már hozzám, hogy a
felekezeti iskoláinkban működő vallástanárok
lelkészi szolgálatait hogyan lehetne minél előbb
és előnyösebben beszámíttatni s állandóan nyi
tott probléma marad az a kérdés, hogy a lel
készi nyugdíjintézet milyen elszámolási viszony
ban van, akár az állami nyugdíjintézetekkel, akár
a községi nyugdíjintézetekkel, amelyekkel köl
csönös elszámolási kötelességei vannak abban
az esetben, ha a vallástanár valahol lelkésszé választatik, vagy a mai kisebb jövedelmű lelké
szek vaílástanári állásra választatnak meg. —
Ugyanilyen nyílt probléma marad az a kérdés
is, hogy az egyház szempontjából mi az elő
nyösebb helyzet a missziói lelkészi állásoknál,
ahol is az ilyen állások betöltői az államtól sok
esetben többet nyerhetnek akkor, ha a hitoktatói
státusba vannak felvéve s nem a missziói lel
készi címet használják, mert valójában munká
juk elsősorban a vallástanitásban nyilvánul meg.
Kézenfekvő, hogy ebben az átszervezésben, ame
lyet az államnak tudomásul kellene vennie a
megállapított önálló hitoktatói státuson felül,
nemcsak az egyház, hanem az egyes kartársak
is jobban járnának.
A kérdés rendezése ma már nem a parochusi jogok és kötelességek figyelembevételével
rendezendő, hanem egyházi és exisztenciális
szempontból, hiszen ma már senki szemében
sem átmeneti állás a vailástanári állás, hanem
rengeteg munkaalkalmat nyújtó s az egyház ál
tal is véglegesnek minősítendő, lelkészi jellegű
szintén clerus maior. Ma már idejétmúltnak és
teljesen helytelennek kell ítélni azt a teljesen
téves és otromba megállapítást, hogy a vallás
tanár nem végez gyülekezeti munkát. A pesti
vallástanárok valamennyije teljes óraszámán kí
vül pásztorizálja növendékeit a szülői házban
végzett látogatásokkal, résztvesz mindennemű
belmissziói tevékenységben s fungál mint lel
kész nemcsak a gyermek és ifjúsági istentiszte
leteken, hanem a felnőttek istentlsztel&tén is és
végzi az összes causáliákat nemcsak kisegités-
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képen, hanem igen gyakori szükséges esetekben.
Ezeken a tényeken már többé változtatást nem
idézhet elő az a felfogás, hogy ők ezek dacára
sem lelkészek. Inkább örülni kellene egyházunk
minden tagjának azon, hogy a gyülekezetek kü
lönösebb megterhelése nélkül igy minden gyü
lekezeti életben állandóan rendelkezésre állhat
nak a jó munkaerők. Hitem szerint a munkáját
jól végző valíástanár igen jó igehirdető lelkész
is egyben.
Ma is úgy vélem, hogy az összes rende
zendő hitoktatói és vallástanári kérdések könynyen megoldhatók s ha van akadálya a megol
dásnak, annak elsősorban nem az állás, sem az
egyház az oka, hanem maguk a vallástanárok és
hitoktatók, akik jövőjükkel úgylátszik elég ko
molyan nem törődve, nem érdeklődnek a vallás
tanári szakosztály munkája iránt s sok helyen
állásuk szomorúságával járó gondjaikat úgy pró
bálják áthidalni, hogy a közelben leghamarabb
megürülő lelkészi állás elnyerésén fáradoznak
s erre a tevékenységre annyi energiát pazarol
nak, amelyre a jó vallástanitás érdekében je
lenlegi állásukban volna szükség. Ez nem vád,
hanem az igazság megállapítása.
Néhány hónap óta a megoldandó kérdések
rendezésével foglalkozom s bár azt látom, hogy
sok akadály előtt állok, mégsem riadok vissza
a rám váró munkától. Munkámhoz az ad erőt,
hogy az esetleg elérendő eredmények előnyeit
sem a pesti kartársaim, sem a magam részére
nem kell sehol és senkitől kérnem, mert a mi
ügyünk teljesen rendezve van. Ahoz azonban,
hogy a rám váró feladatokat elvégezzem az
szükséges, hogy megismerjem minden vallás
tanár és önálló hitoktató helyzetét. Ezért ké
rem őket, hogy személyi adataikat, működési
helyüket ill. helyeiket, állami és egyházi fize
téseiket, családi állapotukat, jogviszonyukra vo
natkozó írásaikat (hivány) hozzám megküldeni
szívesek legyenek. Minden okmányt lelkészi hi
telesített másolatban kérek.
Nem mondom azt, hogyha ez a felszólítás
eredménytelen marad, magam is félreállok s
többé nem foglalkozom a vallástanitás problé
máival s igy felesleges munkatöbbletemtől meg
szabadulok, hanem kiteszem magam szívesen
annak a veszélynek is, hogy a nemtörődömség
gel is szembeszálljak, csak azért, hogy megpró
báljam kartársaim ügyét rendezni.
Dr. H. Gaudy László,
Budapest, VII., Bethlen-u. 4. sz.
— A dunántúli egyházkerület pénzügyi
bizottsága és az egyházmegyék elnökségei feb
ruár 11-én Sopronban értekezletet tartottak, az
egyházkerület normál-költségvetésének megálla
pítása tárgyában. Az értekezletet Szentmartoni
Radó Lajos egyházkerületi pénzügyi bizottsági
elnök vezette. Jelen voltak D. Kapi Béla püspök
és Dr. M esterház^ Ernő egyházkerületi fel
ügyelő is.
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Rét protestáns világszervezet.
A magyarországi protestáns egyházak tag
jainak nein lehet elég sűrűn és elég hangosan
fülükbe kiáltani, hogy a magyar politikai, tár
sadalmi és gazdasági életet csak úgy, mint a
magyarországi sajtót, szépirodalmat és tudomá
nyos, különösen a történelmi irodalmat, a me
gyei és községi életet elburjánzó, részint nem
zetközi, részint szakszervezeti alapon álló kle
rikális propagandával szemben legyenek óva
tosak és okosak. Ne engedjék magukat beleszéditeni abba a hálóba és belevonni abba a hí
nárba, amelyet a magyarság lelki életének ké
szít és sürit az az akció, amelynek egyik esz
köze az, hogy megakadályozza, hogy mást Is
lássunk, mint amit ő mutat s mást is halljunk,
mint amit ő mond. Ezen a réven akarja a ma
gyar protestantizmusba beleesöpögtetni a kishi
tűséget, az önmaga miatt való restelkedést, a
deféíizmust és a harcnak feladását. így akarja
beleszuggerálni, hogy nincs igaza. Elhitetni,
hogy a klerikálizmusnak, az ultramontanizmusnak és a papizmusnak van igaza.
A klerikális akció ellen ma is, mint minden
kor, a világos látás, a széles látókör és az igaz
ságnak önzetlen kultusza a legjobb fegyver.
Napfényben nem uralkodnak a denevérek. A
magyar protestantizmus úgy védelmezheti meg
magát, ha a külföldi protestantizmussal ápolja
az összeköttetéseket nemcsak tisztelgő látogatá
sok és konferenciákon néhány ember által való
képviseltetés által, hanem a nagy' protestáns ál
lamok lelki világából és hitéletéből kisugárzó
fény és erő befogadása és feldolgozása által.
Vannak már megalakult szervezetei és szervei
a világ protestantizmusának és a világ lutheranizmusának; nagy egyetemes konferenciákat tar
tanak a különböző protestáns egyházak a saját
körükben és együttesen. Ezeket a törekvéseket
és azoknak szellemét nagyobb lendülettel és
buzgóbb apostolkodással kell beleoltani hazai
protestáns egyházainkba s ezzel neinc:ak ellen
súlyozni a klerikalizmus óriáskígyójának fojto
gató ölelését, hanem egyúttal megadni azt a
magaslati pontot, amelyről a vakondtúrások nem
látszanak hegyláncolatoknak és a vakondokok
nem tűnnek fel gigászoknak; amelyről meg
látjuk azokat a nagy szellemi áramhtokat, ame
lyek doh és penész helyett életet és erőt adnak
a világnak.
önmagunkat és egyházunkat a protestáns
értékek ismeretére és tiszteletére kell taníta
nunk, nevelnünk. Az az »átértékelés«, amely
most a magyar nemzetet kívánja idegen érde
kek szolgálatában megfosztani nemzeti történel
mének értékeitől és azok tiszteletétől, éppen
olyan szervezetten és éppoly támogatással dol
gozik azon, hogy a protestáns keresztyénség ér
tékeit lejárassa és elfelejtesse. Ne áltassuk ma
gunkat azzal a kényelmes gondolattal, hogy
akár nemzeti, akár keresztyén értékeink a mi
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életmunkánk nélkül is érvényesülnek, ölberakott
kezű magyarság sohasem kapja vissza az inte
ger Magyarországot. Tétlen protestantizmus
sem tudja érvényben tartani és elismertetni a
világgal történelmi értékeit. És nemcsak a tét
lenség, a kényelemszeretet és a renyheség fenyeget bennünket veszedelemmel. Ép oly vég
zetes lehet az is, ha mi a klerikalizinust akar
juk utánozni és annak az eszközeivel akarunk
harcolni. Valahányszor azt hallom, hogy a kle
rikálisok igy csinálják, a klerikálisok úgv csi
nálják, s hogy nekünk is úgy kellene tennünk,
mindig szeretném odakiálíani: de hát elfelejti
tek, hogy mi protestánsok vagyunk? Hogy a
klerikális lelkiség és eljárás utánzása már a
protestantizmus csődjét jelentené? Nekünk a
protestantizmus leikéből lelkedzett erőkkel és
eszközökkel kell győznünk, vagy buknunk. Ha
ezekben nem bízunk, vájjon protestánsok va
gyunk-e még?
Ezeket a gondolatokat két nagy protestáns
világszervezetről olvasott adatok ébresztették
fel lelkemben. Az egyik az Üdv Hadsereg, a
másik a Christian Endeavour. Hogy a látásun
kat már kezdi befátvolozni a klerikális propa
ganda, azt sejteti velem az a megítélés, amely
ben ez a két nagy szervezet hazánkban a pro
testánsok felfogásában is részesül. Ha az Üdv
Hadsereg egy római katholikus klerikális szerv
volna, nem kétlem, hogy egyházi lapjainkban
nem egyszer történne rá utalás és felemleget
nénk, hogy micsoda hatalmas hadsereget tudott
megint toborozni érdekeinek előmozdítására
Róma. Minthogy azonban a Hadsereg a pro
testáns világban keletkezett, a mi gondolkodá
sunkban is reávetödik már félig-ineddig az a /
árny, amelyet a klerikális sajtó iparkodik rátere
getni.
íme néhány adat az Üdv Hadseregéről:
Hivatalos lapja, a Harci Kiáltás, 55 különböző
országban 30 nyelven jelenik meg, magában
Angliában több mint kétszá/ötvenezer példány
ban. A Hadsereg 82 országban és gyarmaton
munkálkodik. Nyolcvankét nyelven hirdeti az
igét. Van 15.163 hadteste, 25.427 tisztje és kadettja, 9.647 más, kizárólag a Hadseregnek dol
gozó munkása. A nemfizetéses tisztek száma
110.025, van 41.000 zenésze, akik teljesen in
gyen dolgoznak. Szociális intézményeinek száma
1.526. Hoszpicaiban, menhelyein és étkező he
lyiségeiben 36.113 hely van és 1929-ben 11
millió 426.417 ágyat s 19 millió 877.2)1 ebédet
adott. Otthonaiban, műhelyeiben és fatelepein
303340 embernek adott állandó, vagy időleges
munkát; 244.949 munkané!külinek szerzett mun
kaalkalmat. Kilencven szülőotthonában 22.199
várandós nőnek adott helyet, menhelyein 6.267
leányt és asszonyt gondozott. Ezen kívül van
a Hadseregnek 108 állomása a nyomortanyákon,
104 gyermekotthona, 23 bölcsődéje, 6 iszákos
otthona, sok kórháza és öt bélpoklos gyarmata.
Képzeljük el: ha Booth Vilmos római ka-
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tholikus szerzetes lett volna és ilyen eredmé
nyek koszorúzták volna munkáját, mit ima róla
a magyar sajtó és milyen hírneve volna neki
hazánkban is. így? Azokat a szenzációkat, ame
lyek a Hadsereg hírnevének árthatnak, a ma
gyar olvasó elé tálalják, de egyébként ügy bán
nak el a Hadsereggel, mintha az nem a keresztyénségnek és a világnak egyik leghatalmasabb
keresztyén-szociális tábora, hanem valami eg
zotikus kocabanda volna. Hogy az ilyen nagy
nemzetközi szervezet irányában tanúsított bornirt felfogás mennyit árt a magyarságnak a
nemzetközi viszonylatokban, azzal a klerikális
ultramontanizmus nem törődik.
A másik ilyen nagy nemzetközi szervezet
a Christian Endeavour (C. E.), amelyet Ma
gyarországon a Bethánia-Egyesület képvisel, ma
már jobban alkalmazkodva a C. E. szelleméhez,
mint tiz-húsz évvel ezelőtt. Ezt a társaságot,
amelynek jelmondata »Krisztusért és Egyházá
ért«, 1881. február 2-án alapította Clárk F. V.
Északamerikában, tehát most lépett bele 50-ik
évébe. Az alapitót feleségével együtt még volt
alkalmam látni és hallani néhány éve Budapes
ten. Jelenleg több mint négymillió tagja van
80.000 egyesületben az egész világon. A világ
majdnem minden protestáns egyházának van
C. E. egyesülete. Milyen hatalmas keresztyén
ifjúsági mozgalom ez! Mivé fejlődött a lehető
legszerényebb kezdetből öt évtized alatt! Me
gint csak azt mondom: ha Clark Francis római
katholikus lett volna, a hírnévnek micsoda ma
gaslatán állana Csonkamagyarországon! így pe
dig az a helyzet, hogy ennek az egyesületnek
a munkálkodása nemcsak hogy nem részesül á
kellő méltánylásban, hanem sokszor és sok ol
dalról még gyanakvás kiséri, holott ma már
kétségbevonhatatlanok áldásos hatásai a magyar
protestantizmus életében is. És ha voltak Jerdeségei, vagy esetleg talán vannak is ferdeségei,
egyedül csak a bethanistákban keresendő az ok
és a hiba?
Nem vagyok sem szalvacionista sem bethanista, de kérve kérek minden magyar protes
tánst: ismerjük meg és tiszteljük protestáns ér
tékeinket ne csak háromszáz, vagy négyszáz
esztendő patinájában, hanem a jelenkor verej
tékezésében is.
Diakónus.

Vitás adózási kérdés.
Egyházi Alkotmányunk 258. §-a szerint a
vegyes házasságban élő evang. házasfél egy
házi járandósággal »csak azon összeg erejéig
terhelhető, mely az ág. hitv. evang. fél adó
alapjának megfelel.«
Tudtommal házasfelek állami adóját mindig
együttesen vetik ki, akkor is, ha a házastársak
nak külön-külön van vagyonuk és keresetük. A
minden év novemberében történő adóösszeirás
alapján a politikai községek az egyes egyhá
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zak híveinek névsorát (az egyház kívánságára
és költségére) összeállítják s kiadják az egy
házaknak és pedig úgy, hogy vegyes házasoknál
az azon évi állami adót (föld-, ház-, kereseti-,
jövedelem- és vagyonadót) megfelezik s úgy ál
lítják be. Esetleg azt is feltüntetik, hogy a má
sik házasfél milyen vallású. így az egyház nem
is tudja megállapítani, hogy a maga hívére
mennyi esik az együttesen kivetett állami adó
ból. A katholikus és a református egyház a ki
mutatott feleadó alapján adóztatják meg a ma
guk híveit. A mi egyházunkban véleményeltérés
támadt e kérdésben. Az idézett paragrafus sze
rint, ha az evang. házasfél anyagilag gyengébb,
mint a nem evang. házastársa, úgy csak azt az
egyházi adót fizetné, melyet a házassága előtt
fizetett, illetve amennyi a maga vagyona és ke
resete után rá esik. De a nem evang. házasfél
től a maga egyháza az eddigi egész helyett csak
a fél állami adó után vesz egyházi adót. Ebben
az esetben tehát a házastársak együtt kevesebb
egyházi adót fizetnek, mint azelőtt külön külön.
Ennek nem látom okát. A 258. § szövegezői nyil
ván csak erre az egy esetre gondoltak és véle
ményem szerint csak félénk és helytelen liberálizmusból elégedtek meg a jogosnál kevesebb
adóval:
De hogyan áll a dolog akkor, ha az evang.
házasfél a vagyonilag erősebb? Akkor a 258. §
alapján a c s a k szócska ellenére is a m i hí
vünknek az eddigi egész állami adója után kell
továbbra is egyházi adót fizetni, ellenben a há
zastársát, aki eddig kevés vagy semmi állami
és egyházi adót nem fizetett, most már az
együttes állami adónak a fele után terheli meg
a maga nem evang. egyháza. Itt tehát több egy
házi terhet fognak viselni a házastársak együtt,
mint a házasság előtt külön külön. Ez szintén
méltánytalan.
Emberi dolog, hogy adót fizetni senki sem
szeret; de kevés az olyan is, aki az adót termé
szetes szükségnek veszi s szó nélkül megfizeti,
még ha könnyen telik is miből. így nem cso
dálni való, ha különböző anyagi helyzetű házas
feleknél ott ahol a férjé a vagyon meg a kere
set, a feleségre kivetett s az addiginál magasabb
egyházi adótól azon a címen húzódoznak, hogy
hiszen az asszonynak nincs semmije, minden a
férfié. Az azonban már nem jut eszükbe, hogy
a férjnek felére csökkentett egyházi adóját ki
fogásolják. Hasonló az eset, ha az asszonyé a
jelentősebb vagyon s a férfinek kevés a kere
sete. Ott a férj fog hivatkozni arra, hogy a
vagyon nem az övé. Az ilyen kifogásokat kellő
magyarázat után azzal a kérdéssel kell eluta
sítani, hogy mi történnék akkor, ha az anyagilag
gyengébb házasfél ma áttérne házastársa egy
házába? Ugyebár holnap már a teljes állami
adó után fizetnének egyházi adót s nem nyerné
nek semmit! Tehát nem kell megijedni az ilyen
fenyegetésektől. Az egyház, amelyből ilyen ki
lépés történik, mindenesetre veszítene anyagi-
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lag (erkölcsileg az ilyen kilépés úgysem jelent
veszteséget), de a kilépő egyén nem nyerne.
Ha már az anyagi oldalát nézzük a dolognak,
úgy vegyes házasság esetén az anyagilag gyen
gébb házasfél egyháza nyer, a másik vészit. De
általában bizonyára kiegyenlitődés van.
Azonban szeretném hinni, hogy ennek a
kérdésnek ez a tárgyalása itt csak elméleti je
lentőségű. Kívánatos állapot az, hogy híveink
(s más egyházak hívei is) az egyházi szolgálta
tásokat ne tekintsék tehernek, hanem önként
vállalt áldozatnak, amely természetes következ
ménye annak a belátásnak és óhajtásnak, hogy
az egyháznak fenn kell maradnia. Ennek a be
látására kell juttatni minden hívünket, s ha ezt
elérjük, olyan erkölcsi tőkét gyűjtöttünk, mely
kamat gyanánt bőven megteremti azokat az
anyagi lehetőségeket, amelyek e tőke fenntar
tására és gyarapítására szükségesek.
De ez már nem az adókivetés dolga.
Mivel pedig a 258. § inegokolatian lemon
dást jelent arról, amihez jogunk van, s más egy
ház nem fog hasonló természetű lemondásra
hajlandóságot mutatni, azért az új Alkotmány
ban ezen a rendelkezésen minden esetre változ
tatni kell oly módon, hogy vegyes házasság ese
tén az evang. fél a közösen kivetett állami adó
alapján vagy a házastársak együttes keresete
és vagyona után fizessen egyházi adót.
Ezt ajánlom a zsinatot előkészítő bizottság
figyelmébe is.
Debrecen.
Dr. Horvay Róbert.
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vezi a hatósági jelleg megszüntetését, de ami
kor az Alap- és Irányelvek általános részé
nek 5. pontjában azt olvasom, hogy »az egy
házi hatalom forrása, a fokozatos alárendeltség
és engedelmesség kérdése félreértés kizárásával
tisztázandó« (ami nagyon helyes álláspont)
ugyancsak résen kell lenniök azoknak, akik fezt
akarják, hogy az alkotmány 11. §-ának &z a
tétele, hogy egyházunkban minden hatalom az
egyházközségből ered, érvényben maradjon!
Az Ágostai Hitvallás jubileumának évében
a zsinati nagybizottságnak talán felesleges volna
figyelmébe ajánlani, hogy egyházi alkotmá
nyunknak azon alapclveken kell felépülnie, ame
lyek hitval ási iratainkban, első sorban az Ágostai
Hitvallásban vannak lefektetve. Az egyházi élet
nek, a hit- és szeretetközösségnek fundamentá
lis elveit kell állandóan szem előtt tartanunk,
ha egyhá/alkotmányunkat meg akarjuk óvni at
tól, hogy idegen elemek keveredjenek bele. Mit
tanít a Hitvallás az egyházról? A VII. cikk ezt
mondja: »Az egyház a szentek gyülekezete,
amelyben az evangéliomot helyesen tanítják s
a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.« (Meg
jegyzem itt, hogy a congregatio , amit a ma
gyar szöveg gyülekezetnek fordít, sokkal ele
venebb, meghittebb és bensőbb egységet je
lent, mint a magyar szó.) Az egyháznak ebben
a meghatározásában a mi összefüggésünkben
egyelőre az evangélium tanítására és a szent
ségek kiszolgáltatására helyezve a súlyt, a jogi
kérdés az lehet, hogy kik azok, akik ezeket a
cselekményeket »recte <, »helyesen« tudják vé
gezni? Erre a kérdésre felel a Hitvallás XIV.
cikke, mikor azt tanítja, hogy >az egyházban
nyilvánosan nem taníthat és szentségeket nem
szolgáltathat
ki senki sem, ha csak arra szabály
A zsinati bizottság által megállapított alapszerűen
meg
nem hivatott (nisi rite vocatus).
és irányelvek második, önkormányzati részének
Tovább
menve:
ki által és hogyan van elhiva az,
V. pontja szerint az egyházi közigazgatást az
aki
szabályszerűen
(rite) van elhiva? Az Ágostai
összes fokozatokon általában a presbitériumok
Hitvallás
erről
nem
beszél. A Hitvallás Apoló
végzik; a közgyűlések fökép elvi kérdéseket tár
gyalnak s elvi jelentőségű ügyeket intéznek. A giája sem szól róla világosan. Általában véve
12. pont szerint a közgyűlések elsősorban kép a protestantizmus felfogása ebben a tekintet
viseleti főszervek, egyben kormányzó szervek ben az, hogy az elhívás (vocatio) joga az egy
is. Ez a két pont igy általánosságban nézve nem házé. Ellentétben a római katholikus egyház fel
jelent lényeges eltérést a jelenleg érvényben fogásával, amely szerint ez a jog az episzkopálevő egyházi alkotmánytól, amelynek 38. §-a tust, végső fokon a pápát illeti, aki minden egy
szerint az egyházközségnek kormányzó és kép házi jogszolgáltatásnak forrása.
Érvényben levő Alkotmányunk 133. §-a
viseleti hatósága az egyházközségi közgyűlés,
amelynek a 48. és 56. §§-ai értelmében megvan szerint a püspök kizárólagos joga és köteles
a joga arra, hogy a presbitérium hatáskörét sége felavatni a lelkészjelölteket. Jegyezzük
megállapítsa. Mindesetre figyelembe veendő meg: kötelessége is! Akiket a lelkészvizsgáló
körülmény, hogy a mostani alkotmány szerint bizottság a lelkés/i hivatalra alkalmasoknak
az egyházközségi közgyűlés mint hatóság szabja Ítélt, azokat kötelessége felavatni. Ez az utóbbi
meg az egyháztanács hatáskörét, az uj elvek körülmény mutatja, hogy a püspök, aki a lelszerint pedig már az alkotmány rendezné mind készjelöltekct felavatja és ezen avatás által őket
egyiknek a hatáskörét. Azt sem tartom mellékes az ige és a szentségek »helyesen« kiszolgálta
dolognak, hogy az irányelvek a közgyűlést tóivá és szabályszerűen elhivottakká teszi, az
»szerv«-nek nevezik, alkotmányunk pedig ható egyház megbízásából cselekszik, mint annak
ságnak. Szerv és hatóság között különbség van funkcionáriusa és nem mint annak reprezen
s a közgyűlés hatósági jellegét megtartanám. tánsa. Ezt a megbízatást választás útján kapja,
Lehet ugyan, hogy a nagybizottság nem ter amely választáskor szavazati joga van az egy-
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házközségeknek (közgyűléseik által), a főisko
láknak, főgimnáziumoknak és önálló tanítóképző
intézeteknek. Már az a tény, hogy püspökvá
lasztásnál a tanintézeteknek is van szavazati jo
guk, amelyek pedig például lelkészválasztásnál
nem szavazhatnak, mutatja, hogy a püspök hely
zete az egyházban más, mint a lelkészé a gyüle
kezetben, vagy a püspöké a római katholikus
egyházban. Bármelyik rendes lelkész, vagy lelkészi oklevéllel biró rendes theológiai tanár
püspöknek választható, anélkül, hogy eredeti
idkészi vocatioján változtatni kellene, vagy vál
tozás történnék. Az egyháznak az egyház jel
legét nem a püspöki hivatal adja meg, hanem
az igének tanítása és a szentségek kiszolgálta
tása, ami a gyülekezetekben történik. Ez a fon
tos és lényeges, és minden alapvető egyházi
jogalkotásnál ezt kell alapelvül elfogadni és
érvényesíteni.
Ezt domborítja ki és viszi át az egyház
jogba az Alkotmány 11. §-a, amely »az egy
házi hatalom forrását az egyházközségben látja.
Ezt az alapelvet fenn kell tartani, mert ez,
és csak ez egyezik meg az Ágostai Hitvallásnak
az egyházról szóló tanításával. Az egyházi szer
vezet kristályosodási pontja maradjon az egy
házközség, amelyben az evangéliomot a sza
bályszerűen elhívott szolgák tanítják és a szent
ségeket azok szolgáltatják ki. Feltéve, de meg
nem engedve, hogy ettől eltérünk: akkor sem
maradhatunk meg az egyházkerületnél, mint
szervezeti sarkpontnál, mert akkor a magyarhoni
egyetemes evangélikus egyház jogi fogalma vá
lik zavarossá és elmosódottá. Az egyházközségi
alapelvtől való eltérés logikai következetesség
gel vonja maga után azt, hogy az egyetemes
egyházi fokozaton kell a sarkpontot megtalál
nunk. És akkor már teljesen eltávolodtunk az
Ágostai Hitvallásnak az egyházról vallott taní
tásától, mert az igehirdetéstől és a szentségektől
még messzebbre jutottunk. Egyoldalúan egyház
kormányzati célszerűségek nem vezethetnek ben
nünket egyházjogunk alapjainak lerakásánál.
Egyházszervezetünk kell, hogy egyházunk lé
nyegének kifejezése legyen. Ez a lényeg pedig
az ige és a szentségek, és a lényeges funkciója
az egyháznak az igehirdetés és a szentségek
kiszolgáltatása.
Az egyházközségnek egyházjogi jellegét az
Alkotmány 38. §-a nagyon szabatosan és he
lyesen állapítja meg, amikor azt mondja, hogy
annak hatósága a kormányzatot és a képvise
letet illetőleg az egyházközségi közgyűlés. Az
egyházközségnek tehát van kormányzati és kép
viseleti hatalma. Ennek megfelelően van külön
hatósága. Nem csupán szerv a közgyűlés. A
közgyűlés a jogi gyülekezet, ahogyan az igét
hallgató és a szentségeket élvező hívek összes
sége az istentiszteleti gyülekezet. A kettő lé
nyegileg egy, mindegyik »a szentek gyüleke
zete«. Nem tartanám helyesnek, ha a közgyű
lést az egyházközség szervének deklarálnánk és
degradálnánk, mert törekvésünknek inkább oda
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kell irányulni, hogy a közgyűlést belső tarta
lomban gazdagítsuk és a világi gyülekezésektől
megkülönböztessük. A közgyűlés legyen kép
viseleti hatóság abban az értelemben is, hogy
az egyházkormányzat és közigazgatás terén a
szentek gyülekezetét képviseli. A közgyűlés le
hetne a hittestvéri közösségnek képviselete. Ha
táskörébe utalnám nemcsupán azokat az ügye
ket, amelyeket mostani Alkotmányunk jelöl ki,
hanem azokon túl az egyháznak mindazon te
vékenységeit is, amelyek lényegszerű tevékeny
ségek, de most csupán a különböző egyesületek
ben juthatnak szóhoz és képviseltetéshez, ha
ugyan vannak az illető gyülekezetben megfelelő
egyesületek és ha azok valóban tartanak Is öszszejöveteleket. A legszélesebb értelemben vett
missziói munkának a közgyűlés hatáskörébe való
felvétele volna a dokumentálása annak, hogy
ennek a munkának elvégzése van olyan fon
tos feladat, mint a tisztviselők választása, a
költségvetésnek vagy a számadásnak elkészí
tése. Nem érném be az Alkotmány azon köve
telményével, hogy egyházközségi közgyűlés min
den évben legalább egyszer tartandó (46. <§),
sem az Alap- és Irányelvek azon tételével (II.
Rész 1.), hogy a közgyűlések főkép elvi kér
déseket tárgyainak s elvi jelentőségű ügyeket
intéznek, mig a közigazgatást általában a pres
bitériumok végzik az összes fokozatokon.
Az Alap- és Irányelveknek ez a pontja sze
rintem veszedelmes letérés arról az útról, ame
lyen járnunk kellene. Célul inkább azt kellene
kitűzni, hogy minél több embert vonjunk be
a gyakorlati munkába és minél több egyháztag
előtt tegyük ismertté egyházunk ügyeit. A presbiteriális közigazgatásnak lehetnek előnyei, de
az én véleményem az, hogy mi még nem pró
báltuk ki a közgyűlési közigazgatásnak és a köz
gyűlési jogi szervezkedésnek lehetőségeit. Ma,
amikor olyan sokan óhajtják a vallásos ébre
dést- és megelevenedést egyházunkban, s ami
kor mind többen munkálkodnak is ezen az éb
redésen, talán nem jogosulatlan az a kérdés,
hogy az egyházközségi közgyűlésben, mint az
egyházközség képviseleti hatóságában adott al
kalmat és összejövetelt kellően felhasználtuk-e
erre a célra? íme: különféle egyesületek és szö
vetségek létesítését kívánatosnak és szükséges
nek tartunk, de viszont az egyházközségi köz
gyűlést, amely minden »az egyház terheit viselő
nagykorú vagy önálló férfitagnak« összejöve
tele, elvi kérdések tárgyalására akarunk korlá
tozni! A kor követelményeinek megfelelő fejlő
dés inkább az volna, amely a közgyűlést ki
építi és szervesen beleilleszti az egyházközség
nek és az egyháznak életébe. Az évente szoká
sos hivatalos lelkészi jelentésbe én ép úgy be
vetetném a jelentést arról, hogy hány közgyűlés
volt és mit tárgyaltak a közgyűlések, mint az
istentiszteletek tartását, vagy az Úrvacsorával
élők számát, vagy a konfirmációi tanítást. Mert
épen a közgyűléseken nyilik alkalom arra, hogy
az egyháztagok megbeszéljék úgy a maguk gyű-
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lekezetének, mint az egyháznak ügyeit. Ezt a
.'Szervet« visszafejleszteni igazán nagy hiba lenne
és kérnem kell a zsinatot, hogy ha összeül, gon
dolja meg jól, micsoda lehetőségektől és esz
közöktől fosztja meg az egyházat akkor, ami
dőn az egyházközségi közgyűlés hatáskörét csor
bítja. Egyházunk vezető embereit pedig arra
kérem, hogy fontolják meg, nem lehetne-e min
den zsinati törvényhozás bevárása nélkül is az
egyházközségi közgyűléseket egyházi életünk
erőforrásává tenni azáltal, hogy programmot
adnak nekik, és beszámolást kérnek tárgyalá
saikról.
Bömjéni.

Nyilatkozat.
A római pápa a hivatalos »Os servato re Ro
mano« szerint 1Ü29. december 8-án udvartartása
és számos vendég jelenlétében többek közt eze
ket mondta: »A katholicizmus fényes világos
ságban ragyog, ellenben a protestantizmus rom
lásból romlásba sülyed olyan mértékben, hogy
számos lélekben, akik nem zárkóznak el az igaz
ság elöl, mind élénkebb lesz a vágy a katholikus
egyházba való üdvösséges visszatérés után. Ez
a visszatérés egyre észrevehetőbb lesz.«
Ugyanazokban a napokban Faulhaber bí
boros, müncheni érsek, a bajor püspöki kar ne
vében egy iratot nyújtott át Pacellinek, a távozó
berlini nunciusnak, amelyben többek közt ez
áll: »Szellemi felsőbbsége és személyes előkelő
sége által a fortiter in re et suaviter in modo
által excellenciád a pápaság tekintélyét Német
országban olyan magaslatra emelte, amely a
reformáció szülőhazájára kegyelmet jelent.« Az
»Osservatore Romano« itt azt az éles kifejezést
használja: »az álreformáció hazájára«.
Behatóbb vizsgálat alatt a pápai nyilatkozat
önmagában összeomlik. Vele szemben rámuta
tunk a katholikus egyháznak a müveitek és a
munkások köreiért való gondterhes harcára és
megállapítjuk, hogy a protestantizmus, egyebek
ről nem szólva, az áttérések és a vegyes házas
ságok felekezeti statisztikájában lényegesen ked
vezőbb képet mutat. Mindenekelőtt azonban a
legélesebben tiltakoznunk kell a protestantizmus
felett .mondott felületes, nem tárgyilagos és
hangjában is sértő pápai értékítélet ellen. A
német protestantizmus és a világprotestantizmus
ezt a nyilatkozatot becsületsértő támadásnak
érzi s a nyilatkozat a felekezeti békének annál
komolyabb megzavarását jelenti, mert ez a tá
madás a legmérvadóbb helyről jött.
Vallási vonatkozásánál fogva még nagyobb
mértékben áll ez Faulhaber bíboros nyilatkoza
tára. Mindenekelőtt megállapítjuk, hogy miként
előre megmondtuk, a Poroszországgal létrejött
úgynevezett konkordátumot a római katholiciz
mus a világ nyilvánossága előtt a római kúriá
nak a porosz állam és a német protestantizmus
felett aratott diadalnak érzi és ünnepli. Egyéb
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ként pedig olyan kegyelem, amelyben a pápai
tekintély emelkedése által részesülnénk, evangé
likus keresztyének számára nincsen. Mi csak azt
a kegyelmet ismerjük el, amelyet Isten Jézus
Krisztus által jelentett ki nekünk, és amelyet a
reformáció, amely a történelem itélószéke előtt
a római egyház számára sem volt álreformáció,
újra hirdet.
Berlin-Lund, 1930. január 4.
Az Evangé
likus Szövetség központi választmánya. — A
protestantizmust védő és erősítő nemzetközi
Szövetség választmánya.
H Í R E K .
A Luther Társaság Bethlen Gáborünnepe. A Magyar Luther Társaság febr. 7-én
ünnepi diszgyiiléssel hódoli Bethlen Gábor em
lékének. A gyűlésen jelen voltak többek között:
D. báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő, D.
Raffay Sándor evangélikus püspök, Soltész Ele
mér protestáns tábori püspök, Józan Miklós uni
tárius püspöki vikárius, Pesthy Pál ny. igazság
ügyminiszter, vitéz Sárkány Jenő és vitéz Raics
Károly ny. altábornagyok; Rásó Lajos és mások.
Pékár Gyula, a társaság világi elnöke, mondotta
a megnyitó beszédet.
Bethlen Gábor fejede
lem — úgymond — Erdélyt országgá tette és
Magyarországgal együtt nemcsak Európa egyik
döntő hatalmasságává emelte fel, hanem a két
malomkő, a német és a török között meg is
mentette. Amikor meghalt, azt mondták, meg
halt Bethlen Gábor, oda Magyarország. Agyudörgésként zeng felénk a nagy fejedelem szava:
e nemzetet annyiszor megmentettük századok
alatt, volt már e hon földjén a zsebrákoknál
hatalmasabb erő elég, de az igazságért harcol
Isten katonája. . . Csak aki Istenben hisz, csak
az maradhat rjteg az Istentől rendelt hazában,
higyjetek, mint ahogy én hittem és akkor igaz
ságtok is erősebb leszen, Isten malma lassan,
de biztosan őröl, a polyva kihull s az igazság
magva itt marad. — Rugonfalvi Kiss István
debieceni tanár szabad-előadást tartott az egy
házi rend közjogi helyzetéről és Bethlen Gábor
fejedelem kiváltságleveleiről. A három nemzet
és a négy befogadott felekezet hazájában a pa
pok nemesi jogokat élveztek, de kezdetben a
jobbágyszármazású papok özvegyeit és árváit
ismét adófizetésre és szolgálatokra kötelezték.
Bocskay külön oklevelekben mentette fel az er
délyi és tiszamclléki papok özvegyeit cs árváit
Erdélyben Bocskay intézkedését tiszteletben tar
tották, de Magyarországon csak három vár
megye fogadta el és hirdette ki a fejedelem ki
váltságlevelét, a többiben a földesurak ellenállottak. Bethlen Gábor ezután további kiváltsá
gokkal ékesítette az erdélyi papokat. Különösen
kiemelte az előadó a székely papok részére adott
Bethlen-féle kiváltságlevelet. Kovács Sándor
egyetemi tanár, főtitkár, »Bethlen Gábor szól«
címen régi magyar egykorú népéneket mutatott
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be. Maróthy Jenő, a jeles iró, olvasta fel ezután
Bethlen Gábor-korabeli történelmi elbeszélését.
Az ünnepélyen a budai Luther-Énekkar énekelt
Mikus Csák István karnagy vezetésével. Sz.
Szalay Ilonka Fraknói Károly kíséretével énekelt.
— Lelkészválasztás« A pestmegyei felső
egyházmegye rendkívüli közgyűlése a péoeli
misszió lelkészévé ifj. Blázy Lajos esperességi
segédlelkészt választotta meg. Ifj. Blázy L. ezidőszerint a lipcsei egyetemen folytatja tanul
mányait.
—' Kérelem. Bibliafordításomban néhány
bántó sajtóhiba a legnagyobb vigyázat mellett
is benne maradt. Ezeket mind most felsorolni
nem akarom. Van azonban két hiba, melyek
nek kijavítását a még meglevő példányokban
házilag végezzük. Tisztelettel kérem, hogy amely
példányokban ezt nem végeztük el itthon, le
gyenek szívesek a tulajdonosok elvégezni. Mind
két bántó sajtóhiba a »Tudnivalókéban, a könyv
végén található. Az egyik a ‘605. lapon alulról
a 15-ik sorban, ahoi az évszám 1736-ra javítandó.
A másik sajtóhiba a következő 606. lapon alulról
a 14. és 15-ik sorban, ahol a »vackor« szó »vadóc« akar lenni, de elnézésből hibásan áll a
szövegben. D. Raffay Sándor.
Nyugalmazott kántortanitók figyel
mébe! A váebottyáni egyház (Pest m.) nyug.
kántort.anitót keres államsegély nélküli állásra.
Lakás és helyi javadalom. Főesperesi hivatal,
Cinkota.
—- Lutheránusok és a kiilmisszió. Gerber,
chemnitzi lelkész összeállította az 1930. évi
Lutheránus Külmissziói Évkönyvet. Az Évkönyv
ismerteti a világ lutheránus külmissziói egye
sületeit és azokat a munkamezőket, amelyeken
a lutheránus misszionáriusok és a megtérítet
tek dolgoznak. A különböző egyesületek egy
hangúlag megállapítják, hogy az aratás nagy,
az arató ellenben kevés. Egyetértenek abban is,
hogy a külmissziói munkán Istennek olyan gaz
dag áldása nyugszik meg, hogy a legkisebb
adománynak is nagy evangelizáló ereje és ha
tása van. — A német társulatok huszonöt szer
vezetben 515 főmunkamezőn és 3979 mellékállomáson dolgoznak. Ezeknek a társulatoknak
1301 misszionáriusa és laikus munkása, továbbá
9070 bennszülött munkása van. A misszionált
lelkek száma közel 950.000. A munkamezők
Ázsiában, Afrikában és különböző szigeteken
vannak. Különös említésre méltók Palesztina,
Perzsia, Uj-Guinea és Jáva. — A svéd luthe
ránus egyház 130 főállomáson és 1169 mellékállomáson munkálkodik hat társulat által. — A
norvég egyháznak öt társulata van, 75 főállo
mással és 1742 mellékállomással. Ezek közül a
legtöbb Madagaszkárban található, ahol 25 főés 959 mellékállomás van. — Hat dán társulat
52 állomásról tesz jelentést; a mellékállomások
ról szóló jelentésük nem teljes; Indiában 19
fő- és 52 mellékállomásuk van. — A finnek 23
Ify o M to H •
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központban és 208 mellékállomáson dolgoznak,
ezek közül 142 Dél- és Nyugatafrikában van. —
Az amerikai társulatoknak 118 főállomása és
2382 mellékállomása van. Az Évkönyv szerint a
lutheránusok 915 fő- és 9480 mellékállomáson
hirdetik az evangéliumot.
— Dr. Morehead János az amerikai Na
tional Lutheran Council (Nemzeti Lutheránus
Tanács) ügyvezető igazgatója a Tanácsnak ja
nuár 17-én New-Yorkban tartott ülésén nyolc
év óta viselt tisztségéről lemondott. Lemondá
sát elfogadták. Morehead doktornak, aki Buda
pesten is megfordult, igen nagy érdemei vannak
azon segélyakció körül, amelyet az amerikai
lutheránusok a világháború pusztításai után
európai hitsorsosaik segélyezésére indítottak, s
amelynek áldásaiban magyarhoni egyházunk is
részesült. Félreértések elkerülése végett meg
jegyezzük, hogy Dr. Morehead továbbra is meg
tartotta a Lutheránus Világkonvent végrehajtó
bizottságának elnöki tisztségét, s ügyvezető igaz
gatói állásáról a Nemzeti Lutheránus Tanácsnál,
amelynek hatásköre Amerikára és Kanadára ter
jed, éppen azért mondott le, hogy minden ere
jét a Világkonventnek szentelhesse.
— Adományok az Ev. Lapjára. Köszönet
tel ismerem el következő adományokat: Hoszt
ják Albert Diósgyőr-Vasgyár 1.60; Egyetemes
felügyelő úr Öméltóságának kiutalása a sajtóva
sárnapi offertóriumok összegéből 350 P; Dr.
Qrünwald Elek Dezső Dunaszentgyörgy 3.60;
Dr. Raisz Sándor Pécs 0.60; Korossy László
Békéscsaba 3.60; Köhler Gusztáv Budapest
1.60. Összesen 361 pengő. 1930. feb. 10. N. K.
— A Lipcsei Misszió, amelyet a mi misszió
egyesületünk is támogat, tavaly decemberben
megint négy misszionáriust küldött a keletaf
rikai munkamezőre. Előindia déli részén a Lip
csei Misszió egy új munkamezőt szándékozik át
venni, ahol körülbelül 400.000 ember él, akik
nek az evangéliomot még eddig senki sem hir
dette.
— A KIÉ evangélikus ágának ez év ta
vaszán a következő helyeken lesznek körzeti,
illetve kerületi konferenciái: Veszprém, Oros
háza, Celldömöik, Balassagyarmat és Győr.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

H IR D E T M É N Y
Uj könyvek: Hastings, Isten igéje a gyer
mek lelkében, III. kötet: A szemünk fénye4.40 P.
Muraközy Gyula, A prédikátor könyve. Tanul
mányok, előadások, prédikációk 6.40 P. Rugonfalvi Kiss István, Az átértékelt Bethlen Gábor
4 P. Sztehlo Kornél, A budai evangélikus egy
ház története 1821—1918. 2.50 P. A magyarországi ág. h. ev. középiskolák és leánykollé
giumok tanárainak szolgálati szabályzata. 1 P.
Kaphatók a Luther Társaság könyvkereske
désében, Budapesten, VIII., Üllői-út 24. sz.
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Imádkozzunk a méltóságban levőkért!

a kormányzó jubileumán tartanak. Legtöbben
úgy vagyunk, hogy a kormányzóért nem tudunk
„Tartassanak könyörgések, imád egyebet tenni, mint hogy imádkozunk érte.
ságok, esedezések. hálaadások min »Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyör
den emberekért, királyokért és min gése«, írja János apostol. l>e igazak vagyunk-e
den méltóságban levőkért“
a Megigazító nélkül? Könyörgünk-e felülről való
L Tim. 2, 1—2
megvilágositás nélkül? Ésedezhetünk-e mások
Március 1-én a magyarországi templomok ért szeretet nélkül? Tudjuk-e, hogy mit kérjünk
ban imádságra gyülekeznek össze a csonkama a kormányzónak a vele való együttérzés nélkül?
gyarországi magyarok. Az ország első méltó Minél jóiban megismerjük a világot, annál in
ságát viselő férfiúért imádkoznak, aki tiz év óta kább rájövünk, hogy a méltóságban levőknek
áll a megalázott és lesújtott, a kifosztott és ezer sincsen semmi hatalmuk, hacsak nem onnan fe
sebből vérző magyarság élén. Tiltakozott az el lülről adatik nékik, s hogy a Megváltó Krisz
len, hogy ünneplése újabb terheket rakjon a tus nélkül ók sem cselekedhetnek semmit. Hi
túlterhelt társadalomra. Ez a tiltakozás el.télése bánk a miénk, erényünk az Istené. Minél mé
azoknak, akik ilyen megterheléssel ün népéit, tk
lyebb önismeretre jutunk, annál alázatosabbak
magukat szerte az országban. Tiltakozás azok es kisebbek leszünk a magunk szemében, És
ellen, akik nyomorúságunkat cifrává teszik, kény annál buzgóbban, hatalmasabban tudunk imád
szerítvén alantasaikat arra, hogy rongyaikból kozni. A Krisztusnak kell növekedni, nekünk pe
himet varrjanak hivatali feljebbvalóik köntösére. dig alábbszállani, mert aki felülről jött, feljebb
Nagybányai Horthy Miklós, magyar vitéz, a te való mindenkinél. Mi a porból jövünk. Dicsősé
tiltakozásod legyen hathatósabb propaganda a günk olyan, mint a fű virága. Mi elmúlunk.
takarékosság mellett, mint az a másik, a mond Isten beszéde megmarad örökké.
vacsinált, amelyet október 31-re, a reformáció
Legyen március 1-i ünneplésünk olyan, hogy
emlékünnepének nap ára rendelt el a kormány! ne csupán nemzetünk jelen szomorú helyzete
Ezekben a szomorú időkben a nemzet il tükröződjék abban vissza, hanem az a viszony
lendőbben nem ünnepelhet, mint ha könyörög is, amelyben egy szerencsétlen nemzet áll Ura
és esedezik azért, aki az ország első méltóságát hoz, Istenéhez. Kerüljük ne csak a külső cico
viseli. Vajha az ünneplésben minél kevesebb mát, amelynek koldusok nyomorúsága az ára,
lenne az embermagasztalás és minél több a kö kerüljük a lelki cifrálkodást is. Isten előtt bű
nyörgés! Vajha az ünnepi szónokok ajka inkább nösök vagyunk, akár önmagunkért, akár má
hangoztatná a méltóságban kisebbeknek, de sokért könyörgünk, akár egyházi, akár nemzeti
ugyanakkora hűségre elhivottaknak azt a nagy ünnepre gyülekezünk az Ur házába. Legyen ün
erőpróbát, amelynek valamennyien alá vagyunk neplésünk evangéliomi keresztyén.
vetve, azt a felelősséget, amellyel elődeinknek
és utódainknak, első sorban a népek Istenének
tartozunk, mint azt a dicsőséget, ami a legelső
magyar ember méltóságával együtt jár! Vajha
azok az ünnepi istentiszteletek ne lennének pusz
tán szertartások, amikor leadjuk vizitkártyánkat (Ezt az Írásomat inditványkép terjesztem az egyházmegyei, egyházkerületi s egyetemes lelkész
a jó Istennél, hanem lennének azok egy bűnei
értekezletek elé.)
nek és mulasztásainak tudatára ébredt, azoknak
Érdeklődéssel vártam az egyet, közgyűlés
súlya alatt Isten elé roskadó, bűnbánó és jobbulást Ígérő nemzetnek az Ui orcája előtt való múlt évi jegyzőkönyvét, mert kiváncsi voltam,
megjelenése!
vájjon az egyet, gyűlés mit határozott az aradA keresztyén istentiszteletből nem hiányoz- bekési és a soproni alsó egyházmegyéknek a
hatik az áldozat. »Isten előtt kedves áldozatok a nyugdíjintézet reviziója tárgyában felterjesztett
töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szi indítványaikra. Kíváncsiságom ugyancsak lehűlt,
vet, oh Isten, nem veted Te meg!« Ne hiányoz mert nem találtam mást, mint a 102. p-nak azt
zék ez az Isten előtt kedves áldozat azokból az a se hideg, se meleg határozatát, mely szerint
istentiszteletekből sem, amelyeket a magyarok a bizottság mathematikus bevonásával tegye
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megfontolás tárgyává, nem lehetne-« a terheken
könnyíteni azzal, hogy az alapítási járulék 10
esztendő helyett 25 esztendőre osztassák fel.
Mathematkus nélkül is megállapítható, hogy
az alapítási járuléknak 10 esztendő helyett 25
esztendőre elosztása nem jelent lényeges te
lierkön nyílást, hanem csak a nyugdi^in.ézet tel
jes revíziója, mert, amint jelentésében az ügy
vivő megállapította s az egyet, közgyűlés szó
nélkül tudomásul is veite, a szabály;endelé!b:n
megállapított járulékok sokak, fenntartók és ta
gok számára egyaránt erejüket meghaladó
anyagi megterhelést jelentenek. És ezt a meg
állapítást aláhúzza az a szomorú valóság, hogy
az 1928-ik esztendőről 210 fenntartó és tag öszszesen 46.122.37 P-vel van hátralékban és épen
nem azért, mintha nem volna benn a köztudat
ban, hogy a nyugdíjintézet olyan komoly és fon
tos szerve egyházi életünknek, mellyel szem
ben személyi és egyházi érdekből pontosan kell
teljesíteni a kötelezettségeket, hanem egysze
rűen csak azért, mert tagokra és fenntartókra
egyaránt akkora terhet rak, mely erejüket felül
múlja. Pedig valamely szervezet csak akkor élet
képes és egészséges, ha tagjaitól nem kíván ere
jükön felül való teherviselést. Erőn felül való
teljesítményre csak egy-két esetben képes valaki,
de nem állandóan. És különösen nem képes az
a kisjövedelmű lelkész, akinek nyugdijjárulékán
kivül elviselhetetlen terhet jelent családjának,
gyermekei neveltetésének a gondja s nem ké
pes az a kis gyülekezet sem, mely 100—200%-os
egyházi adó alatt roskadozik. A nagy hátralék
hivatalos kimutatása, hivatalos megállapítása
annak már a nyugdíjintézet újjászervezésekor
sokak előtt tudott és sokak által hangoztatott
igazságnak, hogy a nyugdíjintézet terhének vi
selésére, úgy a tagok, mint a fenntartók 60—70
százaléka képtelen. Én nem akarok prófétálni,
de tekintettel arra, hogy a szomorú gazdasági
viszonyoknak a tagok és a fenntartók 60—70
százaléka kényszeritett függvénye, megjósolha
tom, hogy az 1929 évi hátralék még nagyobb
lesz. Meg kell tehát látni és be kell látni, hogy
csak a tagok és fenntartók anyagi erejével szá
moló nyugdíjintézet lehet erős és egészséges s
addig kell segíteni, amig lehet, mert igaz, hogy
lelkésznemzedékünk s lelkészcsaládok jövőjéről
van itt szó, amely szinte azt merném mondani,
egyházunk jövőjével egyértelmű.
A segítésnek a módja pedig — véleményem
szerint — a nyugdíjintézetnek gyökeres és olyan
revíziója, melynek alapgondolata a tagokat il
letőleg az egyenlő nyugdíjigény, a fenntartókat
illetőleg pedig, hogy a fenntartók által fize
tendő összes járulék ne a lelkészi állás és annak
javadalma, hanem a gyülekezeti hívek állami
adója alapján állapittassék meg oly módon, hogy
minden gyülekezetben a hívek állami adójának
ugyanaz a százaléka fizettessék fenntartási já
rulék címén.
Jól tudom, hogy az egyenlő nyugdíjigény
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nem rokonszenves gondolat a nagyobbfizetésű
lelkészeknek, de hát nézzünk szemébe az igaz
ságnak. A nyugdíjintézet évi bevételének circa
50%-a az a 120.000 P, amelyet az egyetemes
egyház államsegély, közalapi és rendkívüli se
gély címén fizet be. Ugyan miért van ehhez
nagyobb joga a nagyobbfizetésű lelkésznek? A
bibliai élv szerint (lásd a szőlőmivesekről s a
talentumokról szóló példázatot) a hűségnek jár
a jutalom. S ki merné azt állítani, hogy a na
gyobb jövedelmű lelkész eo ipso hivebbnek ta
láltatott, mint a kisebb jövedelmű? Ne csak pré
dikáljuk, de valósítsuk is meg a biblia elveit.
Igazságtalan a nem egyenlő nyugdíj a ta
gok járuléka szempontjából is. Az 5400 P nyugdijigényű lelkész évenként 64 P-vel fizet többet,
mint akinek igénye 3600 P. Tehát az előbbi
negyven évi szolgálat alatt csak 2560 P-vel fizet
többet, mint az utóbbi, de 10 évi nyugdijélvezés
esetén 18.000 P-vel kap többet. A nyugdíjinté
zet pénztára számára tehát egy 5400 P nyugdíjigényű tag jelent 2560 P pluszt és 18.000 P
mínuszt, vagyis tisztán 15.440 P mínuszt.
Megdöbbentő igazságtalanság az, hogy a
kis gyülekezetek viseljék a nagy és gazdag gyü
lekezetek nagyjövedelmű lelkészeinek nagyobb
nyugdíjigényét. Megdöbbentő igazság alanság
az, hogy pl. a mérgesi gyülekezet 3500 P nyug
díjigény után állami és egyházi adójának 13.1
százalékát, egy lélek után számítva 62 fillért
fizessen, mig a szarvasi gyülekezet három lel
késze 16.200 P nyugdíjigénye után a hívek ál
lami adójának 0.49%-át, egyházi adójának 3.8
százalékát, fejenként számítva 5 fillért fizessen;
vagy hogy a dunaföldvári gyülekezet 3600 P
nyugdíj után a hívek állami adójának 9%-át,
egyházi adójának 21.7%-át, fejenként számítva
103 fillért fizessen, mig a celldömölki gyülekezet
4100 P nyugdíjigény után az állami adó 0.59
százalékát, az ggyházi adó 0.7%-át, fejenként
számítva 4.9 fillért fizet. Aki akarja, folytathatja
az összehasonlítást s minden elfogulatlanul gon
dolkozó léleknek be kell látni azt, hogy ennyire
igazságtalan és aránytalan megterhelés mellett
egészséges és életerős szervezet fenn nem tart
ható. Ha az egyházmegyei, kerületi s közalapi
járulékokat ki lehet vetni a hívek állami adója
alapján, egyáltalán érthetetlen, miért ne lehetne
az egyet, nyugdíjintézet járulékait is ezen az
alapon kivetni, mikor az igazság, a méltányos
ság, egyházunk és mindnyájunk érdeke azt pa
rancsolja, mert az eddigi rendszer mellett s a
mai gazdasági viszonyok között csak a nyugdíjintézet hátraléka fog növekedni, ami veszélyez
teti magát a nyugdíjintézetet. Előzzük meg hát
a bajt és segítsünk idejében, mert — ismét mon
dom — nem az az oka a nagy hátraléknak,
mintha a tagok és fönntartók nem volnának tisz
tában a nyugdíjintézet nagy fontosságát illető
leg, hanem hogy a nyugdíjintézet erőn felül
való megterhelést kíván tagoktól és fenntartók
tól egyaránt.
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ban, de 6 év múltán gyermekei neveltetése vé
gett városra költözött. Havi nyugdija 109 pengő;
a trafik havonta 30—40 pengőt jövedelmez.
Adósságra házat vett, a kamatot és adót nem
tudja fizetni, kénytelen áruba bocsátani. Egyik
leánya kereskedelmibe, a másik polgáriba jár;
egyik fia kereskedő inas, a másik kettő polgári
iskolába jár. (Győri Szeretetház és Prot. Árvaház.)
»Bizony nagyon sokszor úgy is volt, hogy
nem volt se tüzelő, se zsír, se pénz a házban.
De a jó Isten mindig megsegített és a legna
gyobb bajokban küldött segedelmet. Hála Isten
a gyermekek eddig jól tanulnak, ez az egy örö
möm megvan.«
2. Férje 54 évig szolgált. Megtakarított kis
pénzüket hadikölcsönbe fektették. Hetvenhat
éves, mindig beteges. A lelkész jóvoltából a
papiakon maradt. Havi nyugdija 83 pengő.
3. Férje 40 évig volt lelkész. Két nyugdíj
intézetbe fizették be az összes illetékeket. Beteg.
Egy hónapig klinikán feküdt, meg kellett volna
operálni, de nem telt költségre. Gyógykezelési
segélyt kér.
4. Férje 40 évig működött. Nyugdija kis
korú gyermekének családi pótlékával együtt
havi 83 P 12 fillér. A menekülés mindenéből
kifosztotta, férjének életébe került. Egy fia tech
nológiát végzett, állás nélkül van. 65 éves.
5. Két gyermeke van; fia első gimnázista,
leánya elemi iskolás, összesen kap havi 55 P
nyugdijat. Édesanyja is nyugdíjas özvegy, an
nak nyugdijából éínek. »Amit én kapok nyugdíj
cimén, még a száraz kenyérre sem volna elég.
Hogy ezt némileg szaporítsam, megpróbáltam
százfélét is. Zongora órákat adok, amikor akad
tanítvány, kézimunkákat készítek és emellett
évek óta járom a hivatalokat, hogy' valahol va
lami álláshoz juthassak, azonban mindezideig
nem sikerült semmi.«
6. Nyugdija havi 77 pengő 48 fillér. »A
mostani drágaság és a nagy lakbér mellett na
gyon nehéz a megélhetésünk.«
7. »Tíz évi özvegységem alatt magamat nem
kiméivé szorgalmas munkával pótoltam csekély
nyugdijamat, hogy befelé szerényen élve, ki
felé azonban eleget tegyek a látszatnak, mellyel
Lelkészözvegyeink helyzete. családomnak és egyházamnak is tartozom, hogy
Lapunk idei 1. számának Jegyzet rovatában ne mutogassanak rám lesajnálva: »ime ez a
írtam, hogy szeretnék nyugdíjasaink helyzetéről szegény egy evangélikus papné!« De gyerme
konkrét adatokat gyűjteni és azoknak alapján keim kellő neveltetése és a háztartás költségei
feltárni a helyzetet. Az evangél kus papnék lapja, sokat felemésztenek, évről évre pótolni kellett
a »Mi Szolgálatunk« felhívta soraimra a lelkesz- régebbi megtakarított pénzemből, ami lassan
özvegyek figyelmét. Azóta hét levelet kaptam. úgy elolvadt, hogy legnagyobb gonddal nézek
Ezek a levelek bepillantást engednek lelkész az elé a 8—10 év elé, amig V. oszt. gimnazista
özvegyeink életébe. Alábbiakban a nevek em fiam is elvégzi tanulmányait.. . Kézimunkával
lítése nélkül ismertetem a levelek tartalmát. alig-alig kereshetek nyugdijam pótlásául...
Megérdemlik, hogy elolvassuk őket, és segít Végül hogy megemlítsem — a Baldácsy-segély
a téli tűzi anyagra sem elég.«
sünk.
1.
ö t gyermeke van. Három évig anyjának íme hét lelkészi család szomorú sorsa. Mind
és fivéreinek támogatásából élt, mikor ezek csa a hét özvegy segítséget kér. Sürgős orvoslást.
ládot alapítottak, trafikengedélyt kapott a falu Én most egyelőre két kérdést teszek fel egy-

Ezek előrebocsátása után a fent említett tes
tületek elé terjesztendő indítványom a kő
vetkező:
Szakértővel állapíttassák meg a nyugdíjin
tézet új mérlege a következő elvek alapján:
A püspök 100%-os nyugdija püspöki és lelkészi állása után együttesen 81)03 P.
A többi nyugdijintézeti tag 100%-os nyug
dija 3000 P.
A 100%-os lakbémyugdij püspöknél 1000
P, a többi tagnál 600 P.
A 21. §. teljesen töröltessék.
A tagok hkbérnyugdij gényük beszámításá
val teljes nyugdijuk 8%-át fizetik alapítási já
rulék címén.
A fenntartó testületek alapítási járulék cí
mén annyit fizetnek, mint a tagok összesen, úgy
azonban, hogy ez az összeg a fenntartó gyü
lekezetek híveinek állami adója alapján minden
gyülekezetre egyenlő százalékban vettessék ki.
A fenntartók és tagok az alapítási járulékot
6%-os kamattérítés ellenében 10 évi részletben
fizetik.
A tagok tagsági dij címén teljes nyugdíj
igényüknek 3%-át fizetik 12 havi részletben ha
vonként előre fizetve.
A fenntartó testületek, ha a mathematikai
mérleg megengedi, fenntartási járulék címén
annyit fizetnek, mint a tagok összesen, úgy
azonban, hogy ez az összeg a fenntartó gyüle
kezetek állami adója alapján minden gyüleke
zetre egyenlő százalékban vettessék ki.
Rendeltessék el az ország összes evangé
likusai egyházi adó alapjául szolgáló állami adó
jának összeírása s a gyülekezeteknek az E. A.
256. §. a) és b) pontjai figyelembevételével
összesített adója bocsattassék a mathematikus
rendelkezésére.
A szabályrendelet is megfelelően átdolgo
zandó.
Kérem indítványom tárgyalását.
Szilsárkány, 1930.
Mikolás Kálmán,
ev. lelkész.
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házunk közvéleménye előtt: 1. Van-e arra szük
ség1, hogy mikor felénk kiált a sürgősen enyhí
tendő nyomorúság, segélyezési alapot gyűjtsünk, s nem az lenne-e a kötelességünk, hogy
ezeken a szükölködőkön segítsünk? — 2. A
báró Baldácsy-alapitvány célja a szervezeti sza
bályzat szerint a) pusztuló egyházak megmen
tése, Ínséges egyházak segélyezése s az építkező
egyházak gyámolitása, b) a püspökök illő dí
jazása, a csekélyebb fizetésű lelkészek javadal
mazása; c) a lelkészek özvegyei és árvái ínséges
sorsának némi enyhítése. A hármas célra fordí
tandó összegek arányát az egyes egyházkerüle
tek állapítják meg. Vájjon az egyházkerületek a
tényleges helyzetnek 'megfelelően állapitják-e
meg a szétosztási arányt? Meghallják-e az özve
gyek és árvák kiáltását?

Lelkészegyesület.
(MELE).

Nagytiszteletű lelkész urak!
Minden évben ez időtájt szoktam megszer
vezni Orsz. Lelkészegyesületünk tavaszi konfe
renciáját s bekérni és kiosztani az azon tárgya
landó tételeket. Ezidén azonban bizonyos féle
lem fog el. Látván ugyanis azt, hogy milyen
mostohák a mostani gazdasági viszonyok s hogy
azoknak kedvezőtlen hatását az utóbbi években
a mi konferenciáink is mennyire megérezték:
az a kétség támad bennem, hogy vájjon meg
felelő számban jelenünk-e meg a konferencián
s nem fog-e sokakat épen anyagi helyzetük meg
akadályozni a megjelenésben. Mert hiszen tud
juk, hogy lelkésztestvéreink nagy része igen
nehéz viszonyok közt vergődik s nem igen telik
nekik az utazgatásra s nem a gyülekezeteiknek
sem, amelyek esetleg költségeiket fedeznék. Már
pedig kívánatos lenne, hogy ha Orsz. Lelkész
egyesületünk valahol megjelenik, úgy az szám
belileg is kellőképen reprezentáltassék.
Mindezeknél fogva kötelességemnek tartom
megkérdezni a Kedves Testvérektől, — értvén
ezalatt összes lelkészi jellegű faktorait egyhá
zunknak, — hogy időszerűnek tartják-e a ta
vaszi konferencia összehivását, vagy pedig —
tekintettel a körülményekre — azt ezidén el
ejtsük? — kérvén a kedves Testvéreket, hogy
erre vonatkozó véleményeiket egy levelezőlapon
velem mielőbb közölni ne terheltessenek.
Én természetesen a legnagyobb készséggel
állok rendelkezésre, ha legalább 60-an odanyi
latkoznak, hogy a konferencián megjelenni haj
landók.
A konferenciát ez esetben Balassagyarmatra
hívnám össze, mint amely város evang. lelkésze
élőszóval kifejezte előttem a konferenciának szivesr vendégüllátását.
A konferenciát az Ágostai Hitvallás emlé
keinek a jegyében tartanám lefolytatandónak.
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Ott helyet foglalhatna mindaz, ami ebbe az esz
mekörbe beleillik s ami Egyházunk jelenét és
jövőjét emelni képes. Nagyon szeretném, ha
azok, akik a konferencián valamit előadni akar
nak, előadásuk témáját mielőbb közölnék velem;
és szívesen venném azt is, ha megjelölnék azo
kat a tárgyakat, amelyekről konferenciánkon szí
vesen hallanának előadást, hogy én azokat eset
leg feldolgozhassam.
Én igazán boldog akkor lennék, ha a kész
séget látnám megnyilatkozni konferenciánk iránt
és ha bőséges anyagot hozna oda megbeszélésre
lelkészegyesületünk tagjainak serege, ez által is
tanúsítván, hogy élénken lüktet a szivében az
evangéliumi buzgalom s azt a legnehezebb idők
sem képesek ottan lecsökkenteni.
Abban az esetben pedig, ha nem kapnék
kellő biztatást a konferencia összehívására, saj
nálattal mondanék le róla, s ez esetben abban
az alakban szeretném kiélni a szivemben elő
nagy jubileumi vágyamat s megilletődésemet,
hogy a melegebb idők beálltával szívesen eb
mennék 3—4 olyan gyülekezetbe, amelyik meg
hívna, hogy körében az Ágostai Hitvallásról
emlékbeszédet tartsak a templomi szószéken,
vagy vallásos estélyen. Ha volna ilyen óhaj,
úgy méltóztassék azt velem közölni s én a gyü
lekezet minden megterhelése nélkül igyekszem
majd a lehetőség szerint annak eleget tenni.
Nagyon kérem a kedves Testvéreket, szí
veskedjenek feltett kérdésemre nézve engem mi
előbb tájékoztatni.
Nyíregyháza, 1930. február 10.
Paulik János,
a MELE elnöke.

Hol van Jövőnk záloga?
Tekintettel arra, hogy egyházunk jövőjével
való gondolás nem joga, de kifejezetten köte
lessége minden evangélikusnak, igy veszem ma
gamnak a kötelesség dacára is azt a bátorságot,
hogy néhány kérdésben érintsem ezt a Jövőt.
Semmi esetre sem kényes kérdések ezek,
legfeljebb érzékenyebb fémietet érinthetnek, de
azt is csak ott, hol a sorok közé belemagyaráz
nak esetleg olyan szándékot, élt stb., mely telje
sen távol áll s kell is hogy álljon — minden ko
moly, kizárólag csak a célt tekintő kérdésekben.
A Jövő mindenki számára az igéretföldje
az elképzelésben, mig valóságában csak akkor
lehet azzá, ha nemcsak a vágyak és remények
merész szárnycsapásaival, hanem az akarás ha
tározottságával, céltudatosságával igyekszik azt
meghódítani.
Éppen ezért az evangélikusság Jövője is
csak akkor lehet valósággá, ha ezt a Jövőt cél
tudatos, határozott munkával elősegíti. — Ha
nem halogatja azoknak a kimondháta lanul fon
tos kérdéseknek a megoldását, melyek az ekevas szerepét töltik be a Jövő ugarának meg-
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szántásánál. S ebben a munkában éppen úgy,
mint a magvetésben, meg kell teremteni a
munka egységét s ezt értem úgy, hogy Jövönknek legelső követelménye, megteremteni azt az
evang. egységet, melynek mint egy embernek,
egy szív és léleknek kell munkába állania.
S ha valamit meg kell tenni, úgy ez azt je
lenti, hogy még nincs meg, — elvégzésre, meg
oldásra vár. S ezt a még meg nem lévőt, meg
oldásra várót tudom egyedül odaállítani, meg
nevezni, mint a Jövőnek legelső zálogát. Itt kell
kezdenem tehát a munkát az akarás határozott
ságával s nem is késlekedve, elodázva, ráérős
sel! Azonnal!
Tehát valami megoldásra vár! S ez a valami
néven nevezve az alkotmány módosítása, a so
káig vajúdó Zsinat! Mert nem elég a lelki, hit
beli egység, de elengedhetetlenül szükséges,
hogy a külsőben is egyek legyünk. Az a keret,
mely minket külsőleg, az egyház kormányzásá
ban egybefog, csak azonos lehet, egy és ugyan
az az egyetemes egyház keretén belül. Már pe
dig senkisem állíthatja azt, hogy a mi E. A.-unk
tökéletes keretet ad. Távolról sem! Csak irány
elveket szabott meg, jogi tételeket állított fel,
de a kivitel részletkérdéseiben oly annyira sza
badságot nyújtó, hogy még az irányelvek is el
tévedhetnek olykor-olykor a részletekben. Alkot
mányunknak ez a túl nagy szabadsága hozta
meg azokat a sokszor erős válaszfalakat az egyes
kerületek között, melyek nem szándékosan épít
tettek, de természetszerűleg adódtak akkor, ami
kor az egyes kerületek a maguk kebelében al
kothatták meg külön-külön a lelkész-, tanitóválasztási stb. szabályrendeleteiket. Ezek önkény
telen szülői lettek azoknak a határvonalaknak,
melyek nemcsak földrajzi határok, köz gizgaíási
keretek, de határokul szolgálnak evang. egyhá
zunk hívei és pásztorai között is.
S e nagy elhatároltság természetes követ
kezménye viszont az is, hogy a kerületi érdekek
és célok erősen előtérbe lépnek s érdekek és
célok maradnak, ha az egyházegyetemnek nem
kifejezett célja és érdeke.
Hangsúlyozni kívánom, hogy itt nem sze
mélyi vonatkozásban szólok, nem igy értelme
zem a célt, az érdeket. Példának csak annyit
iktatok ide, hogy ha valahol valamely egyház
megalakulásáról, meglevőnek támogatásáról van
szó, vagy kifejezett erősítéséről, úgy az ilyen
kérdésekben nem a kerületi, de az egyetemes
érdek az első. Bizonyos az, hogy egyik sem le
het »nem fontos«, de lehet már kettő között az
egyik »sokkalta fontosabb«, mert talán kifeje
zetten a végvár szerepét tölti be, vagy egyéb
speciális, különálló rendeltetése van. S felhozhat
nék sok hasonló dolgot.
De alkotmányunk más hiányosságot is mu
tat, mert nélkülözi a korszerűséget, iránymuta
tást a változott viszonyokban, körülményekben.
Ennek pedig megdönthetetlen bizonyítéka az a
szabáiyrendelet-injekciózás, mellyel a lelket tart
juk benne!

61

S itt az a megfoghatatlan, érthetetlen rej
tély, hogy miért lehet a hiányt pótlandó szabály
rendeletek felett évekig tárgyalni (mert igy van)
s miért nem lehet ugyanazt az energiát komo
lyan latbavetni egy zsinat, egy megfelelően mó
dosítandó E. A. érdekében?
Érthetetlen az, hogy miért nem lehetett az
előkészítő munkálatokat míndez.deig elvégezni?
Érthetetlen, mert az eddigi alkotmány s az egyes
kerületekben s az egyházegyetemben alkotott
szabályrendeletek halmaza már önmagában véve
egy elökés/itó munka volt s legfeljebb ezen egy
szempontból üdvösnek mondható a sok »külön
féle«, mert azokból összeállítható egy egész.
S ha szabad néhány dologra felhívnom a
figyelmet, úgy a következőkben teszem meg:
Mindenek előtt fontosnak vélném, hogy az
egyházaknak nyújtott segélyezés terén új ös
vényt tapossunk. Segélyezzünk s ne alamizsnát
adjunk. Nyújtsunk támogatást ott, hol égető a
baj. De ott aztán ténylegesen segítsünk. Az
50—100 pengős segélyeknek számbajöhetó ered
ménye nincs, nem is lehet. Ahol csak annyi
hiányzik, vagy ahol az is segít, ott baj nincsen.
Ezek a segélyezések csak egy-egy bevételi té
telt jelentenek az egyházak pénztárnaplóiban.
Egyetemes irányításba kényszeriteném a
templomépitések kérdését azon esetekben, me
lyekben az építés költségét az agyongyűjtött
egyházak és híveiknek szivében jöveddemelöirányozzák. És ez nem jelentene jogfosztást,
hanem inkább jogadást, zálogot a sikerhez.
A zsinattal kapcsolatosan revízió alá venném
az egyetemes nyugdíjintézet révén lelkészek és
egyházakra rótt terheket s keresnék más formá
ban megoldást, mert a terhek kibirhatatlanok.
Különösen a lelkészeket illetőleg. Elvégre Iehe»
tétlenség az, hogy egyévi fizetésből néhány
pengő hijján egy egész havi fizetést csak oda
juttassunk. Elismerem, hogy a magunk érdekét
védjük, önmagunknak áldozunk, de levetkőzni
lehetetlenség. Ha más megoldás nincs is, de
enyhítés lehetne azáltal, ha a br. Baldácsy^alapitványnak legalább egy évi lelkészeket érintő
hozadékát a nyugdijintézeti alapnak utalná át
az egyházegyetem. De megtehetnénk éveken
át is. S ugyancsak ezen alapnak juttatnám a kü
lönféle címeken kötelező offertóriumok összegét
is. Mert úgy érzem, hogy ez nem fontosabb, de
a legfontosabb cél. így lehetőség lenne arra,
hogy a belépési nagy tehertétel enyhittessék,
mert az ugyancsak nagy teher!
Az E. A. paragrafusaival ehelyütt részlete
sen nem foglalkozhatom, legfeljebb annak 42.
§-ára hívom fel a figyelmet, mely a gyakorlat
ban több helyütt nagy nehézségeket okoz. Az
említett paragrafus ezt mondja: »önálló vagy
vegyes háztartásban élő nők, kik az egyházköz
ség fenntartásához hozzájárulnak, az egyházköz
ségi közgyűlésen az egyházközség bármely férfi
tagja által képviseltethetik magukat, azonban
egy meghatalmazott csak egy meghatalmazót
képviselhet.«
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Van azonban egyházközség (városi), hol
az önálló vagy vegyes háztartásban élő nők
száma ha nem is több talán, de számbelileg
annyi, mint a férfitagok száma s igy a legjobb
akarat mellett sem képviseltetheti magát az il
lető hő, mert nem igen akad képviselő. De nem
is teszik meg ebben a formában s igy a határo
zatképesség sokszor gyenge lábon áll.
Nem látnék nehézséget abban, hogy a nők
nek megadjuk a közvetlen joggyakorlatot a köz
gyűlésben.
Ha pedig ez keresztülvihető nem lenne, úgy
minden az egyházközség terheiben résztvevő
nőnek megadnám a közvetett joggyakorlást,
mert nem büntethetném azt a tiszta evang. párt,
hol az ev. férj. ev. házastársa után is adózik,
de nincs meg az a joga, mint a vegyesházas
ságban élő ev. nőnek. Igazságot tennék akként,
hogy a tiszta ev. házastársaknál a férjnek ket
tős szavazati jogot adnék.
Azt hiszem más szempontból is indokolt
lenne egy ilyen rendelkezés. Mindenesetre van
olyan fontos, mint a tb. »cimek« adása.
Baja.
Kemény Gábor.

Lelkészképzésünk és a nyelvek
Irta: D. Stráner Vilmos.
Azok között a nem csekély számú kifogá
sok között, amelyek lelkészképzésünkre vonatko
zólag, szóban és írásban, több-kevesebb (álta
lában véve inkább kevesebb, mint több) jóindu
lattal és hozzáértéssel, újra meg újra elhang
zanak, nem utolsó az, amely a gyakorlati életbe
kilépő fiatal lelkésznemzedék nyelvismeretére
vonatkozik. •
Ennek a gyakorlat és elmélet szempontjá
ból egyaránt mindenesetre nagyfontosságú kér
désnek tisztázásához szeretnék az alábbiakban
néhány szerény s lehetőleg tárgyilagos meg
jegyzéssel hozzájárulni.
Az egész kérdést két, egymástól szigorúan
elkülönítendő, szempontból kell vizsgálódásunk
tárgyává tennünk. Az egyik inkább gyakorlati
szempont, amely a hazai egyházunkban, a ma
gyaron kívül, használatos istentiszteleti nyelvek
(német és tót), — a másik elméleti, tudomá
nyos szempont, amely a lelkészképzés egész
complexumára nézve elengedhetetlenül fontos
legalább egy nyelvnek, nálunk evangélikus theologusoknál nevezetesen és első sorban a német
nyelvnek, ismeretére vonatkozik.
I.

Ami az egyes istentiszteleti nyelvekben való
jártasságot illeti, tagadhatatlan, hogy — különö
sen az utóbbi években — talán nem épen ponto
san »a fakultás fennállása óta« — bizonyos hiá
nyok jelentkeznek, amelyek a segéd- és rendes
lelkészi állások betöltésénél, püspökeinket és
gyülekezeteinket* nem csekély zavarba ejtik és
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német vagy tót ajkú híveink lelki gondozása
szempontjából nem lebecsülendő veszélyt jelen
tenek. Azok, akik minden bajunknak eredendő
okát a »hiányos lelkészképzés«-ben, főképpen
ennek gyakorlati oldalában szeretik keresni és
a theologiai fakultást hajlandók bűnbakúl oda
állítani és »Prügelknabe«-nak fölhasználni, ter
mészetesen ebben az esetben is a baj végső
okát és az orvoslás egyedüli lehetőségét a theol.
fakultásnál keresik, nem gondolva arra, hogy a
dolognak ilyetén, mindenesetre kényelmes, sőt
népszerű beáil.tásával milyen igazságtalanságot
követnek el és milyen tájékozatlanságot árulnak
el, anélkül, hogy magán a bajon csak egy csöppöt is segítenének. Pedig talán mégis első sor
ban erről volna szó! S éppen ezért alighanem
tanácsos, hogy a baj oka s a segítés módja
felől ne csak egyoldalúan a theologiai fakultás,
hanem a gyakorlati élet irányában is tapogatóz
zunk.
A theol. fakultás föladata tudvalévőén, első
sorban, a jövendő lelkésznemzedáknek tudomá
nyos, elméleti kiképzése és éppen ezáltal a gya
korlati élet föladataira való fölvértezése. Mert,
hogy a »tudomány«, az »elmélet« végső ered
ményben szintén a »gyakorlatnak akar hasz
nálni s annak szolgálatában áll, azt csak a rö
vidlátás vonhatja kétségbe. A helyes elméleti
tájékozottság a helyes gyakorlatnak is, nemcsak
előföltétele, de legszilárdabb alapja. Erről iga
zán nem lehet vitatkozni. És ebből a fölfogásból
és álláspontból nem lehet engedni, lefelé lici
tálni, hacsak nem akarunk hűtlenek lenni eb
ben a tekintetben is egyházunk egész szellemé
hez, tradícióihoz s a »tudományokat« lekicsinylő,
sőt megvető szekták álláspontjához lecsúszni.
Aki tehát a »tudományt« sokalja és ezt a felfo
gást unos-untalan, lépíen-nyomon, főképpen a
jövendő lelkész-nemzedék előtt, hangoztatja, az
igazán nem tesz jó szolgálatot egyházának, mert
hozzájárul lelkészi karunk szintjének a leszállí
tásához. Ezt nem lehet elég sokszor, újra meg
újra hangoztatni.
És ezt itt, most, ebben az összefüggésben
leginkább azért teszem szó tárgyává, hogy ezzel
rámutassak arra a nagy föladatra, amely a jö
vendő lelkésznemzedék tudományos, elméleti ki
képzése tekintetében a theol. fakultásra várako
zik. És hogy ennek a föladatnak csak némileg
sikeres megoldása milyen, sokszor szinte leküzd
hetetlen, nehézségekbe ütközik, arról sokan ta
lán nem is tartják érdemesnek elgondolkozni.
Valóban csak azok, akik, akár a Stoa bölcseinek
nyugalmával, akár a mindenáron hiányokat föl
fedezni akarók ideges nyugtalanságával, de min
denesetre csak kívülről szemlélik azt az appará
tust, amelyet ennek a föladatnak megoldása
szükségessé tesz, csak azok várhatják, sőt kö
vetelhetik a theol. fakultástól még azt is, hogy
hallgatóinak az egyes istentiszteleti nyelvekre
vonatkozólag olyan alapos ismeretet nyújtson,
amely őket, az ezen nyelveken való cselekvények elvégzésére, minden nehézség nélkül, ké-
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templomukból hő imádsággal köszönjék meg
az örökkévaló szent Istennek ama kegyelmét,
melyet számunkra Kormányzónk önfeláldozó
életében és hűséges munkálkodásában ajándé
kozott.« Körlevelének további részében utasí
tást ad a jubileum megünneplésére, majd igy
fejezi be: »Fejezze ki eme ünneplésbe való be
illeszkedésünk Kormányzónk iránt érzett hálán
kat és hűségünket s hulljon az, mint szívből fa
kadó magasztalás Istennek trónusához.«
— Rövid hírek. A kormányzó Bozzay Já
nos felpéci egyházfinak az egyház szolgálatában
félévszázadon át teljesített hűséges szolgálata
elismeréséül az V. osztályú magyar érdemke
resztet adományozta.
— A közeledő konfirmációi oktatás céljaira:
Mayer: Evangélikus Konfirmandusok Vallás
tana. Ara 50 fill. Kapható: Evang. lelkészi hiv.
íklad, Pest m.
— Budapest egyik nyugalmazott hivatalno
kának a fővárosnál különböző címeken évi 133
ezer pengő jövedelme van.
— Az orosz szovjet a leningrádi lutheránus
lelkészeket egynek kivételével Oroszország tá
voli vidékeire száműzte; köztük Malmgrcn
püspököt.
H Í R E K .
— Szünidei theológiai konferencia lelké
— A korm ányzó jubileuma. Nagybányai szek és művelt világiak szám ára. Lelkészeink,
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, ál vallástanáraink hivatásuk teljesítése közben
lamfői működésének tiz éves évfordulóját már gyakran érzik szükségét annak, hogy az újabban
cius 1-én ünnepli a nemzet. D. Kapi Béri, a du felvetődött tudományos és gyakorlati problémá
nántúli egyházkerület püspöke ebből az alkalom kat hivatott előadók irányítása mellett eszme
ból a következő körlevelet intézte az egyház- csere útján közösen feldolgozzák. Emellett ma
kerület lelkészeihez: »Ez év március ho 1-én már művelt világi egyháztagjaink sem elégcszhálaadó ünnepségre készül magyar nemzetünk. nek meg azon vallásos ismeretekkel, amelyeket
Tizedik évfordulóját ünnepli azon történelmi je az iskola padjairól hoznak magukkal, hanem azo
lentőségű eseménynek, hogy a magyar nemzet kat a világnézeti kérdések keresztyén megvilágí
egyhangú bizalma vitéz nagybányai Horihy Mik tásával együtt állandóan tágítani törekesznek.
lós öfőméltóságával töltötte be a kormányzói Még élénk emlékezetében van a Tolna-Baranyaszéket. A letűnt decennium történelmünk válsá Somogyi Lelkészcgyesület által Pécsett 1925-ben
gos, erőpróbáié, de egyszersmind értékekben rendezett konferencia áldásos hatása és hasonló
és alkotásokban gazdag korszakát képezi. A szempontok alatt akart a Dunántúli Lelkészegye
rettenetes összeomlás után, amely állami és sület a múlt nyáron is egy theológiai konferen
nemzeti létünk évezredes támasztó-oszlopait ren ciát rendezni, amely azonban sajnos, elmaradt.
ditette meg s nemzetünk lelkében elhomályosí Mindehhez járul még egy másik körülmény is:
totta jövendőnkbe és történeti hivatásunkba ve a most folyó jubileumi év az egész evangélikus
tett hitünket, biztos haladással eljutottunk egy keresztyénséget arra indítja, hogy az eddiginél
olyan időszakhoz, melyben belső berendezkede- nagyobb mértékben eszméljen rá az Ágostai
sünk és külső elhelyezkedésünk immár biztató Hitvallás nagy történeti és elvi jelentőségére. Ez
képet tárnak elénk. Ezen decennium méltán hor a kettős szempont, egyrészt az említett theo
dozza homlokán Kormányzónk nevét, mert az ő lógiai konferenciák áldásos munkája, másrészt
államfői bölcsesége, honszeretete, önzetlensége a jubileumi év alkalmisága indította a soproni
és erélye biztosították nemzetünk szebb jöven evang. hittudományi kart arra, hogy egy nyári
dőiét. A jubiláns ünnepség alkalmával a Kor konferencia rendezését határozza el. A konfe
mányzó úr nemes gondolkodása visszautasított rencia előadásai egyrészt ennek a jubileumi meg
minden költséges, avagy pompázkodó ünnep emlékezésnek lesznek szentelve, másrészt meg
lést. De igenis ünnepet szentel minden hű ma fogják világítani a keresztyénség és nevezetesen
gyar szív. A magyar országgyűlés alkotásokkal egyházunk helyzetét a most folyó világnézeti
teszi emlékezetessé a történelmi eseményt. Ün harcban, amellett több aktuális tudományos és
nepet ülnek a vármegyék és városok is, hogy gyakorlati problémát fognak felölelni. A kon
annaleseikben megörökítsék a nagy eseményt. ferencia helyéül Sopron, idejéül julius 1—4.
Ünnepet szentelnek a különböző egyházak, hogy napjai vannak tervbe véve. Már most felhívjuk

pessé teszi. Mintha ebben a tekintetben is min
den csakis a theol. fakultástól függene és má
sok összekulcsolt kezekkel várhatnák a csodát.
Nem mondom, hogy ez a normális, de valami
kor, neveket is említhetnék, szinmagyar fiatal
emberekből váltak német, sót,, dunántúl, vend
lelkészek, akik a theologiárv sem az egyik, sem
a másik nyelvet nem tanulták soha, egy óráig
sem s az életben mégis szépen megál.ották a
helyüket. Ezek közül, hogy csak két esetet em-’
litsek, az egyik hazánk egyik legnépesebb né
metajkú gyülekezetének lett a lelkésze és ékesszavú prédikátora, a másik ma is mint esperes
működik »Jugoszláviádban, nem is szólva a
szentandrási születésű Kiss János szuperinten
densről, aki aligha a soproni theologian tanult
meg annyira németül, hogy utóbb mint soproni
lelkész áldásosán működhessék. £s ebben a te
kintetben talán e lapok szerkesztőjének is le
hetne valami mondanivalója, mert ó is éveken
át tiszta németajkú gyülekezetben működött s
az erre való képességet szintén aligha a soproni
theol. akadémián, hanem saját szorgalmából
szerezte.
(Folytatása következik.)
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lelkésztestvéreink, vallástanáraink és minden
egyházunk kérdései, problémái iránt érdeklődő
egyháztagjaink figyelmét a konferenciára. A
részletes programmot és a részvételi feltétele
ket a hittudományi kar legközelebb fogja közzé
tenni. Érdeklődőknek készséggel ad felvilágosí
tást a hittudományi kar dékáni hivatala (Sopron,
Széchenyi-tér 11).
— Az egyházi birtokok összterülete ha
zánkban 915.000 kát. hold; ebből róm. kath.
848.000, református 47.000, evangélikus 10.000,
görög kath. 2.700, görög keleti 1.300, unitárius
291, izraelita 104 kát. hold. Az egyházi birtokok
92o/o-a római katholikus; tekintve, hogy a val
lási alap 83.000 holdja, s a tanulmányi alap
31.000 holdja is róm. kath. célokat szolgál, öszszesen 962.000 katasztrális hold földterület szol
gálja a római katholikus érdekeket közvetlen
módon.
— Helyreigazítás. Pálmai Lajos »Tetemrehivás« című, lapunk f. évi 6-ik számában meg
jelent cikkünkre vonatkozólag Vitéz Dr. KendehKirchknopf Gusztáv, az Országos Luther-Szövetség igazgatója, a bányai ev. egyházkerület
lelkésze a következő helyreigazító sorok köz
lését kérte: 1. A »Luther-Szövetség« Budapesten
nem rendez bált! Ilyennek megtartását mégcsak
tervbe sem vette. — 2. A D. Raffay Sándor
alapította »Evangélikusok Lapja« c. lapot az
»Evangélikus Szövetség« adta ki, mely a »Luther
Szövetség« nevet a dunántúliak kívánságára
vette fel, tehát már akkor, amikor az »Evangéli
kusok Lapja« élt. Bálrendező Lutherszövetség
és lapalapitó püspök urak nincsenek!
Ennek a helyreigazításnak ügyében felvilá
gosításért Pálmai Lajos tb. espereshez fordul
tam, aki február 14-ről a következő levelet irta:
Nagytiszteletű Szerkesztő Ur! Hogy a L. Sz.
bált rendez, azt a Pesti Hírlap február 1. számá
ban olvastam. Ott kellett volna a hirt helyre
igazítani, ha nem igaz. Egyébiránt örömmel ve
szem tudomásul és helyreigazítom, hogy a bált
rendező vallásfelekezetek és szentegyletek sorá
ból a mi Lutherünk neve kimaradt. — A lap
alapitó püspök neve kezdettől fogva ott van a
lap címén, ezt nem tudom helyreigazítani. De
ha a lapalapitás nyilatkozatot igénylő sértés,
azért is bocsánatot kérek. — Egyébiránt őszin
tén sajnálom, hogy az én nagyon is komoly
cikkem ilyen nyilatkozatot váltott ki. Nem az a
lényeges Nt. L. Sz. Igazgató Ur, hogy én mit
írtam, hanem az, hogy a lap szerkesztőjének 5
évi áldozatos vergődése után »most már nincs
miből«, — ha ezt méltóztatik megcáfolni s ki
jelenteni, hogy »de most már van«, — én leszek
a leggyorsabb, legboldogabb és legalázatosabb
helyreigazító. Kiváló tisztelettel Pálmai Lajos.
Ezek után a magam részéről egészen tár
gyilagosan csak azt állapítom meg, hogy a Ha
rangszó címlapján Kapi Béla püspöknek, az
Evangélikusok Lapja címlapján Dr. Raffay Sán
dor püspöknek a neve szerepel mint alapítóké.
Nyomatott i

m o

— A bálrendezésre vonatkozólag pedig a követ
kező hirt a Pesti Hírlap idei február 6-iki szá
mából (tehát nem a február 1-ből, amelyben
Pálmai esperes olvasta) veszem: »Luther-táncestély. Az Egyetemi Luther Szövetség hagyo
mányos báljának megelőző teaestélyét a Deák-;
téri leánykollégium dísztermében tartotta meg.
Az estélyen megjelent hölgyek közül a követke*
zők neveit« stb. N. K.
— A Keresztyén Leányegyesületek Nem
zeti Szövetségének evangélikus ága első bi
zottsági ülését tartotta február 12Jén. Az evan
gélikus bizottság tagjai: Vidovszky Kálmán az
egyetemes egyház képviseletében, Marcsek Jánosné, Gregersen Lujza, Lengváry Julia és a
Nemzeti Szövetség részéről hivatalból herceg
Sulkowski Viktorné elnök és Victor Erzsébet fő
titkár. A bizottság munkába állította Majoros
Editet, az evang. ág országos titkáraként, aki
tanulmányai befejezéséig mint önkéntes munkás,
szeptembertől pedig — Isten segítségével —
mint a Szövetség alkalmazottja fog az evang.
leányegyesületek szolgálatába áilani. A bizottság
kéri az evang. leányegyesületeket, hogy saját ér
dekükben mindnyájan csatlakozzanak az evang.
ághoz és vegyék igénybe a titkár útján is a
Szövetség segítségét. A csatlakozás igen kevés
terhet és sok áldást jelent. Bővebb felvilágosí
tást nyújt a Szövetség központi irodája (Buda
pest, IV., Váci-utca 78—80, I. em. 5.) hova az
evang. titkárnak szóló levelek is küldhetők.
— A Diósgyőri Evang. Leányegylet Zá
hony D. igazgatóné vezetésével és a segédlel
kész közreműködésével január hó 26-án fénye
sen sikerült műsoros estélyt rendezett. Az es
télyt Nemes Károly főesperes nyitotta meg. Elő
adást Jani János tanító tartott. A leányegylet
tagjai közül sikeresen közreműködtek: László
Eszti, Kosztik Irén, Libertinyi Jolán, Nyirő Eszti,
Hrubec Ilona, László Zsuzsika, TepLczki Bözsi,
továbbá közreműködtek Kulcsár Pál és Nyirő
Feri. Az estély erkölcsileg, anyagilag jól sikerült.
Bevétel 73 P volt.
— Felülfizetések. Köszönettel ismerem el
következő felülfizetéseket:
Korisánszky Ottó
Budapest 3.00; Fischer Erzsébet Győr 0.63;
Vitéz Lenky-Leidenberger János Budapest 0.80;
Dr. Mesterházy Ernő Nagygeresd 3.60; Markó
Emma Salgótarján 0.60; Krajcsovits Gyuláné
Salgótarján 0.60; Mihályffy J. Budapest 1.60;
Wenk Károly Hegyeshalom 1.60; Kiss Ferenc
Szeged 5.60; Nagy László Bezi 0.80; Rákosszentmihályi egyház 1.60; Dr. Szent-Ivány Géza Győr
1.60; Dr. Polner Ödön Szeged 3.60. Összesen
1.60; Dr. Polner Ödön Szeged 3.60. Összesen:
25 P 60 fill. 1930. február 17. N. K.
— A nyíregyházi vegyes énekkar február
22-én műsoros estét rendez. Az énekkart Krecsák László karnagy vezényli; szavalnak Prékopta
Bözsike és Krecsák Kálmán; a 12. honv. gyalog
ezred zenekarát vezényli Kiss János karnagy.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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Anániás.
„Mondja pedig Péter: Anániás,
miért foglalta el a Sátán a te szi
vedet, hogy megcsald a Szent Lel
ket, és a mezőnek árából félre tégy ?“
Ap. Csel. 5, 3.
Anániásnak az volt a bűne, h ogy eladta a
birtokát és azt akarta elhitetni Péter apostollal,
h o g y az eg ész vételárat a gyülekezetnek b ocsá
totta rendelkezésre, p ed ig a felesége tudtával
egyrészt félretett. Az apostol ügy itél, h ogy
Anániás Istennek hazudott és a Szentjeiket csalta
m eg. A büntetés: halál.
Ez a történet is a mi tanulságunkra íratott
m eg. Minden kereszt) én em ber tanulságára. Azt
tanulhatjuk m eg belőle, hogy a keresztyén ke
g y esség re senki sem kötelezhető, de aki keresz
tyén akar lenni, annak le kell fizetni az eg ész
árt. N em szabad m egállnunk a félúton. A mustra
nem lehet más, mint az árú. Két úrnak nem
lehet szolgálni. A hidat fel kell m agunk m ögött
égetn i. A visszavonulás útját nem szabad biz
tosítani. »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szivedből, teljes telkedből és teljes elm édből.«
Féltőn szerető Isten, aki azt kívánja: add nékem
fiam a te szivedet.
Luther M árton azt irja, h ogy az Isten úgy
vezette mint a vak lovat. A kismacskát az anyja
odaviszi, ahová akarja: a király ágyába, vagy
a szem etesládába. A fazekas azt tesz a csere
pével, amit akar. Az imádságban azt mondjuk:
legyen m eg a T e akaratod. Hinnünk kell, amit
O m ondott: Nem hagylak el, sem el nem távo
zom tőled. Amikor a pásztor a m egtalált juhot
felveti a vállára és viszi haza, a juh nyugodtan
hagyja m agát vitetni. Akik az Istent szeretik,
azoknak m inden javokra van. Bizony, a teljesen
Istenre hagyatkozásnak nagy ereje, de nagy ára
is van. Mi szeretnénk az erőt, de nem szívesen
fizetjük m eg az árát. S ezt látja a világ és el
halad a k eresztyén ség mellett, vállát vonogatva ;
látja az ö rd ö g és kihasználja az alkalmat. A fél-

9. szacu.

M egjelenik hetenként eg v szer. vasárnap .
Előfizetési i r : E lést évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 (1IU neoiedévre t P. 60 fill., Eov szám 16 Ilii
H irdetési árak m eg eg y ezés szerint.

szivúségnek büntetése a teh etetlen ség és a ha
lál. Anániásnak és feleségén ek halála kegyetlen
dolognak látszik. M ert nem vagyunk-e vala
m ennyien A nániások?
H asonlítsuk össze az életünket a hitvallá
sunkkal, az istentiszteletünkkel, az imádságaink
szavaival, a Jézus tanításával, az evan géliu m ok 
kal! Ha mi nem liasonlitauánk is össze, a világ
m egteszi. És észreveszi, h ogy más a szavunk,
más az életünk. Istennek kegyelm éről, g o n d 
viseléséről, a Jézus szeretetéröl beszélünk, ma
gasztaljuk a b ék ességet, am elyet az isteni g o n d 
viselésb e vetett hit ád. D e hol van ez a b ék es
ség , hol sugárzik ez a szeretet, hol van ez a
m egn yu gvás? A világ fenekestül felforgatva,
nem éri be a papirvallással, a prédikált vallás
sal, a tem plom falai közé zárt vallással. A vi
lág a keresztyénektől nemcsak a vasárnapnak a
m egszen telését, hanem a hétköznapoknak a
m egszen telését is követeli, mert a világ eg y
élettel való bizonyságtételt vár azoktól, akik azt
állítják, h ogy m agasabbrendü életm eggyöződ éseik vannak.
A világot ideig-óráig m eg lehet csalni, a
világgal ei lehet hitetni, h ogy egyelőre várni
kell a keresztyén életeszm én y teljes m egvalósí
tásával. De ne csodálkozzunk, h ogy akkor azután
a világ is m egy egyelőre a m aga útján. Istennek
Szendéikét azonban nem lehet m egcsalni. És
Anániás bűnének nyom ában jár a halál. Az ő s 
keresztyének eleinte hitüket útnak nevezték. Az
úton járni kell, nem p ed ig ácsorogni. Jézus azt
mondja: K övess engem et. Ez a követés nem áll
hat m eg egy bizonyos ponton. Nem állhatunk
Jézus k övetéséb e azzal a m egfontolt h átsógon 
dolattal, h ogy ed d ig és eddig elm egyek utána,
de tovább nem. Egy részt leteszek az apostolok
lábaihoz, de eg y részt visszatartok, hátha m eg 
bánom , hátha nem ügy lesz, ahogyan remélem;
akkor milyen jó, ha van tartalékom.
Ez a bajunk atyámfiai. Nem akarjuk lefi
zetni a teljes árt. Nem merünk egészen Istenre
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hagyatkozni. Nem szakítunk teljesen a világgal.
A teljes és tökéletes isteni kijelentésben csak
félszivvel hiszünk. Az ígéret azoké, akik szofizmák nélkül átadják magukat Istennek.

Március 5-én, Hamvazószerdával, kezdődik
a böjti időszak és tart egészen Husvátig, április
20-ig. A gyülekezetek istentiszteleti élete erőtel
jesebb lesz, mert még ott is tartatnak hétköz
napi istentiszteletek, ahol egyébként csak va
sárnaponként és ünnepnaponként nyílnak meg
a templomajtók a beözönlő vagy beszállingózó
hívek előtt. A böjt rendeltetése nem lehet egyéb,
mint az egyeseknek és a gyülekezeteknek az
isteni kegyelemben való gyarapodása. Az isteni
kegyelmet azonban nem lehet kierőszakolni, a
szegről leakasztani, vagy pénzen megvásárolni.
A hit és bizodalom Istennek adománya egyszü
lött Fiában a Jézus Krisztusban. Bűnbocsánat,
élet, üdvösség, kegyelem ott találhatók, ahol
jézus jelenvan; Jézus jelenléte pedig elválaszt
hatatlan az életnek igéjétől. Az evangéliom Is
tennek hatalma a hívőnek üdvösségére. A ke
gyelemben való gyarapodásnak az a feltétele,
hogy a hívők és a gyülekezetek, magán, csa
ládi és templomi áhitatosságokban használják
fel azt a kegyelmi eszközt, amit az Isten az
igében nyújt.
»Nem ezé-e a böjt, amit én kedvelek: hogy
megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának
köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az el
nyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
Nem azé-e, hogy az éhezőnek megszegd ke
nyeredet és szegény bujdosókat házadba bevi
gyed, ha meztelent látsz, felruházzad és tested
előtt el ne rejtsd magadat?« (Ésaiás 58).
Krisztus urunk azt kívánja, hogy eltávoztassuk az önzést és telheteílenséget. Háládatlanok és engedetlenek vagyunk, ha beérjük ja
vainak élvezetével, miközben mások távol ma
radnak Tőle és nem ismerik Öt. A böjti idő
szak sok alkalmat nyújt arra, hogy hitünkről
vallást tegyünk és tanúbizonyságai legyünk a
Krisztusban megjelent bűnbocsátó és üdvözítő
isteni kegyelemnek. Ennek a bizonyságtételnek
egyik legegyszerűbb, legkönnyebb és mégis na
gyon hatásos módja az, hogy résztveszünk gyü
lekezetünk böjti istentiszteletein és ezáltal ápol
juk a keresztyén közösséget. Ne feledjük el,
hogy a nyilvános istentiszteletek olyan össze
jövetelek, amelyekre minden hivő keresztyén
bocsáthat ki meghívókat és akárkit meghívhat.
Ha színházba, moziba, kávéházba, vendéglőbe
meg tudjuk hívni jóbarátainkat, ismerőseinket:
miért nem hívjuk őket a templomba, az istentiszteletre is ?
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A személyes munka mellett dolgozhatunk
közvetítők által is. Az istentiszteleteken vannak
perselyek és offertóriumok. Nem azért, hogy
ne adjunk, hanem azért, hogy adjunk. És ha a
gyülekezetek vezetősége a perselypénzeket és
az offertóriumok eredményeit bölcsen, mint az
Urnák sáfárai használják fel, minden fillér és
pengő egy-egy misszionárius lesz avégből, hogy
a kegyelem eszközeit elvigye azokhoz, akik más
különben nem éreznék és nem látnák meg azo
kat. A modern technika az erőátvitelnek csodáit
műveli. A keresztyénség tizenkilenc századon
keresztül mutatja az erőátvitelnek csodáit, mikor
a misszionáriusok és missziók révén az Isten
nek hatalmát, az evangéliomot, elviszi távoli
népekhez és emberekhez. Az offertóriumok ezt
az erőátvitelt szolgálják. Legyünk bőkezű és
jókedvű^adakozók ebben a böjtben, s igy já
ruljunk hozzá a magunk részéről az egyház
munkaterületének kiszélesítéséhez és munkájá
nak intenzivebbé tevéséhez. Legyünk önmeg
tartóztatók, de ne az adakozásban.
Evangélikus egyházunknak vannak intéz
ményei, amelyek arra rendeltettek, hogy Isten
országát erősítsék, terjesszék, itthon és a világ
ban. Támogassuk ezeket az intézményeket ado
mányainkkal és igy mutassuk meg engedelmes
ségünket Isten iránt.

H gyülekezetek hitvallása.
Az Ágostai Hitvallást hét fejedelem, herceg
és gróf, továbbá két város tanácsa irta alá. Az
ágostai birodalmi gyűlésen Luthernak, Melanchtonnak és a theologusoknak nem nagy szerep
jutott; Luther nem is volt a városban. Igaz,
hogy a szöveget Melanchton irta meg Lutherral
és a többiekkel való tanácskozás alapján, azon
ban azt a birodalmi gyűlés kancellárja olvasta
fel. A hitvallás szövegéből, annak bevezetéséből
és befejezéséből kitűnik, hogy az evangélikusok
a hívek hitvallását kívánták a gyűlés és a csá
szár elé tárni. A császárhoz intézett bevezető
beszéd az iratot »hitvallásunknak, illetve »hitsorsosaink hitvallásá«-nak nevezi. Mindjárt az
első cikk a gyülekezeteket említi: »Gyülekeze
teink nagy egyetértéssel azt tanítják . . .« A be
fejező szavakban olvasható: »Ezen hitcikkeket
óhajtottuk Császári Felséged rendelete értelmé
ben előterjeszteni, hogy megismerje hitvallá
sunkat s kitűnjék tanítóink tanításának veleje.«
A gyülekezetekre való utalásnak nagy je
lentősége van. A tanítók tanítása mellett ott
szerepel a hívők hitvallása, mint evangélikus
egyházunk igazának bizonyítéka. Amit a gyüle
kezetek hitüknek vallanak, az époly lényeges és
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fontos, mint az, amit a theologusok tanítanak.
A hittan mellett a hitélet. A 95 tétel kiszegezése
és a wormsi vallástétel egyes keresztyénnek a
cselekedete volt. 1930. junius 25-én a hi vők kö
zössége lép előtérbe. A pápás egyház és az ellen
reformáció azon az alapon áll, hogy a hivők
nyájának a hit dolgaiba nincs beleszólása, az
isteni kijelentés értelmezése nem tartozik a
népre, hanem a pápára, mint csalhatatlan te
kintélyre, amellyel szemben a hivők gyülekeze
tét a feltétlen engedelmesség köti. Úgyhogy a
római egyházban hitvallásról olyan értelemben,
ahogyan az Ágostai Hitvallás a mi egyházunk
nak hitvallása, nem lehet szó. A római egyházbari a nép elfogadja azt, amit elébe adnak, s
elképzelhetetlen volna, hogy a laikusok terjeszszék elő a maguk aláírásával azt, amit a római
katholikusok hisznek.
•
Innen értetődik az a körülmény, hogy az
evangélikusok mindenütt népegyházakba tömö
rültek. innen magyarázható, hogy magyarhoni
egyházunknak élén is az egyetemes egyházi és
iskolai felügyelő, világi ember áll.
Az egyház a szentek és igaz hivők gyüle
kezete-, a súlypont tehát nem a tanítókon és
papokon van, hanem a tagokon, akik igazán
hisznek és szentül élnek. Nyilvánvaló, hogy az
egyháznak ilyetén értelmezése ellentétben áll
a római egyház tanával és lényegével, de telje
sen megegyezik a Szentirással. Világos az is,
hogy ez ellen a felfogás ellen a római pápának
körömszakadtig tiltakozni kell, mert ez valóban
veszedelmes a pápaságra, de hasznos és üdvös
a keresztyénségre.
Következik azonban ebből az is, hogy Krisz
tus igaz egyháza csak ott található, ahol a tagok
igaz és helyes bizonyságot tesznek hitükről szó
ban és cselekedetben. A római egyház a pápa
iránti engedelmesség egyháza, az evangélikus
egyház a hitvallók egyháza. Ebből folyik, hogy
ágostai hitvallású egyház csak ott van, ahol
szent és igazán hivő egyháztagok vannak. Ne
künk tehát nem lehetnek püspökeink in partibus
infidelium, mert ahol nincs nyáj, ott nincs pász
tor. Az egyházszervezet nem felülről lefelé, ha
nem alulról felfelé alakul ki. A hivők és szentek
gyülekezete választ magának pásztort, igehir
detőt, vezetőt azok közül, akiket az egyház hiv
el a papi szolgálat végzésére.
Diakónus.
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Lelkészképzésünk és a nyelvek
Irta: D. Stráner Vilmos.

Megengedem, hogy ezek kivételek és, hogy
a gyakorlati életet nem lehet kivételekre ala
pítani. De éppen ezért történik is valami, sőt
nem is csak »valami«, nemcsak sokkal több,
mint a múltban bármikor, hanem annyi, amennyi
általában véve lehetséges. Es ezért a dolgot
újra meg újra úgy odaállítani a nagy nyilvá
nosság elé, mintha semmi sem történnék, an
nál kevésbé volna szabad, mivel senkisem mond
hatja, hogy ebben a tekintetben illetékes hely
ről a szükséges tájékoztatást nem adják meg.
Ezt én magam is, mint a volt soproni theol.
akadémia igazgatója, majd mint a fakultás dé
kánja ismételten a legnagyobb nyilvánosság
előtt megtettem, s aki a dolog iránt érdeklő
dik, az a in. kir. Erzsébet Tudományegyetem
félévenként megjelenő Tanrendjében is olvas
hatja. E szerint az történik, hogy úgy a német,
mint a tót nyelvi gyakorlatokra 6, sőt, akinek
tetszik mind a 8 feléven át heti 2—2 (»kettőkettő«) órát fordítunk, tehát annyi időt és he
lyet biztosítunk, aminél többet inég egyes theol.
disciplinák számára sem tudunk szorítani, mert
ezzel szemben a rendszeres theol. stúdiumok
(dogmatika ethika) számára 2 (ke.tó) féléven
át heti 4 ill. 5, vagy p. o. az egyes gyakorlati
theol. disciplinák számára egy féléven át heti
3--3 (három-három) óra jut. Tessék a végered
ményt megállapítani és az összeh isonlitást meg
tenni. Es tessék fakultásunk hallgatóit megkér
dezni, hogy a mostani átlagos heti óraszámon
(35—40) túl mennyit bírnának még elviselni,
mert elvégre nemcsak »hallgatni«, hanem tanulni,
sőt »tanulmányozni« is illenék valamicskét.
»Ultra posse, nemo obligatur.« Nyilvánvaló te
hát, hogy ebben a tekintetben is tanácsokat osz
togatni, követelőzni, esetleg még fenyegetőzni
is, a dolognak könnyebbik vége. A nehezebbik
vége pedig az, hogy hallgatóinknak mint új
nyelvvel nemcsak a héberrel, hanem a huma
nisztikus gymasium leépítése« folytán, a gö
röggel, sőt, mivel bármely középiskola érettségi
bizonyítványa az egyetem bármely fakultásán
való fölvételre jogosít, a reáliskolákból jövők
nek, még a latinnal is meg kell birkózniok, úgy
hogy theologiai fakultásunk máris inkább nyelv
iskolához kezd hasonlítani, mint nem s igy eb
ben a tekintetben az eddiginél többet várni nem
lehet, többet követelni nem szabad.
A kölcsönös vádaskodással, a felelősségnek
egymásraháritásával nem érünk célt, itt azonban
a baj okát és igy orvoslását is mégis valahol
a fakultáson kivül kell keresnünk.
A közel 50, majdnem kizárólag, mondjuk
túlnyomóan németajkú gyülekezetből álló tofnabaranya-somogyi egyházmegye lelkészegyesüle
tének vallásos néplapjában, a »Christlicher
Hausfreund«-ben, néhány évvel ezelőtt (1927.
julius 31-én) magának a szerkesztőnek a tollából
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egy cikk jelent meg, amely a gyülekezetek, taní
tók, szülők figyelmét fölhívta arra a veszélyre,
amely németül tudó lelkészek és tanítók hijján,
a németajkú gyülekezeteket fenyegeti, ha ők ma
guk idejekorán nem gondoskodnak arról, hogy
a saját, németül tudó s arravaló fiaik közül ke
rüljenek ki a gyülekezetek lelkipásztorai és ta
nítói. Ugyanez a cikk megállapítja, hogy »van
nak az egyházmegyében olyan gyülekezetek,
amelyekből egy fél évszázadon át egyetlenegy
lelkész vagy tanító sem került ki. És igy áll a
dolog ma is.« Ennek a cikknek nyomán-e, vagy
attól függetlenül
mindegy — a dunántúli egy
házkerület püspöke tudtommal külön pásztorlevelet is intézett a németajkú gyülekezetekhez,
amelyben rámutatott a fennforgó veszélyre s a
híveket, szülőket buzdította, hogy a maguk ré
széről is tegyék meg, amit lehet, annak elhárí
tásához. Amilyen helyes, elismerésre és köve
tésre méltó is azonban ez az eljárás, 'éppen olyan
bizonyos az is, hogy ennek hatása valóban csak
akkor lesz érezhető, ha a lelkészek, tanítók nem
érik be a pásztorle vél egyszeri ünnepélyes fel
olvasásával, hanem a kérdést állandóan napi
renden tartják s nem szűnnek meg a híveket
arra újra meg újra figyelmeztetni, sőt, ha lehet,
a legkiválóbb tehetségű és magaviseletű fiukat
kiszemelni, akik a lelkészi vagy tanítói pályára
alkalmasaknak Ígérkeznek. Ez természetesen
nemcsak a falusi, hanem a városi gyülekezetekre
is vonatkozik, hogy ilyenformán a lelkészi kar
nak a különböző társadalmi rétegekből való öszszetétele lehetőleg megóvassék. És vontkozik
nemcsak a német, hanem a tót anyanyelvű gyü
lekezetekre. Ha tót anyanyelvű híveink száma,
amint erről e lap f. é. 4. számából értesülünk
»100.000-nyi« akkor természetes, hogy a »szük
séglet« fedezését, a tótul tudó lelkészek után
pótlását," jogosan onnan kell várnunk, nem pe
dig — Qyőrmegyéből, vagy a Kemenesaljáról.
Arra a kérdésre, hogy miért és hogyan volt
lehetséges a múltban, bár időközönként akkor
is voltak ebben a tekintetben bajok, németajkú
gyülekezeteinket úgyahogyan németül tudó lel
készekkel ellátnunk, legyen szabad a »Christi.
Hausfreund« fentidézett cikkével, egy a fakul
tás »hatáskörén« és igy felelősségén is kívül
álló körülményre rámutatnom és ez hazánk és
vele egyházunk mostani sajnálatos megcsonkí
tott állapota, amely megfosztott bennünket, nem
csak, mint a cikk említi, a régi vasi felső egy
házmegyétől (a mostani u. n. »Burgenland« leg
nagyobb részétől), amely aránylag a legtöbb
evang. lelkészt és tanítót szolgáltatta, hanem a
Bácskától és Szepességtől is, ahonnan mind
össze alighanem több lelkész és tanító került
ki, mint amennyi szükséglete az illető területek
nek volt, úgy hogv az előálló felesleg mindig
pótolni tudta az ebben a tekintetben majdnem
•teljesen improduktív német lakosságú vidékek
(Tolna-Baranya-Sornogy, Soproni felső) szük
ségleteit. Hogy ebben a tekintetben milyen mér
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hetetlen kárt okoztak nemcsak egyházunknak,
az evangéliom ügyének, hanem hazánkban lakó
»német testvéreiknek«, főképpen azok a »Bur
genlandi« lelkészek, akik, kevés kivétellel, élü
kön megkótyagosodott vezérükkel, hihetetlen elvakultságban »Nun danket alle Gott«-al fogad
ták az Ausztriához való átcsatolást s régi hazá
juk »rabságából való felszabadulásukat«, az
csak most tűnik ki, s ha a bajon nem tudunk
hamarosan segíteni, mindinkább ki fog tűnni.
Többé-kevésbé talán ugyanígy áll a dolog tót
nemzetiségi vidékeink elszakitása folytán, bár
a »100.000-nyi« tóíság ebben a tekintetben alig
hanem könnyebben tudna magán segíteni, úgy
hogy tehát a legnagyobb mértékben igazságta
lan, sőt kegyetlen dolog, ha Csehszlovákia (vagy
Cseh—Szlovákia?) egykor hazánkat körülölelő
s hozzátartozó bércei felől hangzik a vád, hogy
»egyházunk tótajkú híveit gondozatlanul hagyja«,
holott, ha ez igy volna, a helyzetet ők maguk
okozták.
m
A helyzet pedig theol. fakultásunkon az,
hogy a most folyó (1929/30) nyári szemeszterre
beiratkozott összesen 108 férfihallgató közül né
metül tudnak: jól (?) tizen, fogyatékosán, mégis
annyira, hogy idővel teljesen elsajátíthatják:
hatan. A vezetésem alatt álló gyakorlati szemi
nárium tagjai közül három III. éves és két IV.
éves, összesen tehát öt jól (?), két IV. éves pe
dig fogyatékosán bírja a német nyelvet. A töb
biek egyáltalán nem, legalább nem úgy, hogy
emberi számítás szerint kilátás lehetne arra,
hogy németajkú gyülekezetben való alkalmazta
tásnál tekintetbe jöhetnének. Ez idén tehát p.
0. összesen két jól és két fogyatékosán németül
tudó lelkészjelöltre lehet számítani, habár való
színű és kívánatos is, hogy ezek is, tanulmá
nyaik folytatása céljából 1—2 évre külföldre
távoznak. Már most hogyan és honnan teljék,
elég tekintélyes számú németajkú gyülekezeteink
számára segéd- majd rendes lelkész? Honnan
és hogyan, amikor p. o. Tolnából összesen, mind
a négy évfolyamban, három hallgatónk van és
ezek közül is kettő egyáltalán nem, egy’ pedig
csak fogyatékosán bírja a német nyelvet? (A
többi, részben jól, részben fogyatékosán németül
tudók az ország egyéb részeiből, nevezetesen
Budapestről, Sopronból, Kőszegről valók.) A
jövőre nézve etekintetben bizonyos javulás vár
ható.
Nem sokkal kedvezőbb a helyzet, ami a
tótul tudó fiatal embereinket illeti. A tót nyelvi
szemináriumot 108 beirt rendes hallgatónk kö
zül összesen 11-en látogatják és ezeknek is a
fele — értesülésem szerint — olvasni is alig tud,
holott Békésmegyéből 11 (Békéscsabáról 5,
Szarvasról 5), Aszódról 2, Borsod-Gömörmegyéből 5, Nógrádból 5, Zemplénből 1, Zólyomból
1, Nyíregyházáról 1 hallgatónk van. Ha ezek
(26) közül, akik közül a legtöbbről végre is
előbb lehetne föltételezni, hogy tótul tudjanak,
mint arról a győri, vasi, zalai stb. fiúról, csak
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5—6 tud jól s ugyanannyi félig-meddig tótul,
akkor nem tudnám, hogyan elégítse ki a fakul
tás a »100.000-nyi tótajkú híveink« szükségleteit.
Végre is nem lehet Nyíregyházáról valakit, aki
ott egy kukkot sem tudott tótul megtanulni, a
theol. fakultásra küldeni, hogy itt tanuljon meg!
De ha mindezeknek az adatoknak a fölsoro
lása nem akar vád, vagy szemrehányás lenni,
csak objektiv ténymegállapítás, mert utoljára
Magyarországban taláncsak nem lehet senki
nek a szemére hányni, ha nem tud németül,
vagy tótul, akkor a nyelvismeret tekintetében
talán a theol. fakultás is, a dolgoknak hasonló
objektiv elbírálására számíthatna.
Annyi bizonyos, és ezt mi, tessék már el
hinni, éppen ügy érezzük, mint bárki más, hogy
ebben a tekintetben bajok vannak és hogy eze
ken a bajokon, ha csak nem akarjuk föladni azt
az általános elvet, hogy az egyház Isten Igéjével
mindenkinek a maga anyanyelvén tartozik szol
gálni, valahogyan közös erővel segíteni kell.
De igenis k ö z ö s erővel.
A segítés módjára a fentiekben már rámu
tattam és ez az, hogy azokról a vidékekről, ahol
az egyik vagy másik istentiszteleti nyelv van
használatban, kell elsősorban az utánpótlást vár
nunk és kérnünk. Mi végre is azokat az ifjakat
tartozunk a theol. fakultásra fölvenni, — ha
egyébként a követelményeknek megfelelnek —
akik jelentkeznek. Toborzó munkát mi nem vé
gezhetünk.
Ha pedig az imént megjelölt segítési mód
nem elég, aminthogy nem is lehet elég, mivel,
a tapasztalat szerint, theologusaink a német, ill.
tót nyelvet természetszerűleg családjukban, vagy
közvetlen környezetükben sajátítják el, még pe
dig legtöbbnyire valamely dialektus, ill. a nép
nyelv formájában, ami magában véve minden
esetre több a semminél, de kevesebb a szük
ségesnél, mivel az irodalmi, vagy istentiszteleti
nyelvet mégsem ismerik: akkor nincs más le
hetőség, mint az, hogy az elégedetlenkedők, kö
vetelőzők, sőt vádaskodók a maguk részéről il
letékes helyen lépéseket tegyenek aziránt, ter
mészetesen az ezzel járó esetleges ódiumot is
magukra vállalva, hogy egyes, első sorban saját
felekezeti középiskoláinkban azoknak a tanulók
nak számára, akik vagy az egyik, vagy a másik
nyelvben már egv bizonyos ismeretet hoznak
magukkal, gondoskodás történjék arról, hogy
ezt a nyelvismeretet, akár külön erre a célra be
rendezett kurzusokban, az irodalmi nyelv fokáig
fejleszthessék és kiegészíthessék.
Ha ilyenformán a theol. fakultásra nem né
metül, vagy tótul tanulni akaró, hanem már
tudó fiatal emberek kerülnek, akkor minden
esetre könnyebben áll ennek módjában, a szaktanulmányok sérelme nélkül, arról gondoskodni,
hogy az illetők azt, amit már tudnak, necsak el
he felejtsék, hanem mindenesetre saját magán
szorgalmuk latbavetésével is, fejlesszék és gya
rapítsák.
(Vége.)
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H Í R E K .
— D. Dr. Raffay Sándor püspök a Hu
manisztikus Gimnázium Barátainak közgyűlésén
általános helyesléssel fogadott határozati javas
latot terjesztett elő a kultuszminiszternek azon
terve ellen, amely a latin nyelv tanítását akarja
csonkítani a gimnáziumokban A javaslat szerint
ez a terv a miniszter tanügyi politikájának nem
csak újabb változását, hanem egyenesen inga
dozását mutatja, mert nem egyeztethető össze
a miniszter korábbi kijelentéseivel.
— Szenthárom ság vasárnapja és Krisztus
egyházának egysége. A tavalyi egyetemes köz
gyűlés felkérte az egyházkerületek püspökeit,
hogy érintkezésbe lépve a ref. egyetemes konventtel, intézkedjenek aziránt, hogy a ref. konventtel közösen megállapítandó vasárnapon min
den egyházközségben az istentiszteleti szentbe
széd főtárgya Krisztus egyháza egységének gon
dolata legyen, s az igehirdetést követő imád
ságban a gyülekezet adjon hálát a láthatatlan
eg>ség ajándékáért és könyörögjön azért, hogy
ez az egység láthatóvá váljék. Ennek az egye
temes közgyűlési határozatnak értelmében Szentháromság vasárnapja jelöltetett ki erre a célra.
A dunántúli egyházkerület papságát I). Kapi
Béla püspök február 22-iki körlevelében hivta
fel Szentháromság vasárnapjának ezen rendelte
tésére. A püspök körlevelében ezeket irja:
»Evangélikus anyaszentegyházunk tanításai igaz
ságának biztos tudatát mindenkor összeegyez
tetni tudta más egyházak tanításainak tisztele
tével. Felekezeti megosztódottság közepette is
törhetlenül tudott hinni Krisztus egyháza egy
ségében s Istentől kijelölt közös missziója le
hetőségében.«
Gyászhír. Weis/mandl Henrikné, la
punk buzgó olvasója és állandó támogatója,
hosszú, türelemmel viselt, bizonyságtevő szen
vedés után február 15-én 57 éves korában égi
otthonába hazament.
— Könyörgés az oroszországi üldözött
keresztyénekért- A Lutheránus Világkonvent
Végrehajtó Bizottsága közös imádságba kívánja
egyesíteni a világ evangélikusságát a szenvedő
orosz keresztyénekért való alázatos könyörgés
ben. Magyarországi evangélikus gyülekezeteink
március 2-án, ötvened vasárnapon, a/ egyházi
beszédet követő imádságba foglalják bele a
szenvedő orosz keresztyénekért való könyör
gést. »Távoli testvéreinkért való imádkozásunk
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erősitse hazánk határai között élő testvérek iránt
való szeretetünket is, hogy inig a szeretet kö
nyörgésével testvérekként öleljük az idegeneket,
egymással szemben gyűlölettel ne vétkezzünk.«
(D. Kapi.)
— Az Ágostai Hitvallás jubileumi ki
adása. A győri egyházmegye Belmissziói Szö
vetsége május hó közepére kiadja az Ágostai
Hitvallás magyar fordítását. A kiadvány árát
a Szövetség a lehető legolcsóbbra szabja. Elő
zetes megrendeléseket kérünk Kiss Samu ev.
lelkész, pénztáros címére, Nagybarátfalu, Győr
megye.
Felhívás. Tisztelettel kérjük az evangé
likus iskolák és egyházak vezetőit arra, hogy
a következőkben megjelölt és intézetükre, vala
mint annak ifjúságára vonatkozó adataikat egy
készülő könyv érdekében beküldeni szívesked
jenek. A világháború és a rákövetkező idők sú
lyos megpróbáltatásai ugyanis nemcsak a ma
gyar katonai erények nagyszerű példáit terem
tették meg, hanem a rendkívüli körülmények
között gyönyörű bizonyságát adta hősiességé
nek a mindkét nembeli magyar gyermekifjuság
is. A front mögötti polgári élet küzdelmeiben
a családfenntartásban, apa, vagy anya helyette
sítésében ép úgy megtaláljuk ifjú hőseinket,
mint a háborús események között, amelyekben,
dacára fiatal koruknak, — a magyar lélek és
jellem legsajátosabb értékeiről:
a hazaszere
tetről, bátorságról, vitézségről, önfeláldozásról,
hűségről, lélekjelenlétről, becsületről adta fényes
tanúbizonyságát. Minthogy ez átlagon felülemel
kedő cselekmények, gyermekhőstettek a ma
gyar léleknek, a magyar nemzetnek ép oly je
lentős értékmérői, mint maguk a katonai bra
vúrok, mozgalom indult meg e gyermekhőstet
tek adatainak összegyűjtése érdekében. A moz
galom célja, hogy könyvben örökítse meg mind
azokat az eseményeket, amelyek a magyar ifjú
ságnak és vele a magyar nemzetnek kimagasló
értékét bizonyítják. Abban a meggyőződésben,
hogy úgy az evangélikus iskolák, mint az egy
házak vezetői a lefolyt történelmi időkben, a
magyar ifjúság átlagon felülemelkedő lelkiere
jének, hősiességének számtalan példáját is föl
jegyezték, kérjük, hogy ifjúságunk fronton vagy
front mögött tanúsított magatartására vonatkozó
adatokat, a név, kor, hely, idő lehető pontos
megjelölésével, az események pedig részletes
ismertetésével számunkra megküldeni szívesked
jenek. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
Budapest, V1L, Rózsa-u. 23.
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— Családi Áhitat. A győregyházmegyei
Belmissziói Szövetség kiadásában Turóczy Zol
tán győri lelkész tollából megjelent »Én azon
ban és az én házam az Urnák szolgálunk« cimü
füzet első kiadása 2000 példányban egy hónap
alatt teljesen elfogyott. A Szövetség, tekintettel
az újabb és nem teljesíthető megrendelésekre,
második kiadást tervez. Hogy a példányszámok
felől tájékozódhassunk, kérjük az előzetes meg
rendeléseket Kiss Samu ev. lelkész, Nagybarát
falu, Győrmegye, címre. A füzet ára 24 fillér
volt.
— Koricsánszky Ottó, a Tolna-BaranyaSomogyi egyházmegye II. felügyelője, aziránt
indított akciót, hogy az egyházmegye gyüleke
zeteinek történetei meghassanak acélból, hogy
könyvalakban kiadva akár a mindennapi iskolá
ban, akár a konfirmációi oktatás akaímával ta
níttassanak. Felhivatnak ezúton is az egyház
megye lelkészei és tanítói, hogy gyülekezeteik
történetét lehetőleg röviden, legfeljebb 4 ne
gyedrét nyomtatásra szorítkozó terjedelemben
a gyülekezet nyelvén megírják és 1930. évi már
cius hó végéig a főesperesi hivatalhoz beküldjék. A történet főleg a gyülekezet keletkezésé
nek, fontosabb eseményeinek építő és öntudat
nevelő összefoglalása legyen és a gyülekezet
lelkészeinek s tanítóinak névsorát is tartalmazza.
Az egyházmegyei felügyelő a három legjobb
történet jutalmazására 100, 60 és 40 pengő pá
lyadijat tűzött ki. A nemes tett önmagát dicséri.
— Bethánia. Jeruzsálem mellett Bethánia
Jézus kedves pihenő helye volt. A lelkek jézusi
pihenését munkálja a Bethánia Egylet. Most
Budapest mellett is akar egy Bethániát létesíteni,
ahol testben és lélekben megpihenhetnek azok,
akiket megfárasztott az élet. Tavaly megkisérlette és akik az izbégi otthon vendégei voltaik,
áldják az intézménynek és a gyönyörű vidéknek
gyógyító hatását. Ezt az intézményt akarja állan
dósítani a Bethánia Egylet, meg akarja venni
az izbégi telepet és berendezni üdülők és nyug
díjasok számára. A tisztaságnak és békességnek
ebben az otthonában gyermekek és felnőttek ta
lálnak majd nyári pihenést és üdülést. Itt tele
pedhetnek majd meg csekély díjért a nyugdíja
sok, akik teljes ellátást és orvosi kezelést is
kapnak majd. Ezt az intézményt kell evangeliomi akarattal megteremteni. Tiz és húsz pen
gős részjegyeket bocsát ki a Bethánia Egylet.
A jegyzett összeget három hónap alatt kell be
fizetni. Egyelőre azonban pénzt nem fogadnak
el, csak jelentkezést és ha elegendő számú a
jelentkezés, akkor kérik az összeg befizetését.
Kérem a lelkész és tanító urakat, vegyék ke
zükbe ezt az ügyet és kérjenek jelentkező ivet
a Bethánia Üdülő részjegy jegyzéséhez. Cim:
Budapest, Vili., Gyulai Pál-utca 9. Hamvas
József.
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Rövid hírek. Pacelli Jenő bíboros feb
Nyilvános nyugtázás. A Keresztyén Ifjúsági
ruár 10-én, a íateráni egyezmény első évforduló Egyesület evangélikus ága az 1929. év folyamán
jának napján, vette át a vatikáni állam állam pénztárába befolyt alábbi adományokat köszönettel
nyugtatja: Almásy Dezső Üpest 5. Török József Bp.
titkári hivatalát.
4, Tornay Lenke Nyíregyháza 1, Tornay
Amália
Magyarországon az elfüstölt dohánvne- 4Nyiregyháza 5. Moczkovesák Ernő Csépu 2, dr.
miiek a dohányjövedéknek az 1Q29. évben 140 Mátéffy Pál Bp. 3. Okolicsányi Gyula Bp. 3, Kosuba
Jáno» Balassagyarmat 2. Kertész Ferenc Bp. 20,
millió 403.577 pengőt hoztak.
Bodács István Bp. 1, Visnya Ernő Pécs 10. Tolnay
Budapesten szellemi szükségmunkára
hétezren jelentkeztek havi SO pengős fizetésre. Kornél Bp. 10, Walko Lajos Bp. 20, dr Pesthy Pál
Bp. 20, Molecz Béla Szentes 2. Clausnitzer Erzsébet
Az angol külügyminiszter felhívta a le- Bp. 3, BIeszák József né Bp. 3, Markó Árpád Bp.
ningrádi angol nagykövetet, hogy az oroszor 10, Ózdi evang. egyház 30, Balassagyarmati K1E. conszági vallásiüdözésekró! készítsen jelentést.
ferencia 18,75, Steinbaum Béla Putnok 10, Herfeld
Ferencné Szolnok 4. Köpc Viktor Bp. 3, Bohus Ró
A kultuszminiszter rendeletet bocsátott
ki a római katholikus tanulóifjúságnak a Szent bert Bp. 1, Aigner Antal Bp. 2, Burial Jánosné Bp.
Imre jubileumi év ünnepségein való részvétele 2, özv. Györy Vilmosné Bp 100, Jeszenszky Gyula
Csömör 4, özv. Jung Györgyné Bp. 2. Kertész Artárgyában.
pádné Bp. 2, Komporday H.-né Györy Margit Bp.
A lengyelországi egyesült evangélikus 3. Obál Irén Bp. 2. dr. Pajor Rezső Bp. 3. Payr
egyház Posenban tarlóit közgyűlése aggodalom Sándor Sopron 10, dr. Sárkány Alfréd Bp. 5,
mal evttc tudomásul, hogy a lengyel állami isko Hromszky Sándor Bp. 5. Schöpf Károly Győr 3,
lákban a vallástanitást heti két órára csökken Vallandt Ágoston Pécs 5, Torkos L. Bp. 5, Rádely
Jenöné Bp. 3. Raisz Béla Bp. 2, Paulovits Viktor
tették.
RBp. 10, dr .Kell Vilmos Bp. 10, Kempelen Ágos
A/ Országos Földbirtokrendező Bíróság tonná Bp. 1. Keller Mihályné Bp. 2, Mátray Géza
a lelkészi és tanítói javadalmak kiegészítéséhez Ózd 5, Hlavits Gyula Bp. 5, Gerencsér Zsigmond
11.52t1 katasztrális hold földet használt fel.
Nemescsó 4. özv. Dávid Jenöné Bp. 5. dr. Berzse
Oroszország. A keresztyénség egyesí nyi Jenő Kemenessömjén 2, özv. Bánki K.-né Bp.
tését célzó törekvések n\ég nem jutottak túl 2, Barna Géza Bp .2, Gyalog István Kéty 1, Németh
Károly Lébány 5, Maliász Gusztáv Bp. 2, dr. Jaregyes sziveknek jámbor óhajtásain, s ime az nai Károlyné Bp. 3, Conrád Arnold Bp. 1, Istók Jó
oroszországi keresztyénüldözés mozgósította az zsef Bp. 3. Pippig Rezső Bp. 3, Székely Jenő S.
egész világ keresztyénéit. Németországban a Bp .50 fill., Salfer Károly Pestszentlörinc 5, Evang.
Német Evang. Egyházi Választmány elnöke az Egyház Gundli család 5, Szabó Sámuel Bp. 5, Ev.
zal a javaslattal lépett az országos egyházakhoz, egyház Tárnokréti 3.57, Dedinszky Béla Bp 2, özv.
Hogy a/ orosz keresztyénekért tartsanak kö Dadó Jánosné Pécs 10. dr. ulden Róbert Bp. 3, Szabady Géza Bp. 3, Jausz Lajos Győr 3, Borsiczky
nyörgéseket; a legnagyobb német országos egy Dezső Orosháza 2. Tiszai egyházkerület 50, Bolla Pál
ház fős/uperintendense felhívást intézett egy Mezőhegyes, Gyurecskó Ilona Nyíregyháza 5. dr.
házához, az Evangélikus Szabad Egyházak is Horváth Kornél Bp. 2, Hüttl Ármin Bp. 5, dr. Veönyilatkoztak. Angolországban a londoni angli reöas Imre Győr 2, Pelczer Henrik Hidas 2. Kolokán püspök és lord Dickinson állnak a mozga fent Erzsébet Aszód 2, Zsigmondy Dezső Bp. 10,
Vidorszky Kálmán Bp .3. Evang Egyház Pécs 5,
lom élén. Franciaországban a Protestáns Egy Ev .líceum Sopron 10. Pammer Margit Bp. 1, Pamházszövetség istentiszteletet tartott az üldözött mer Gizella Bp. 1, Lechnitzky Gyula Bp. 10, Ráhi vőkért és a vallásszabadság helyreállításáért; kóczy István Balassagyarmat 2. dr. Szelényi Aladár
az Evangélikus Allianc francia ága is könyör Bp. 10, Malcsovich László Bp. 5. Szeszlér Ödön
gésre hívta fel tagjait. Svájcban a Svájci Égy- 5. -ujhely 2, Tomcsányi Pál Bp. 10, Sárkány Ernő
5, dr. Szigethy Lajos Bp. 5, Liptay Lajos
házszövetség javaslatára a vasárnapi templomi GAszód
Balgagyörk 2, Czitó Győző Gödöllő 10, Hoeffner
imába felvették az üldözöttekért való esedezést. Guido Bp. 10, dr*. Márer Elemér Szarvas 5, Zsig
A népszövetség székhelyén, Géniben, a Refor mondy Dezső Bp. 20, Sándy Gyula Bp. 2, II. kér.
máció-teremben igen látogatott és nagy feltűnést ev. egyház Mezöberény 3, Biakup Ferenc Mezöbekeltő gyűlést tartottak. A svédországi lelkész rény 1, Zsilinszky Mihály Bp. 10, dr. Székács István
egyesület minden svéd evangélikus gyülekezet Nagyszénás 10, Uhrin Károly Békéscsaba 5, Sztranyavszky Sándor Bp. 5 Pengő. Különös örömmel
hez felhívást küldött. Az orosz orthodox egyház és mély hálával mondunk köszönetét özv. Györy
a külföldi orosz orthodox egyház érseki zsina Vilmosné sz. Székács Etelka nagytiszteletü Aszaz ifjúságot végtelenül szerető fe
tának feje, Antóniusz metropolita száján szólalt szonynak, ki
Györy Lóránt emlékére 100
fel. A római pápa is felemelte szavát az orosz- ledhetetlen jó fia
Pengővel gyarapította pénztárunkat.
országi kegyetlenségek ellen.
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— Kulturest Kondoroson. A csabacsüdi sületet?« Töltéssy Zoltán nemzeti titkár. — Kö
missziói egyház felsegélyezési és építkezési cél zös ebéd. — 1.30: Az amerikai KIÉ munkafil
jaira nagyszabású kulturest volt február 2-án men. Mozielőadás 4 felvonásban. 3.00: »Kelle
Kondoroson. A kulturest közreműködői Békés mes vasárnap délután.« Vidám programúi, tár
sasjátékokkal. Vezeti Töltéssy Zoltán. 4.30: A
megye előkelőségeiből kerültek ki. Az estélyt konferenciát bezárja Hering János veszprémi
Kovács Andor főesperes nyitotta meg, mély lelkész. Jelentkezni kell e címen: Hering János,
gondolatokkal telt beszédben, melyben számos evangélikus lelkész, Veszprém, legkésőbb már
társadalmi probléma üterére tapintva, szeretet cius 5-én, szerdán délig. Közölni kell, hogy a
tel hivta fel az illusztris közönség figyelmét, az jelentkező részt kiván-e venni a közös ebéden.
A részvételi dij (50 fillér) előre küldendő be.
újonnan létesülő egyházak jelentőségére, úgy is
— Adományok és felülfizetések. Köszö
mint a hazafias és vallásos törekvések oltáraira.
nettel
ismerem el következő felülfizetéseket és
A lélekemelő előadást hatalmas tapsviharral fo
adományokat:
Vidovszky Kálmán Békéscsaba
gadta a közönség. A többi számok a következők
3.60;
D.
Dr.
Pröhle
Károly Sopron 3.60; Evang.
voltak: Plenczner Edit, Váradi A.: »Az utolsó
Hittudományi
Kar
Sopron
20.00; Fabók Ferenc
sor« c. költeményét adta elő. Szavalata mélyen
megrázta a hallgatóság lelkét. Pongrácz Béla Mezőberény 0.60; Maczák György Nagybánzongoraművész Liszt: »Campanelláját« és saját h egyes 8.60; Bachmann Frigyes 3.60; Dr. Honétzy Géza Tokaj 3.60; Nagy Sándor Celldöszerzeményeit játszotta. A művész játékát a kö
zönség igazi élvezettel hallgatta s hatalmasan mölk 0.80; összesen 44.40 P. 1930. február 25.
megtapsolta. Rövid szünet után Havranek Vil N. K.
................ .......... ........
y,
mos, Dr. Ribárszky Pál, Dr. Bőhm József, Dr.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
Tokay Lajos vonósnégyes Haydn B-dur című
művét interpretálta kitűnő előadásban. Az est
HIRDETMÉNY
egyik érdekessége egy egyfelvonásos darab volt,
Uj könyvek: Hastings, Isten igéje a gyer
melyet tizenegy hölgy adott elő. Otthonos moz mek lelkében, III. kötet: A szemünk fénye 4.40 P.
gásuk, kedves magán és csoportjeleneteik sok Muraközy Gyula, A prédikátor könyve. Tanul
tapsot váltottak ki a közönségből. Különösen mányok, előadások, prédikációk 6.40 P. Rugonkiemelendők: Plenczner Ella, Biki Nagy Ica, falvi Kiss István, Az átértékelt Bethlen Gábor
Szenes Jolán, Nagy Ila és Kendacs Zsuzska. 4 P. Sztehlo Kornél, A budai evangélikus egy
Zárszót Korin Kálmán szarvasi vallástanár mon ház története 1821—1918. 2.50 P. A magyardott, aki szép gondolatokkal telt beszédben fog országi ág. h. ev. középiskolák és leánykollé
lalta össze a célt és az est jelentőségét. A szé giumok tanárainak szolgálati szabályzata. 1 P.
pen sikerült estélyt a csabacsüdi egyház nagy Kaphatók a Luther Társaság könyvkereske
tudású lelkésze, Chován József, időt és fárad désében, Budapesten, VIII., Üllői-út 24. sz.
ságot nem ismerve, kitünően rendezte. Chován
József lelkésznek sikerült az, ami a mostani idők
ben elég ritka jelenség, t. i. úgy az estély sze
replői, mint a megjelent közönség között sok
volt a más felekezethez tartozó. íme bizonyság,
hogy arra termett egyén kellő tapintattal, egy
I. V irág v asárn ap ra.
II. N ag y p én tek re.
nemes cél érdekében el tudja simítani a vallás
különbségeket.
Fordította:
Középdunántúli Evangélikus Keresz
Melczer Gyula.
tyén Ifjúsági Egyesületi Konferencia. Vesz
Tót-német-magyar dallam- jelzésekkel.
prém, 1930 március 9. Programm: 8.30: A kon
Hornyánszky Viktor kiadása
ferencia megnyitása. Ének. Imádság. Bibliaol
Ára k ötve 1 pengő 40 fillér
vasás. A vidékiek üdvözlése. 8.50: »Mit akar az
Megrendelhető : K ó k a i L a j o s
evangélikus KIE-munka« címen előadást tart
bizományosnál Budapest, IV.,
dr. Scholtz Oszkár, a KIÉ evangélikus ágának
K a m e r m a y e r K ároly-u. 3. szám.
elnöke. 10.00: Ünnepélyes istentisztelet. »Jézus
Krisztus szerepe az ifjúság életében.« Hering ▼ M U T A T V Á N Y P É L D Á N Y INGYEN! ^
János veszprémi lelkész. 11.00: »Hogyan szer ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
vezzünk Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egye
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KlaNia : 1 LUTHER - SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztár! csek k szá m la : 1290.

alapította : OR. RIFTIT SJIOQR pUspBk.
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N É M E T H K Á R O L Y ««per«».

Lelki gyakorlatok.
„Mit alusztok? Keljetek fel és
iműd kozzatok !“
Luk. 22. 4 H.
Az evangéliom i lecke: Jézus szen ved ése az
Olajfák hegyén (Luk. 22, 3 9 —46), azzal kez
dődik, h ogy Jézus az Olajfák h egyére m ent —
szokása szerint. Más helyen azt olvasom az
evangéliom okban, h ogy Jézus s/om batnapon be
ment a zsidók zsinagógájába — szokása sze
rint. És itt eszem be jutnak azok a tanítások és
prédikációk, am elyeket hallottam arról, h ogy az
ilyen szokásszerii istentiszteleti és vallási cselekvények nem sokat érnek. Eszem be jutnak
azok a rajongók és fanatikusok, akiknek m ég
a keskeny út sem elég keskeny, hanem m inden
áron, erónek-erejével úttörők akarnak lenni;
akik nem csakhogy a keskeny út mellett önm a
guknak tipornak új csapást, de m ég a maguk
csapásán sem járnak kétszer, hanem m indennap
új bozótokba Kirakodnak be, nehogy valamikepen a vallásos életük »szokássá« váljék.
Pál apostol írja Tim ótheusnak: »Gerjeszd
fel az Isten kegyelm i ajándékát, am ely benned
van az én kezeimnek rád tétele által.« (2. Tim.
1, 6). Erre a tanításra sokat adnak a rajongók,
m egfeledkezve arról, hogy itt a vallási szub
jektivizm us, az egyéni hit és hitgerjesztés m el
lett milyen nagy szerep jut két nagy objektiv,
a szem élyiségen kívül eső tényezőnek, két külső
adom ánynak: az isteni kegyelem ajándékának
és az apostoli kézrátételnek. Bizony a Szentirásból nem volna szabad kiválogatnunk az öszszefü g g ések ehnellőzésével azokat a szavakat,
am elyek kedvenc eszméinknek m egfelelnek, mert
ez nem egyezteth ető össze sem a Szentirás iránti
tisztelettel és en ged elm ességgel, sem az őszin 
teség g el és igazságszeretettel. El kell fogadnunk
úgy amint van: Jézusnak voltak a vallásos g y a 
korlatban »szokásai« és a protestantizm us nagy
apostolának hitében m egtalálható az objektiv
tényezőknek és szertartási cselekm ényeknek ér
ték elése. A protestantizm us értelm ében a hitnek
és életnek zsinórm értéke a Szentirás. Marad
junk tehát m eg nála.
A rajongók vallásos életében hajszolt rö g 
tönzések és a pillanatra hagyatkozások, a rutin
tól és sablóntól való hisztérikus ijedezés azon
a lélektani és vallásos tévedésen alapul, h o g y a

10. szám .

Mpfllalaalk kataakéat atvszar. vasárnap.
ElW zilisi i r : Egész évri IP . 40 UH., télévre 3 t.
30 ML, aiivedévrt 1 P. 60 ML En szím 16 (III
H lriatésl árak m ogegvezás szarlat.

Szentlélek a rendetlenségnek és rendki vüliségnek lelke. S eg y másik nagy téved és az, h ogy
a vallásos életnek nincsen olyan technikája, an
nak nincsenek olyan elem i követelm ényei, am e
lyeknek eleget kell tenni, h ogy célhoz jussunk.
V égül az a téved ése is kimutatható, h ogy ez a
»szem élyi vallásosság*, am ely egyházi alkot
mány és szervezet tekintetében szereti a dem ok
ratikus mezt magára ölteni, nem egyéb , mint
vallási sznobizm us, urhatnám ság és felfuvalkod o ttsig , minden alázatosság, önism eret és g y e r 
meki lélek nélkül; mert nem akarj? elism erni,
h ogy a vallásosságban vannak a hitélet klasszi
kus vezérei és hósei által m egalapított paradig
mák, vannak követen dő példaképek. P ed ig Pál
apostolnál olvasom : »C sakhogy am ire eljutot
tunk, ugyanabban eg y szabály szerint járjunk«;
és: »L egyetek az én követőim , atyám fiai és fi
gyeljetek azokra, akik úgy járnak, am iképen mi
néktek példátok vagyunk« (Fii. 3, 16—17.) T o 
vábbá Péter apostolnál: »Krisztus is szen ved ett
érettetek, néktek példát hagyván, h ogy az ó
nyom dokait kövessétek (1. Pét. 2, 21.) L eg
hatalmasabban ugyancsak Pál: »Mi az Urnák
d icsőségét mindnyájan fedetlen arccal szem lél
vén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, d icső ség 
ről d icsőségre, ú gy amint az Urnák Lelkétöl«
(2. Kor. 3, 18.) E szerint tehát az Ur Lelkénelc
munkája az ugyanazon eg y ábrázatra, a Krisz
tus szent ábrázatára való elváltozás. A végcél
a Krisztusban való e g y sé g (Ef. 1, 10.) Am ely
hit ezt elm ellőzi, az nem keresztyén hit.
Jézus Krisztus a G ecsem áné kertjében alvó
tanítványokhoz igy szól: »Mit alusztok? Kel
jetek fel és imádkozzatok!« M anapság sok szó
esik az ébredésről és az ébredési m ozgalm akról.
Sokan ú gy látják, h ogy egyházunk alszik. S az
alvó egyházat költögetik. Akik erre a munkára
vállalkoznak, azoknak tudniok kell, h o g y a M eg 
váltó nem alszik; s tudniok kell azt is, h ogy az
ébresztő szó az övé. Csak atf ő szavával lehet
alvó lelkeket kelteni. Csak az ő lelkületével, az
ő benne levő indulattal szabad a lelkeket éb 
reszteni. Csak annak az ébresztő szava lesz
hatásos, aki Jézussal együtt virraszt és együtt
imádkozik. »Mit alusztok?« kinek van joga ezt
odakiáltani az alvóknak? Ide nem e lé g a hang,
nem elég az ébrenlét. Szükséges a Krisztussal
való együtt virrasztás és együttim ádkozás. Prob
lémánk nem az üres tem plom i padok. Problé-
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mánk az üres kiáltások, amelyek nem krisztusi
szívből jönnek. Az embereket sokfelől ébresztgetik, buzdítják, serkentik. A keresztyénség
hangja nem lehet egy a sok emberi hang közül.
A keresztyén ébresztők szavával a Krisztus kell
hogy szóljon az emberekhez. Ha az ébresztő
nem »szokása szerint« megy az Olajfák hegyére,
az imádkozásnak, a lelki tusakodásnak és az
Isten akaratát kutató elmélkedésnek helyére, ak
kor nincs joga megfújni a trombitát, mert nem
fog bizonyosan zengeni. Amig le nem győzte
önmagát, amig nem tanulta meg a lelki élet is
kolájában a »mindenben való magatürtetést«,
amig »meg nem sanyargatta testét és szolgává
nem tette«, amig nem él és nem munkálkodik
benne a Krisztus, addig az ébresztő is alvó és
álmában beszél. A tövisről nem szednek szőlőt,
a bajtorjánról nem szednek fügét; a romlott
fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Van gonosz
fajzata az ördögnek, amely »ki nem megy, ha
nemha könyörgés és böjtölés által«. A Krisztus
egyházában kell lenni vigyázóknak, virrasztók
nak, könyörgőknek és böjtötöknek. Beérhet
jük-e azzal, hogy mindezt szellemi értelemben
vesszük? A mi Urunk negyven nap és negyven
éjjel bőjtölt és megéhezett. A mi Urunk paran
csolta, hogy szüntelen imádkozni kell. Nem kö
vetkezik-e ebből, hogy tanítványainak követ
niük kell az ő példáját? Hogy lelki gyakorlato
kat kell végezni, amelyek igénybe veszik a tes
tet is?
»Keljetek fel!« Mozogjatok! Ha a lélek fel
ébred és hévül; ha a lelket átjárta a felkelő nap
nak heve és felüditette a hajnalnak harmata,
tétlen maradhat-e a test? Elég-e ha azt mond
juk: Uram, Uram! de nem cselekesszük a
mennyei Atyánk akaratját? Ha az alvó felébredt,
akkor rendben van a dolog? »Gyümölcseikről
ismeritek meg őket.« »Abban dicsőittetik meg
az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek
és legyetek nékem tanítványaim.« »Ez az én
parancsolatom, hogy egymást szeressétek, ami
képen én szerettelek titeket.« Krisztus lelke sze
rint való ébredés-e az, amelynek nyomában
gyermeki alázatosság helyett lelki gőg, szere
tet helyett lelki gyűlölködés, Krisztusban való
egység helyett szakadás mutatkozik? Keljetek
fel! Keljetek fel! Állj talpra Krisztus éber se
rege, Krisztusnak lobogója alatt! Ne esküdjetek
se Pálra, se Apollosra, mert kicsodák ők? szol
gák, akik néktek adattak. íme minden a tiétek,
ti pedig Krisztusé, a Krisztus pedig Istené. Ez
a nagy lelki, krisztusi ébredés, amely mindenek
nek útját a szent hegy felé tereli, amely min
denkit a Krisztus nyájának tagjává avat, amely
mindenek fölé helyezi a tűrő, megbocsátó, elfödöző, önfeláldozó szeretetet. Lehetséges-e
ilyen ébredés lelki gyakorlatozás nélkül? Ele
gendő-e, ha egy-egy hatásosan szónokló evan
gélista néhány napon keresztül fenekestül fel
forgatja az emberek lelkét? Nem következik-e
utána a gyakorlati és okos kérdés: Mit cseleked
jünk atyámfiai férfiak? Mit cselekedjünk? Az
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álomból felserkentünk. Látjuk, hogy az éjszaka
elmúlt, a nappal elközelgett. De mit cseleked
jünk? Mit válaszol erre a szív mélyéből, a feléb
resztett lelkek sóvárgásából és élniakarásából
fakadó kérdésre az ébresztő?
Halljuk, hogy mit mond az emberi lelkek
nagy ébresztője, aki nélkül az ébresztők sem
cselekedhetnek semmit! Keljetek fel és imád
kozzatok! Imádkozzatok! Csak ott, a Gecsemáné
kertjében volt ez a parancs kötelező és aktuá
lis? Vájjon a szent iratok nem világosan és fél
reérthetetlenül követelik-e meg a keresztyének
től az állandó imádkozást? És a tanítványok
nem fordulnak-c Űrökhöz azzal a kéréssel, hogy
tanítsa meg őket imádkozni? Az imádkozás a
keresztyénnek életnyilvánulása. Ezen nem igen
lehet vitatkozni. De hol vannak az imádkozó, az
állandóan imádkozó keresztyének? És nevezetetesen a protestantizmusban nem spiritualizálták-e annyira az imádkozás lelki gyakorlatát,
mig végül nagyrészük abban látja az igaz keresztyénséget, hogy »röviden« imádkozik, vagy
»titkon« imádkozik, vagy sohasem imádkozik?
A »titkos kamrából«, amelyet az Ur gyakorló
térnek rendelt, nem lett-e süketnéma-intézel?
A templom, amely a próféta és a Krisztus sze
rint az imádságnak háza, nem lett-e üres? A
hely, ahol ketten, vagy hárman együtt vannak
az Ur nevében, nem lett-e magárahagyatott?
A tudományos gondolkodásra éveken ke
resztül oktatják, nevelik, szoktatják az embere
ket. Bármiféle mesterségben el kell sajátítani
az elemi dolgokat. A beidegzés, a megszokás,
a teljes elsajátítás révén s azok alapján emelkedhetik csak mindenki magasabbra a technikai
munkában csakúgy, mint a tudományos munká
ban. Az embernek legmagasabb funkciója, a val
lásosság, az istenesség volna csak kivétel ezen
általános szabály alól? Nem. Luther Márton,
akire annyiszor hivatkoznak olyanok, akik lel
kileg igen-igen távol esnek tőle, a káténak gyer
meke maradt és naponta elvégezte a káté alap
ján a lelkigyakorlatait, s megszívlelte Krisztus
parancsát: Imádkozzatok, ö jól tudta, hogy a
Krisztussal való közösség, a Krisztusban való
élet egyszerűen lehetetlen imádkozás nélkül.
Már pedig hogyan lehetne keresztyén élet Krisz
tus nélkül? Krisztus Gecsemáné-kerti szavaiban
az alkalomszerű nem az imádkozásra való fel
hívás, hanem csupán annak tárgya: imádkozza
tok, hog}' kísérteibe ne essetek. Az imádkozás
magától értetődő annál, akit Krisztus felébresz
tett. A Mesternek buzdítása és tanácsa arra vo
natkozik, amit abban az órában, amely »a sö
tétségnek hatalma«, kérniök kell az Atyától, aki
örömest és készséggel ád Szentlelket és erőt.
Ámde elképzelhető-e, hogy aki nem járt az
imádkozás iskolájába, az a válságos és kellő
pillanatban tud is imádkozni? Az ember azzal,
hogy vízbe esik, megtanult úszni is? A madár
azzal, hogy kilökik a fészekből, megtanult rö
pülni is? Nem istenkisértés-e a reánkbizott és
általunk felébresztett lelkeket belelökni a világ
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sodrába és azt kívánni tőlük: m ost pedig úszs/a to k ? A repülésre született sasfiókot jogunk
van-e pihés szárnyakkal és azzal a tanáccsal le
lökni a szikláról: m ost pedig repülj? Az istenes
életet gyakorolni kell. A keresztyénségnek hősei
és szentjei bizonyítják ezt.
Ha ébredést akarunk egyházunkban, akkor
nem szabad figyelm en kívül hagynunk a lelki
életnek, a vallásos és istenes életnek törvényeit.
A tejnek italával kell táplálni azokat, akik a ke
m ény ételt m ég el nem szenvedhetik, m ígnem
eljön számukra is az az idő, h ogy Istennek amaz
elrejtett b ö lcsesség ét is fel tudják fogni.

A aagyar evang. egyház hőmérője.
Piciny jószág a hőm érő. Egyszerű higanyoszlop piciny számok m ellett. L)e nagy sz o lg á 
latot végez. M egm éri az em ber belső m elegét
és b eteg ség ek et állapit m eg.
E gyhá/történelm i inegállapitás az, hogy va
lam ely egyházban a Krisztus szerelm ének szo
rongató h ő seg ét s a csontokba rekesztett tűz
nek hőfokát az illető egyház külm issziói érdeklő
d ése méri m eg
K ezem be került nem régiben az evang. kül
m issziói m ozgalom hivatalos lapjának, a »Miszsziói Lapokénak az előfizetői jegyzéke. A le g 
több lap üzleti titokként kezeli az ilyen könyvet,
de ennek a jegyzéknek a szem léléséből oly ta
nulságok szűrődnek le, am elyek kikivánkoznak
az em berből.
700 előfizetője van az egyetlen
m agyar
evang. külm issziói lapnak, am ely egyb en a le g 
olcsó b b m agyar egyházi lap is, mert eg y eg ész
évre e g y p en gőb e kerül. Ez a szám azt jelenti,
h ogy a m agyar ev. egyházban a hivek 0.14<yo-a
érdeklődik a külm isszió iránt egy p en gő ere
jéig
Brr! H ideg van! Nem csodálnám , ha m ég
a hőm érő higanya is m egfagyna ezen a sarki
hőm érsékleten.
Érdekes a gyülekezetek sorrendbeli elh e
lyezkedése is az előfizetők száma tekintetében.
Sopron vezet 117 előfizetővel. Igaz, h ogy ebből
00 előfizető a theologiára esik. Utána jönnek
Szarvas 108, Budapest 74, Győr 69, Kiskőrös
66 előfizetővel. Ezután nagy zuhanás s igy kö
vetkezik Dabrony 28, Boba 21 előfizetővel.
K ülönösen elkezd kellem etlenkedni a hő
m érő akkor, ha az ellentéteket mérjük le vele.
Képzeljük csak el: A 30.000 lelkes Békéscsabá
ról 2 előfizető van, ellenben a kb. 10 lelkes
túrái szórványból 3, a 18.000 lelkes Orosháza
1 előfizetővel szerepel, m ig közvetlen m ellette
a kis Pusztaföldvár 5 lapot járat, a 15.000 lelkes
Nyíregyházáról 12, a sopronm egyei kis farádi
gyülekezetből ellenben 14, a 3000 lelkes M is
kolcról 3, ellenben a százlelkes Tokajból 5 já
ratja a lapot. A m ásfélezres Békésből egy e lő 
fizető sincs evang., ellenben előfizet a lapra a

békési baptista vasárnapi iskola. Csak találomra
említem m eg, hogy például m ig a m agyar H ód 
m ezővásárhely nem tartja szükségesn ek az e lő 
fizetést, addig a m egszállott Kassa igen, am ig
C egléd egy előfizetőt sem küld, addig a nagykárolyi ref. bibliakör előfizet a lapra.
Nem akarom részletezni, bár nagyon ér
dekes volna, a / előfizetők foglalkozásbeli m eg 
oszlását, már am ennyiben az adatok erre fel
világosítást nyújtanak. Csak m egem lítem , mint
feltűnő d olgot, h ogy például a körülbelül 40
szem élyes budapesti ev. lelkészi gárdából m ind
össze négy fizet elő a lapra, ebből is két lelkész
és eg y vallástanár hivatalosan van érdekelve a
M issziói E gyesületnél
Aki szereti Krisztust, lehetetlen, h ogy ne
akarná teljesíteni az utolsó parancsát, a nagy
m issziói parancsot (M áté 28. 18 -2 0 ).
Aki szereti a felebarátját, lehetetlen, h ogy
el tudja nézni a pogányságb an való elpusztulá
sát a másik em bernek, amikor neki hatalmában
állna a seg ítség
Aki értékeli valamire a k eresztyén ségét, le
hetetlen, h ogy ne akarná azt propagálni.
V agy náíunk a lehetetlen is leh etség es?
Nézd m eg, mit mutat nálad a hőm érő s
ne haragudj a hőm érőre. O kos em ber tudja,
h ogy a higanvoszlop m agasságát nem a hőm érő
szabja m eg, hanem a hőm érséklet.
T yn .

Lelkészképzésünk és a nyelvek
Ir ta : D Strántr Vilm os.
II.
E gészen más lapra tartozik s igv külön
m egítélés alá esik a ném et nyelv, m ég pedig
nemcsak általános tudom ányos, hanem speciá
lisan theologiai, n evezetesen evangélikus theológiai szem pontból. Erről is érdem es egy kissé
gondolkozni.
Első sorban tehát az általános tudom ányos
s/cm p on tb ól.
Néhány évvel ezelőtt a H um anisztikus G im 
názium H íveinek E gyesü lete a hazai egyetem ek
és főiskolák összes professzoraihoz körkérdése
ket intézett, am elyek közül egyike a leg fo n to 
sabbaknak a következő: »Mik az utóbbi eszten 
dők tapasztalatai az ifjúság általános szellem i
szintjét, tudom ányos munkára való alkalm assá
gát és modern nyelvi ism ereteit illetően?« Az
erre a kérdésre beérkezett tanulságos válaszok
nak »irányát és szellem ét, nagy vonásokban«,
igen érdekesen ism ertette annak idején »Ifjúsá
gunk és a tudomány« cimen Balogh József, a
Budapesti Hirlap
1927. március 27-iki (70.)
számában. E szerint az összefoglalást nagyban
m egkönnyítette a válaszok nagy többségének
e g y ség e s fölfogása«, am ennyiben »az elm ondot
tak a válaszadó egyetem i tanárok 90<>/o-ának föl
fogását tükrözik«. Ami fő leg a nyelvtudást, a
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nyelvi előképzettséget illeti, »szórványos, alig
számbajövő kivételektől eltekintve — mondják
egyhangúan a professzorok — a középiskolából
kijövő magyar ifjúság semmiféle idegen nyel
ven nem tud s ami a legfájdalmasabb, még né
metül is oly mértékben sem, hogy az elenged
hetetlenül szükséges idegennyelvű kézikönyve
ket használhatná«. Egyik »legjelesebb budapesti
egyetemi tanár és akadémikus« a többek között
ezeket írja: »Amióta szakmámat tanítom, még
nem kaptam oly dolgozatot tanítványaimtól,
amely tudományos munkának volna nevezhető.
Nem pedig azért, mert az ifjúság nyelvi isme
retei rendkívül hiányosak. Németül keveset tud
nak, más nyelvet egyáltalában nem értenek«.
»Ez az idézet alkalmas rá, hogy az összes vála
szok gondolatmenetét tükröztesse. Szinte az öszszes válaszadók: papok, jogászok, orvosok, ál
latorvosok, sőt a gazdasági főiskolák tanárai is,
egyetértenek abban, hogy az általános szellemi
hanyatlásnak forrása az, hogy a középiskola fel
adatát nem teljesíti, vagy nem teljesítheti« (alig
hanem az utóbbi áll. Szerző) és igy »kellő nyelv
tani alapok hijján, ifjúságunk fokozatosan eltá
volodik attól a német nyelvtől is, amely nélkül
tudományos pályán boldogulást tanáraink el
sem képzelhetnek«. Rendkívül tanulságos végül
az az idézet, amelyet ismertető egy »kitűnő bu
dapesti orvosprofesszor« válaszából közöl: »Leg
nagyobb átka még tehetséges ifjúságunknak is
a német nyelvtudás hiánya; továbbképzését ez
akasztja meg. Ezt később megszerezni csak ki
vételes tehetséggel, nagy akaraterővel és sok
pénzzel lehet«.
Már most: ha jogászok, orvosok, állatorvo
sok (!) gazdászok (!) egyértelm űig igy ítélnek,
igy gondolkoznak, igy nyilatkoznak a német
nyelvi tudás felől, amelyet a szakmájukban való
alapos készültség elsajátítására nélkülözhetetlen
nek tartanak, — mit szóljunk akkor mi theologusok, közelebbről mi evangélikus theologusok,
akik jóformán egy lépést sem tehetünk a német
nyelv ismerete nélkül és lépten-nyomon, úgy
a szorosan vett elméleti theol. tudományok, va
lamint a gyakorlati egyházi élet terén is a ki
meríthetetlen gazdagságú német theologiai iro
dalomra vagyunk utalva? Súlyos kérdés, amely
ben már benne van a válasz, mert a válasz
csak egy lehet és éppen ezért részletes, köze
lebbi megokolásra nem szorúl.
Tisztában vagyok azzal, hogy aki ezt a
kérdést pusztán csak fölveti, babérokra nem
számíthat, holott a reá adott választ s az ebben
rejlő követelést komoly érvekkel senkisem cá
folhatja meg, mert hiszen akármelyik más tu
dományos pályán a rendelkezésre álló magyar
nyelvű szakirodalom végeredményben mégis
csak aránytalanul több lehetőséget nyújt a to
vábbképzéshez, ahhoz, hogy valaki el ne ma
radjon, hanem tudomást szerezzen a maga szak
májának újabb törekvéseiről, haladásáról, irány
zatairól, eredményeiről, mint az evangélikus lel-
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készi, mondjuk általánosságban theologiai pálya.
és ami áll a továbbépítésre, ugyanaz áll termé
szetesen arra az alapvetésre is, amelynek a
theol. fakultáson kell végbemennie. Hogy már
ez a munka is a legtöbb esetben milyen, szinte
leküzdhetetlen akadályokba ütközik, éppen a
kellő nyelvtudás hijján, azt, ha akarja, bárki
könnyen beláthatja, valamint azt is, hogy ez a
körülmény milyen szomorú kilátást nyújt lel
kész! karunk theologiai tudományos és gyakor
lati átlagos szintjének a fentarthatására vonat
kozólag.
Régebben, amig a latin volt a tudományok
általánosan elfogadott internacionális nyelve, a
helyzet kétségtelenül előnyösebb volt. A Wittenbergbe és egyéb helyekre vándorló magyar
diákok, a német nyelv tudása nélkül is, könynyen megismerhették és alaposan elsajátíthatták
Luthernek és a reformációnak tanításait és csak
is igy válhattak ezek olyan gyorsan közkinccsé.
Az, ami akkor történt, ma szinte alig képzelhető,
Hányán tudnak ma úgy latinul, hogy ez lehet
ségessé válnék, még ha, mondjuk p. o. külföl
diek számára külön latin nyelvű előadásokat
tartanának is — és hányán úgy németül? Pedig
csak ezen a réven, ma tehát a német nyelv tu
dása útján, válhatik a tudományos és gyakor
lati theologiai irodalom, a maga óriási gazdag
ságában, újabb törekvéseiben, célkitűzéseiben,
irányzataiban, eredményeiben, nemcsak reánk
magyarokra, hanem bármelyik más nemzet fiaira
nézve is hozzáférhetővé. Ez igy van.
Természetes, hogy ebből, bármilyen vonat
kozásban is, hazafias kérdést csinálni teljesen el
hibázott és céltalan dolog volna. Pedig erre,
talán leginkább a fiatalság körében, többé-kevésbé szintén mutatkozik bizonyos hajlandóság.
És ez baj.
Nálunk persze, a múlt szomorú tanúságai
ból meg lehet ugyan érteni, talán meg is bo
csátani, ha valaki a »némettel« szemben bizo
nyos ellenszenvet és bizalmatlanságot tanúsít,
habár, tudvalevőleg, a legtöbb magyar ember,
amikor a »németről« beszél, sokszor talán tudat
alatt, tulajdonképen az osztrákra gondol. Ha
azonban valaki az evangélikus theologiai, lélkészi pályára komolyan rászánja magát, annak
nemcsak az általános keresztyén életfelfogásból,
nemcsak választott hivatása iránti szeretetből
kifolyólag, hanem egyszerűen praktikus okok
ból is arra kell törekednie, hogy ezt az ellen
szenvet legyőzve, abban a nyelvben első sor
ban eszközt lásson, kitűzött magasabb céljai
nak, föladatainak elérésére, arra, hogy egyhá
zának s ezzel együtt hazájának is, minél ered
ményesebben szolgálhasson, ami ismereteinek,
tudásának, látókörének állandó kibővítése és kimélyitése nélkül nem lehetséges.
Ezzel tehát igenis számolni kell, mintaho
gyan az a római katholikus theologus számol
azzal, hogy néki latinul tudnia kell, mert enélktil a maga stúdiumaiban jóformán meg sem
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moccanhat; -- és mintahogyan kálvinista theologus-testvéreink, ha theologiájuk és egyházuk
dolgait előbbre akarják vinni, tanulnak angolul,
vagy hollandusul, esetleg franciául, de saját
anyanyelvükön kívül mindenesetre még egy más
nyelvet, hazafias érzésük sérelme nélkül és ezért
senkinek sem jut eszébe, hogy őket megvádolja,
vagy meggyanúsítsa.
(Folytatjuk.)

JEGYZETEK.
Sok gazdag ember olyan, mint a mesebeli
kutya a kerékjászolban. A szénát, amin hever,
nem tudja megenni, de azt sem tűri, hogy a ló
egyék belőle. Inkább elnézi, hogy éhen vesszen,
mintsem hogy irigy telhetctlenségéből engedne.
Minden embernek van alkalma arra. hogy Isten
országának ügyét és ezzel embertársainak javát
szolgálja A gazdag ember számára pedig még
több alkalom és mód kínálkozik erre az Isten
nek tetsző és bőségesen kifizetődő munkára. A
gazdag nem csupán személyesen tehet valamit,
hanem vagyonával is segítheti ^ nagy munkát.
És, te gazdag ember, ha már magad nem tész.
semmit, miért nem adsz pénzedből arra a célra,
hogy mások dolgozhassanak? Miért nem nyúj
tasz alkalmat arra, hogy azok, akik égnek a
vágytól, hogy sáfárkodhassanak a reájuk bízott
tálentomokkal, akiknek szive lángol az evangéliom ügyéért, akik kész örömest odaáldoznák
életüket a Krisztus országának terjesztéséért, ezt
meg is cselekedhessék ? Akinek módjában állna
zárt ajtókat kinyitni, bilincseket összetörni és
nem cselckszi meg, az ajtókat zár, útakat ront,
bilincseket kovácsol. Milyen nehéz számadásuk
lesz az utolsó napon azoknak, akik cselekedhet
tek volna jót, de nem cselekedtek! Azokról a
keresztyénekről írok, akik nem követnek el min
dent, ami tehetségükben áll, az evangéliom ter
jesztésére. És hányán vannak ilyenek a mi evan
gélikus egyházunkban is! Mennyi világi javak
ban bővelkedő egyháztagunk van, akik felesle
gükből adhatnának, de akiket megszégyenít a
szegény özvegy, aki odaadja fillérjét, amelyre
olyan nagy szüksége volt. Néhány pengővel a
vallásos iratok, lapok terjesztésére fordítva,
mennyi jót lehetne tenni! Belmissziói vagy külmissziói célra adott pénz milyen dús kamatot
hozna! S milyen szánalmas á lló d b a n vergőd
nek iratterjesztéseink, lapjaink, egyesületeink
Csakis azért, mert a tehetősek nem hajlandók
adni a feleslegükből. Milyen messze vagyunk a
céltól, egyházunk munkateljesítménye mennyire
elmarad amögött, amit eleven hitélet mellett tőle
elvárhatnánk! Ezért a lagymatagságért, önzés
ért, tunyaságért egykor számot kell adnunk.
Hogyan tudunk majd megállni az Ítéletben? Ha
a gazdagok megmaradnak irigy önzésükben,
nem vonják-e Istennek haragját magukra és
gyermekeikre? A Farao eszköz a olt az Isten
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kezében. A bolsevizmus nem eszköz-e az Urnák
kezében, hogy megbüntesse a tespedő és önző,
a földön magának kincseket gyűjtő keresztyénséget ?
«
Ami egyébként az oroszországi helyzetet
és az ottani vallásüldözéseket illeti, az immár
kétségbevonhatatlan tény, hogy a keresztyénség ellen a szovjetkormány páratlan hadjáratot
indított és az abszolút állam minden hatalmát
felhasználja a keresztyénség kiirtására. De
Angliából két irányban óvat óságra intenek ben
nünket. Az egyik a/, hogy a keresztyénség óva
kodjék attól, hogy tiltakozása politikai szinezetű
legyen, vagy politikai célokra használtassák ki.
A másik, ami ezzel összefügg: vigyáznunk kell.
nehogy tiltakozásunkkal az oroszországi keresz
tyén hittestvéreknek többet ártsunk, mint
amennyit használunk. Nevezetesen, ha politika
keveredik bele a keresztyén világ tiltakozásába,
akkor a szovjethatalmasságok helyzetét megkönnyitjük és alájuk lovat adunk, mert a hitnek
mártírjait politikai ellenségeinek tünteti fel és
újabb okot talál a vallásüldözésre. Miként em
lítettem, a helyzetkép általában világosan áll
előttünk és az. irtóhadjárat kétségtelen. De úgy
látszik itt-ott a szovjetrezsim ellenségei tény
leg felhasználják az eseményeket a politikai pro
paganda céljaira, ami az oroszországi keresz
tyének helyzetét megnehezíti. Röviden jeleztem,
hogy az angol külügyminiszter felhívta az. oroszországi angol nagykövetet a helyzet feltárására.
Bizonyosak lehetünk afelől, hogy a nagykövet
objektive fog eljárni. A jelentés étidig még nem
készült el.

Gyenge, szűkölködő és veszélyeztetelt egy
házaksegélyezése.
A Második Lutheránus Világkonventet mé
lyen meghatotta részben jelenlevő, részben tá
vollevő kiküldötteknek kimondott vagy néma
tanúságtétele a gyenge, szűkölködő és veszé
lyeztetett evangélikus egyházakról a világ kü
lönböző országaiban. A konvent elfogadta a
véleményező bizottságnak alábbi javaslatát
testvéri szeretetról és segélyezésről«: »A Luthe
ránus Világkonvent, amelynek törekvése a luthe
ránus egyházak hit- és vallásbeli közösségének
megerősítésére irányul, sürgős követelménynek
tekinti, hogy az az önfeláldozó szeretet, amely
a háborús és a háborút közvetlenül követő esz
tendőkben olyan fényesen megnyilvánult, a jö
vőben is eleven és tevékeny legyen. Komolyan
kér minden lutheránus keresztyént, hogy ne
lankadjon meg hittestvéreik szeretetében. Te
kintettel sok lutheránus egyház nehéz helyze
tére, a Világkonvent szükségesnek tartja a se
gélyezési akció megszervezését. Ajánlja a vég
rehajtó bizottságnak, amely ezt a munkát a
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múltban céltudatosan irányította, hogy a veze
tést továbbra is tartsa meg a lutheránus egyhá
zak ezen munkájában legjobb belátása szerint,
de egyúttal fenntartva az érintkezést a meglevő
segélyző egyesületekkel. Melegen és komolyan
ajánljuk, összhangban a hozzánk érkezett javas
latokkal, hogy az 1930. év, az Ágostai Hitvallás
négyszázéves jubileumának esztendeje, tétessék
nevezetessé azáltal is, hogy az evangélikus luthe
ránus egyházak az egész világon megkezdik a
Lutheránus Világkonvent mozgalomnak és el
fogadott programmjának rendszeres évenkénti
anyagi támogatását, és pedig: 1. Hogy minden
lutheránus egyház, közvetlenül, vagy segélyszervezetei útján, a lehetőség szerint, módot
nyújt gyülekezeteinek arra, hogy évenként ki
vehessél részüket a lutheránus világközösség
előjogából azáltal, hogy hozzájárulnak a végre
hajtó bizottság üzemi költségeihez; és 2. Külö
nösen pedig hogy évenként alkalmuk legyen
adakozni a kisebbségi, gyenge, üldözött és ve
szélyeztetett lutheránus egyházak segélyezésére,
támogatására és bátorítására, hogy azok éljenek,
fejlődjenek és erősödjenek a különböző orszá
gokban, ahol bizonyságtételre hivattak el a
Krisztus evangélioma mellett.«

Rámaviláguralmitörekvései és amai kor.*)
Irta: Millert H., kiéli egyetemi tanár. Fordította: D. G. H-

Ünnepélyes alkalmakon, régi szokás szerint,
azt hajtogatják Rómában, hogy az ő megnyilat
kozásaik »Urbi et orbi«, tehát Rómának és az
egész földkerekségének szólanak. Róma azt
igényli, hogy a világ fővárosának tekintsék.
Csakhogy ennek az igénynek az értelme más
ma, mint aminő hajdanán volt. Augusztus csá
szár s az ő közvetlen utódai valóban urai voltak
az akkor ismert egész világnak. De azóta, hogy
Itália elvesztette politikai egységességét, többé
szó sem lehetett Róma politikai világuralmáról.
Itália politikai egységességének elvesztése a
nyugatrómai birodalomnak a Kr. u. 5-ik század
ban történt szétbomlásával következett be. Az
egykori egységes birodalom rész-államokra sza
kadt szét s ez az állapot fennállott egész a múlt
századig, amikor bekövetkezett Itáliának egysé
ges királysággá való szerveződése. Ám ez az
egységes Itália is csak egyike az európai nagy
hatalmaknak, még pedig, mint amilyen is, bi
zonyára nem a legerősebb köztük. Ha Mussolini
mostanában imperialisztikus hangokat hallat is,
mindenki tudja, hogy ez semmiesetre sem je*) Ez a nagyértékü, a kereszténység két fő törté
nelmi alakulatának, a katholicismusnak és protestantiz
musnak világközi helyzetéről elfogulatlan, tárgyilagos
tájékoztatással szolgáló fejtegetés eredetiben a „Protes
tantische Rundschau" f. é. januári számában látott nap
világot és mint kiválóan alapos helyzetkép, méltán tart
hat számot minden hű protestáns meleg érdeklődésére.
A fordító.
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lent igazi világuralomra való törekvést, — el
tekintve attól, hogy az ilyen irányú törekvésnek
semmiféle kilátása se lehetne céljai elérésére.
S azért, ha Róma felől világuralmi törek
vésekről hallunk, ma — és már hosszú századok
óta — csak a pápás Rómára, a kúriára kell gon
dolnunk. A pápás Róma törekszik lelki világ
uralomra.
Az a gondolat, hogy az egykori római csá
szárok uralmát egy keresztyén — a római —
püspök örökölje, holott ezek az egykori római
császárok vagy egészen megvetették a keresztyénséget, vagy, amennyiben tudomásukra mél
tatták, úgy üldözték azt: ez a gondolat bizo
nyára ellenszenves lett volna úgy a korabeli
keresztyén hívekre, mint Róma népére nézve.
S ebből a gondolatból — mégis — valóság lett.
Természetesen, egyelőre csupán erős kor
látozásokkal. Attól kezdve, hogy Nagy Konstan
tin és császári utódai keresztyénekké váltak,
az egyház függő viszonyba jutott ezekkel a ha
talmas uralkodókkal szemben. És nehezen lehet
elképzelni, hogy ha Rómában az ötödik év
századtól kezdve továbbra is császárok székeltek
volna, hogy akkor a római püspök tőlük lénye
gileg független helyzetet vívhatott volna ki ma
gának. Nem! A középkor első századaiban épen
az tette lehetővé az egyházi hatalom növekedé
sét, hogy a régi császári hatalom összeomlóban
volt; a pápák befolyásának, hatalmának növe
kedése csak úgy tudott kifejlődni, hogy Rómá
ban többé nem székeltek császárok. Hiszen,
hogy az erőskezű császárok kezökben tartották
a pápák feletti uralmat, látható onnan, hogy a
pápák a VI. és VII. C. folyamán Konstantiná
polyban székelő császári hatalommal szemben
époly függő viszonyban állottak, mint az ugyan
ottani patriarchák. S ez a függés-viszony csak
akkor szűnt meg, amikor a pápák hovatovább
annálinkább kerestek és találtak oltalmat a frank
uralkodóknál.
Tehát, ha a pápákra nézve egyfelől kedvező
volt is az, hogy Rómának nem volt többé csá
szára, aki náluk hatalmasabb volt, helyzetüket
másfelől mégis befolyásolta az a körülmény,
hogy más országokban támadtak ilyen hatalmas
uralkodók.
A pápaság a 4-ik évszázadtól kezdődő tör
ténetét csak úgy lehet megérteni, ha sohasem
felejtjük el, hogy Konstantin a maga császári
székhelyét 330-ban Rómából az akkori Byzancba,
mai nevén Konstantinápolyba helyezte át. Az
egykori egységes római birodalom félszázaddal
később bekövetkezett kettészakadása nem so
káig tartott; a nyugatrómai birodalom nemso
kára teljesen megszűnt, s ezt követőleg csaknem
egy évezreden át csupán Konstantinápollyal való
vonatkozásban volt szó a római császár elneve
zésről (eltekintve a németrómai birodalmi csá
szárságról, amely egészen más jellegű hatalmi
szervezet volt s amelynek az urai csak kivétele
sen, átmenetileg mutatkoztak Rómában). így
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aztán a pápa felküzdhette ugyan magát az első
helyre Rómában, s»öt időközönként az egész
Nyugaton, - de már akkor sem rendelkezhetett
azzal a lehetőséggel, hogy a/ egész keresztyénséget kormányzata alá fogja. A konstantinápolyi
császárnak semmiféle érdeke nem volt abban,
hogy a római püspök hatalmát növelje. Ma
egyáltalán arra törekedett, hogy valamely fő
papnak a tekintélyét és díszét emelje, akkor e
részben más nem jöhetett szóba, mint a saját
udvari főpapja, az »ökuméniai patriarcha«.
Emellett ne feledjük cl, hogy már az első
századok kercsztyénscgében se tartozott min
den hivő a római, illetve a byzanei püspökök
fennhatósága alá. A Kr. utáni ötödik évszázad
ban, 480 körül Európa nagy része germán tör
zsek uralma alatt állott, akik ugyan keresztyé
nek voltak, de nem rom. vagy görög k a to li
kusok, hanem Arianus követői. Syria, Egyptom
stb. keresztyénsége részben dogmatikai, rész
ben politikai okokból ugyanebben az idótájban
kezdett függetlenülni az ökuméniai patriarchá
tustól és még távolabb keletre ezekben a szá
zadokban keletkezett és terjedt el egész Chináig
a Nestoriánus-keresztyénség, amely a maga
Bagdad városában székelő patriarchátusa alatt
szervezkedve mit se törődött a konstantinápolyi
ökuméniai patriarchával, s annál kevésbé a
római püspökkel.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
D. Dr. Raffay Sándor püspök bal
esete. A bányai egyházkerület püspökét sajná
latos baleset érte. Megcsúszott a járdán, elesett
és inszakadást szenvedett. Gyógyulása két he
tet vesz igénybe.
Böjti vallásos esték Budapesten. A
Deák-téri Lutherszövetség március hó 14-tól
kezdve minden böjti pénteken d. u. félhét órai
kezdettel vallásos estét tart a leánygimnázium
dísztermében »Az elhagyott igazság helyzete«
témáról. A március 14. és 21. előadást D. Dr.
Raffay Sándor püspök, a további hármat vitéz
Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi
lelkész tartja.
A kőbányai templom építési munkála
tait nagyobbrészt már kiadták a vállalkozóknak.
A templomalap vagyona a telek értékével együtt
100.596.88 P, 150.000 tégla és 50 köbméter fa.
Az épitőbizottság elnöke Hittig Lajos egyház
községi gondnok.
G yőrött az Ev. Lapja példányonként is
kapható Pusztay Mária könyvkereskedésében,
Kossuth Lajos-u. 12.
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Van-e konkordátum hazánk és a
Vatikán közt? A Pesti Napló február 28-iki
számában jelentek meg ezek a sorok: Politikai
körökben beszélnek arról is, hogy a kormány
tárgyalásokat indított a szentszékkel a konkor
dátum megváltoztatására oly módon, hogy a fő
kegyúri jogot a kormányzó egy katholikus tes
tülettel karöltve gyakorolja a jövőben. Zsitvay
Tibor igazságügyminiszter
ezeket mondta:
'Amit mondhatok a következő: a lelki hatalmat
a püspökök a pápától kapják. A javadalom azon
ban a szent koronától származik és az adomá
nyozás a főkegyúri jogból folyik. Csak ennyit
mondhatok, mert minden más, amit mondanék,
kívül esik hatáskörömön.« - E/ az ujságközlemény a konkordátum megváltoztatásáról beszél,
tehát feltételez egy meglevő konkordátumot. Ki
tud erről?
A »Fébé« Evangélikus Diakonissza
N őcgykt minden vasárnap délután félöt óra
kor evangélizáló összejövetelt tart az Egyetemes
Evang: Egyház Üllöi-út 24. szám alatti imatermébtn (feljárat a/ udvarból, II. emelet). Ezen
összejöveteleken minden érdeklődőt szívesen lát
Luk. ev. 14, 17
az Egyesület vezetősége.
A Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet
még a következő bibliaórákat tartja: Leányok
számára minden vasárnap délután 4 órakor Vili.
József-utca 4. sz. III. emelet 16. Leánydiákok
s/ámára minden pénteken délután félhat órakor
Vili. József-utca 1. s i 111. emelet 16. Férfiak
s/ámára minden szombaton este 7 órakor Vili.
Népszinhá/-utea 40. B-udvar, I. emelet. 8.
Ezeken az órákon is szeretettel fogad minden
résztvevőt az Egyesület Vezetősége.
Tolna-Baranya-Som ogyi egyházm e
gyei elnökségi cgyházlátogatások. Schöll La
jos főesperes és Koritsánszky Ottó másodfeliigveló március 7 II. egyházlátogatásokat tar
tanak Ivándárda, Borjád, Magyarból)-, Pogány
és Pécs egyházközségekben* A/ elnökséget Fá
bián Imre. Frank Károly és Stráner Vilmos lel
készek, Knábel Vilmos iga/gató-tanitó kisérik.
A Szegedi Evangélikus Nőegylet a tél
folyamán felruházta a szegényebb iskolásgyer
mekeket, a szegedi igen nagyarányú munkanél
küliségben a keresetnélküli többgyermekes csa
ládokat állandóan segélyezi, részben természet
ben, részben pedig pénzadománnyal. Eddig a
Nőegylet felruházott és cipővel ellátott 41
egyént, kiosztott 110 kg. lisztet, 15 métermázsa
fát és ezenkívül mintegy 400 pengőt. Az összes
segélyek értéke meghaladja a 2000 P-t.
A szegedi evangélikus egyházközség
felügyelőjét, Kiss Ferenc nyug. miniszteri ta
nácsost nagy megtisztelés érte. Az elmúlt év
ben Szeged szab. kir. város őt örökös közgyű
lési tiszteletbeli tagúi választotta meg, aminek
az értékét az adja meg, hogy a város összesen
csak három ily tagot választott. Most pedig ha
zánk kormányzója tüntette ki a második osztályú
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polgári érdemrenddel. Ez a kitüntetés a szegedi
A Levéli ág. h. ev. Egyházközség kétevangélikus egyháznak, de egyetemes egyhá tanerős, A-tipusú iskolájának I. sz. állására pá
zunknak is öröme és büszkesége.
lyázatot hirdetünk. Háromszobás lakás. Törvé
— A szegedi egyetemi Luther Szövetség. nyes fizetés. Teljesen felszerelt pályázatok 1930
Sikeres és értékes munkát végzett a Szegedi március hó 15-ig a levéli ág. h. ev. lelkészi hi
Egyetemi Luther Szövetség, amikor az utóbbi
hónapokban kulturünnepélyeket rendezett a kö vatalhoz címezve adandók be.
zeli városokban, Szentesen, Orosházán és Bé
A Mosoni ág. hitv. evang.
késcsabán. Az összes programmszámokat a sze
Egyházmegye Elnöksége.
gedi egyetemi és főiskolai ifjúság adta. Szavaló
volt Pócza Irén és Széli Imre, énekes Kuglis
Zsuzsa, zongorán játszott Lévius Ferenc. Az
Az ú|
ünnepeket a Szövetség elnöke Pazár László ve
zette be. Mindegyik úton elkísérte őket Kutas
Kálmán lelkész, aki minden alkalommal előadást
tartott. Sikeres ünnepélyt rendezett legutóbb a
Szövetség Szegeden. A befolyó jövedelmet a
Szövetség szegényebb egyetemi hallgatók támo
gatására fordítja. A Szövetség egyébként szé
a kővetkező kötéstípusokban k a p h a tó :
pen működik, hetenkint a gyülekezeti lelkész ve
zetésével bibiiaórát tart. A Mekdesz-konferenFekete fél vászon kötés . . P 4*50
cián a Szövetség képviseltette magát Droppa
Fekete egészvászonkötés,
Irénnel. A Szövetség Bethlen Qábor-ünnepélyt
........................P 5 60
tokban
is rendezett a szegedi gyülekezetben.
Párnázott vászon kötés,
— Az Ágostai Hitvallás jubileumi ki
arany metszéssel . . . P 11 —
adása. Lapunk múlt számában e címen megje
Fehér,
vagy fekete csont
lent híradáshoz meg kell jegyeznem a követke
zőket: D. Dr. Prőhle Károly egyetemi tanár a
utánzat . .
. . . • . P 14 —
híradás nyomán arról értesít, hogy ő a LutherLegf. párnázott bőrkötés . P 16*—
Társaság útján ugyancsak májusra szándékozik
kiadni a Hitvallást jegyzetekkel, magyarázatok
kal és bevezetéssel. Ennek következtében, mint
hogy a Győregyházmegyei Belmissziói Szövet
ség csak azért akarta kiadni a Hitvallást, hogy
Fő bizományos : K ó k a l L a j o s
az a jubileumi évben magyar nyelven megjelen
Budapest, Kamermayer Károly-u. 3.
jék, ettől a tervétől legközelebb tartandó ülé
sén valószínűleg el fog állni. N é m e e h Károly,
Bevezetés esetén szíveskedjék szállí
elnök.
tási ajánlatot kérni, mert előnyös fel
— A Lutheránus Világkonvent végrehajtó
tételekkel a bevezetést megkönnyltjük
bizottságának szervezete. Az 1929-ben Ko3 -1
penhágában tartott második Lutheránus Világ
konvent a következő hat évre a régi végrehajtó
bizottsági tagokat újból megválasztotta. A bi
zottság a világkonvent után üléseket tartott jú
lius 4-én Kopenhágában, julius 6 -8 Örebroban,
Svédországban. A bizottság igy alakult: Dr.
Morehead A. János elnök; D. Dr. Ihmels Lajos
I. Virágvasárnapra.
püspök alelnök; Dr. Pehrsson Per prépost alII. Nagypéntekre.
elnök; Báró Dr. Pechmann Vilmos titkár; Dr.
Jorgensen Th. Alfréd pénztáros; Dr. Boe L.
Fordította:
W. segédpénztáros. A jövőben folytatandó, gon
Melczer Gyula.
dosan mérlegelt és előkészített akció érdekében
mindegyik bizottsági tag kijelölt feladatot ka
TAt-német-magyar dallam* jelzésekkel.
pott kutatás, tanulmányozás és jelentéstétel vé
i Hornyánszky Viktor kiadása
gett a Második Lutheránus Világkonvent elfo ♦
Ára k ötve 1 pengő 40 fillér
gadott határozatai s a konvent által a bizottság X
Megrendelhető : K ó k a l L a j o s
hoz utalt ügyek alapján.
♦ ”
bizományosnál Budapest, IV.,

Dunántúli Énekes

H ornyánszky V. kiadása

\ Magyar

♦

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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Pilátus.
„Pilátus vizel vévéu. megioon«
közeit a sokaság előtt.“
Máté 27, 24
Világtörténelm i gesztu s, am elyből szállóige
lett: »M osom kezemet. Nem akarok semmit
sem tudni. Nem vállalok k özösséget. Nem va
g y o k felelős. Pilátus nem Galliónak, az akhájai
tiszttartónak arisztokratikus fölényével vonja ki
m agát a felelő sség alól és hárít el m agáról m in
den következm ényt. Nem azt a római jo g szo l
gáltatási elvet követi, am ely szerint »minima
non curat praetor«: a prétor nem foglalkozik
bagatell ügyekkel. Pilátus ótestám entom i vallá
so s cerem óniát hajt végre (5. M ózes 21, 6), m e
lyet akkor kellett a város véneinek végezni, ár
tatlanságuk bizonyságául, ha ism eretlen tettei
által m eggyilkolt em bert találtak a határban.
Pilátus vétkét ez a szertartásosság súlyosbítja.
M ég életben van, előtte áll az az »ember« és ő
már tígy veszi, mintha m egölték volna. Vallá
so s szertartást használ fel bűnének palástolására
és szép ítésére. K ésőbb, a keresztyénség törté
netében találunk m ég véres példákat erre a m a
gatartásra, amikor az egyház az eretnekeket
adja át kivégzés, vagy m egkinzás végett a vi
lági hatóságnak, »mosván kezét«.
Vannak, akik Pilátus kézm osásában magasabbrendű államférfiul furfangot, az államérdek
nagyvonalú szolgálatát szeretik látni. Azt- g o n 
dolják, h o g y rajta, mint résen keresztül bepillan
tást nyernek a római birodalom népeket kor
m ányzó m űvészetébe. M ég ha igy volna is
joggal vonható kétségbe — a kézm osás nem
rés, am elyen keresztül bepillantást nyerünk, ha
nem repedés, am ely mutatja, h ogy a birodalom
hogyan m állott széjjel. Birodalmakat sohasem
építettek furfanggal és képmutatással, hanem
m indig erős lélekkel, vassal, vérrel, munkával
és verejtékkel. Az államférfiak szinészkedése már
a hanyatlás jele. Európa azóta hanyatlik, mióta
diplom atáinak fondorlataiban bizakodik, h a az
állam felelős tényezői félnek az igazság napfé
nyétől és az eg y en es úton járástól, akkor már
gyen gén ek érzik magukat és államukat, hatal
mukat és tekintélyüket. A római birodalom ak
kor m ég nem volt gyen ge. N egyven esztendő
múltán is földig tudta rombolni a lázadó Je
ruzsálemet. Pilátus kézmosása nem volt taktika.

A gyáva lelkiism eretitek nagyképüsködö c sele
kedete volt. Önmagának szinészkedett; ön m a
gát akarta becsapni. K ézm osással akarta a lelkét
m osni. C erem óniával szentesíteni a bűntényt.
V igaszt keresett abban, h ogy bűnét a szen tség
oltalma alá helyezte és a végtelen ségb e vetí
tette. A különös az, h ogy Jézus Krisztus halála
csakugyan szen tség és csakugyan a v ég telen 
ség b e van vetítve, de egészen m ásként, mint
ahogyan Pilátus gondolta.
Valljuk be, h ogy m indegyikünknek vannak
ilyen pilátusi rohamaink. Szeretnénk elfutni a
felelő sség elöl. Mert a felelő sség m indig eg y ü tt
jár az egyéni kényelem feláldozásával, mások
és érdekeinek tekintetbevételével és szolgálatá
val. Inkább vagyunk hajlandók a magunk érd e
keit, mint m ásokét szolgálni. Es sokszor nem
tartjuk érdem eseknek sem az em bereket, sem
ügyeiket aira, h o g y azokért áldozatot hozzunk
M ozgunk azon a vonalon, am elyen a legkisebb
ellenállással találkozunk. Várjuk, hogy’ a dolgok
majd m aguktól kialakulnak. Es a d olgok csak
ugyan alakulnak, de a felbom lás és a halál felé.
Az ö rd ö g tüzes nyilainál többet árt az Isten o r 
szágának a k ézm osó emberek nem törődöm sége,
hideg ön zése. Ahány m eghiúsult szép tervet
láttam, azok közül egysem azért ment füstbe,
mert felrobbantották erőszakkal; m eghiúsultak
azért, mert nagyképü emberek ráültek. Pilátus
úgy nagyképüsködött, mintha hitt volna Isten
ben. P edig szkeptikus volt. A világot a bálvány
imádásnál is m élyebb mocsárba viszik a szkep
tikusok. Mert a bálványim ádó nem m ossa a ke
zét. A szkeptikus pedig úgy tesz, mintha hinne,
de a kezét m ossa. H ány ilyen szkeptikus ágál
m anapság az egyházi és társadalmi fórum on!
I s tevékenységük sum mája: a fordulópontokon
m ossák a kezüket!

A német nyelv theológiánkon.
D. Stráner V ilm os tanár úr cikke, m ely theologiai ifjúságunk nyelvi oktatásáról szólt, e g y 
házi életünknek igen fontos kérdése. Ezért kö
telességem n ek érzem, h ogy hozzászóljak, mert
egy élet munkájában magam is évtizedeken ke
resztül foglalkoztam a nem et nyelv tanításának
problémájával.
Az iskolával szem ben, legyen az középiskola
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vagy főiskola, a nagyközönség teljesen tájéko
zatlan és nem tudja, hogy mit követeljen tőle.
A legképtelenebb az a követelés, mely gyakor
lati kiképzést kíván. Nézzék meg a szakiskolákat,
az onnan kikerült tanulók se használhatók azon
nal a gyakorlatban semmire.
Nem akarok most semmi mással foglal
kozni, csupán a német nyelv tanításával. Itt is
az a panasz, hogy a tanulók, például a gimná
ziumban, hat évig tanulnak németül, mégse tud
nak. Először is ez a hat esztendő frázis. Mert
az a tanuló, aki magától nem törekszik a nyelv
megtanulására, az iskolán kivül német szót nem
hall, az óra alatt se figyel és csupán akkor for
dul figyelme a német felé, ha a tanár ővele fog
lalkozik, igen pontos számítás szerint az egész
hat esztendő alatt csak harminc óra hosszat fog
lalkozik a német nyelvvel. Ezzel minden meg
van magyarázva. Harminc óra alatt nyelvet
megtanulni nem lehet.
Még fokozottabb mértékben áll ez a főisko
lára, ahol a hallgatók még kevésbé vannak kö
telezve a mindennapos tanulásra. Azért, aki az
iskolát teszi felelőssé az eddigi eredményekért,
annyira nem ért a dologhoz, hogy kár vele fog
lalkozni. Ha maga a tanuló vagy hallgató nem
követ el mindent, hogy a nyelvet megtanulja,
az iskola, melynek csak az a célja, hogy útba
igazítson, nem viheti föl a hegyre, ahová magá
tól kell felmennie.
'*
De segíthet neki. Először is azzal, hogy a
német nyelvet nem tanítja úgy, mint a klasszikus
nyelveket. Hanem például a theologián három
féle irányban áll a törekvő hallgató szolgála
tára. Az egyik irány, amely felé minden evan
gélikus theologusnak törekedni kötelessége:
megérteni a német nyelvet úgy, hogy olvashas
son német könyveket. Előbb szótárral, aztán
mindig könnyebben. Ehhez a gyakorlatot a hall
gató úgy szerezheti meg, ha eleinte németre
fordított magyar könyvet olvas és egybeveti a
kétféle szöveget. Aztán német szentirásbeli he
lyeket tanul meg. Mindennap egyet. Mert könyv
nélkül való tanulással lehet csak nyelvet elsa
játítani.
A második irány a német nyelvnek közön
séges használatra való elsajátítása. Itt a vezetést
nyelvmesterre kell bízni és legfeljebb ötös cso
portok foglalkozhatnak egyszerre. Ezekből á
csoportokból félévenkint ki kell választani a leg
jobbakat, akik fokozottabb mértékben fejleszt
hetők. Mert ha ki nem választjuk őket, elvesz
tik a kedvüket nehezen haladó társaik mellett.
A harmadik irány a német nyelvnek a né
met istentisztelet számára való megtanulása.
Azt hiszem, hogy ezt az előkészítést teljesen
gyakorlativá kellene tenni. Az év folyamán négy
öt egyházi beszédet meg lehet könyv nélkül
tanulni és a nyári szünet alatt valamely német
gyülekezetbe kellene kimenni, hogy ott a lel
késznek segítségére lehessen, prédikáljon és a
német gyülekezeti életbe belejöjjön a hallgató.

1931).

Nem tudom, hogy Sopronban milyen mód
szer szerint tanítják a német nyelvet a theolo
gián. De abban bizonyos vagyok, hogy a leg
nagyobb lelkiismeretességgel és buzgalommal.
Az ügy iránt való kötelességemnek tartottam,
hogy ezt a néhány észrevételt elmondjam. Aztán
nagyon félek attól, hogy ha nem tudunk a né
met gyülekezetek számára elég magyarlelkű lel
készt nevelni, akkor kénytelenek leszünk német
lelkű lelkészeket beengedni és hogy ez mekkora
veszedelem, csak az tudja, aki ismeri azt a ha
talmas német propagandát, mely célul tűzte
maga elé a Duna völgyének meghódítását.
H am vas J ó zsef.

A gyakorlati keresztyénség világmozgalma.
Múlt évi egyetemes közgyűlésünk élénk ha
tása alatt állott a külföld protestantizmusával
való kapcsolatainkról szóló egyetemes felügye
lői jelentésnek, amely a speyeri birodalmi gyű
lés emlékünnepélyén és a Kopenhágában tartott
II. luth. világgyűlésen való emlékezetes, áldásos
részvételünkről számolt be. Emlékezetes marad
az a szivekből kitörő meleg üdvözlés is, amelylyel egyetemes közgyűlésünk a németországi
evang. egyházi szövetség nagy tekintélynek, köztiszteletnek és szeretetnek örvendő elnökét, Dr.
Kapler Hermannt fogadta. Kétségtelen, hogy
ezek a kapcsolatok, közelebbről azoknak ünne
pélyes alkalmakkor való felelevenedése áldásos
buzdító, elevenítő és lelkesítő hatást gyakorol
nak mindazokra, akik azoknak a megépítésében
fáradoznak.
De nem kevésbé áldásos, mert rendkívül
tanulságos és eszméltető hatású annak a mun
kának a közelebbi szemlélete is, amit ezek a
külföldi protestáns mozgalmak végeznek.
Ezek egyikéről óhajt beszámolni az a rövid
közlemény, amelynek anyagát e sorok írója a
németországi egyházi sajtóközleményekben ol
vasott s amelyet magyarhoni Lutherániánk ol
vasóközönségével azért óhajt megismertetni,
mert tudomása szerint a mi egyházi sajtónk ar
ról nem hozott tudósítást.
A gyakorlati keresztyénség világmozgalmá
ról van szó, amelynek a végrehajtóbizottsága
a múlt év szeptemberében, Eisenachban ülé
sezett.
A bizottság első teendője az volt, hogy új
nevet vett fel, amidőn innentúl: »a gyakorlati
keresztyénség egyetemes tanácsainak nevezteti
magát.
Azután megállapította a tanács, hogy tagjai
között — a róm. kath.-t kivéve — a világ összes
egyházai képviseletet találnak. (Németország
részéről Dr. Kapler Hermann szövetségi elnök,
Dr. Ihmels szász püspök, Br. Pechmann, a ba
jor egyház elnöke, Dr. Simons birodalmi főtör
vényszéki elnök, Dr. Schöli stuttgarti prelátus,
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Dr. Deismann, D. Titius, D. Minderer egyetemi
tanárok. D. Stange birod. ifj. szöv. elnök stb.)
Ennek az egyetemes jellegű egyházi szer
vezetnek általánosságban az a rendeltetése, hogy
a gyakorlati keresztyén egyházi élet, főként an
nak ethikai és szociális megnyilvánulásai szá
mára irányelveket, útmutatásokat dolgozzon ki.
A mostani eisenachi konferenciára pedig
speciálisan az a feladat hárult, hogy figyelemmel
a megváltozott életviszonyokra, a mai kor keresztyénségcnkivüli vagy keresztyénellenes életeszményeinek alapos megvizsgálásával kidol
gozza annak a nyilvános állásfoglalásnak a/
irányelveit, amelyben a keresztyén egyházak
félreismerést nem tűrő módon foglalnak állást
a gyakorlati élet vitatott legfőbb ethikai kérdé
seiben. Ezek a következők: a nemek viszonya,
házasság, család, testnevelés, öngyilkosságok,
az államhoz való viszony, államhűség, eskü,
büntető törvénykezés, halálbüntetés, a béke kér
dése stb. A gazdag munkaanyagot oly messzebb
menő gyakorlati kérdések tárgyalás.! is szaporí
totta, mint aminő volt egy nemzetközi protes
táns hitelsegitö társaság alakítása.
Ezt a gazdag munkaprogrammot az egye
temes tanács egyes szakbizottságai dolgozzák
fel, — és pedig a theológiai, a szociális, a sajtóés az ifjúság-gondozó szakbizottságok, — maga
az egyetemes tanács pedig a kort mozgató nagy
kérdésekben foglal állást,
igy a múlt évi
prágai gyűlésen az általános leszerelés és az
alkoholizmus kérdéseiben.
Érdemes a megemlítésre, hogy az eisenachi
konferencián a német nemzeti öntudat és visszafojthatatlan hazafias fájdalom is erőteljes han
gokat hallatott. A thiiringiai tartományi egyház
fólelkésze, dr. Reichardt, az eisenachi megnyitó
istentiszteleten ezekkel a kérdésekkel fordult a
külföldi egyházak képviselőihez: »Egészséges
dolog-e az a népek egymásközötti viszonya
szempontjából, hogy a vezető világhatalmak
képviselői összefognak egy olyan nép ellen,
amely az egész világ számára felbecsülhetetlen
szellemi javakat termelt, s ezt a népet olv terhek
vállalására Ítélik, amelyek még gyermekeik, sót
unokáik szabad mozgását is guzsbakötik, őket
földresújtják?«
Nem kevésbé erősen han
goztatta Dr. Kapier, a tanács európai csoportjá
nak elnöke is, hogy akkor, amikor Németország
közvéleményében erősen meggyökeresedett az a
meggyőződés, hogy nagy szükség volna arra,
hogy a különböző európai hatalmak keresztül
vigyék a fegyverkezés arányos korlátozását,
ugyanakkor nem csekély aggodalom és idegen
kedés fogadja azt a tényt, hogy Németország
Európa szivében csupa oly állammal van körül
véve, amelyek nemhogy csökkentették, de a vi
lágháború után épen feltűnően emelték a fegy
verkezés arányait. (Úgy a Reichardt, mint a
Kapler felszólalása élénken emlékeztet szegénv
magyar hazánknak a fentebbi vonatkozásokban
teljesen ugyanazonos szomorú helyzetére.)
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Az egyetemes tanács szociális szakbizottsá
gában beható tanácskozást váltott ki a keresz
tyén egyházak szociális feladatának a meghatá
rozása, főként az általános munkanélküliség
problémájával összefüggésben Ez a szakbizott
ság máris szoros kapcsolatot tart fenn a genfi
népszövetségi, nemzetközi jellegű inunkahivatallal, ami által biztosítva van az a körülmény,
hogy a nemzetközi jellegű munkahivatalnak a
szociális élet terén felmerülő problémák megol
dására irányuló törekvéseiben érvényesülhessen
a keresztyén egyházi valláserkölcsi álláspont.
Maga az egyetemes tanács most már továbbmenve, arra törekszik, hogy magában Qenfben
az egyes kér. vallásfelekezetek képviselői szá
mára az ottani népszövetségi szociáltudományi
intézette! szoros kapcsolatban álló közös mun
kahelyet létesítsen
Ugyancsak ez. a szakbizottság tűzte napi
rendre »a keresztyénség és a gazdaság témájá
nak a megvitatását. A vállalkozók álláspontjáról
Dr. Hollhöfer, az esseni bányatársulat képvise
lője, világította meg azt a kérdést, hogy a mai
kapitalisztikus
gazdasági
világrend milyen
irányú és milyen terjedelmű mozgási szabad
ságot biztosit a keresztyén érzület, főként pedig
a keresztyén szeretet lelkisége számára. Ez az
előadás a tanácskozást ismertető tudósító leiké
ben pzt a meggyőződést érlelte meg. hogy rend
kívül érdekes és hálás feladat volna a dologgal
theológiai nézőpontról is behatóan foglalkozni.
A tudósitó szerint ugyanis épen egy laikusnak
ez a komoly keresztvén érzületről tanúskodó
előadása világított reá arra a szomorú hiányos
ságra, amely e nagyfontosságú gyakorlati kérdé
sek és összefüggések beható taglalásával való
vonatkozásban a mai theológiai képzés rendsze
rét jellemzi és annak a feltétlen szükségére, hogy
a keresztyénség a gyakorlati élet e kérdéseiben
alapos tájékozódás,
a gondolkodás teljesen
újból való megalapozása útján világosan és ha
tározottan foglaljon állást. (Ennek a szükségére
jó magam is* évtizedek óta igyekeztem a közfi
gyelmet felhívni. D. Q. H.) — Nem minden
irónia nélkül jegyzi meg egyébként a jelen is
mertetésnek alapjául szolgáló tudósítás, hogy
a német előadónak ez a fejtegetése örvendete
sen kimagaslott azoknak a külföldi előadóknak
a szokásos fejtegetései sorából, akik e kérdé
sekkel általában csupán a felületen mozogva s
igy alapos tájékozottság nélkül szoktak foglal
kozni ... (Nem tudom, az eredeti tudósítás szer
zője D. v. Tiling ez. oldalvágásból mennyit szánt
nekünk? D. G. H.)
Az. ifjusággondozó szakbizottság közel két
ezer érdeklődő bevonásával tartott tanácskozásai
során igen mély benyomást keltett egy angli
kán püspök előadása, aki Remarque hírhedt
könyvéből (»Nyugaton a helyzet változaflan.«)
olvasott fel néhány fejezetet, hogy az azokban
kifejezésre jutó reménytelen lemondással szem
beállítva rámutassan a vallásos hit talaján fel-
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növekvő keresztyén reményre. Az ifjúság szó
nokai pedig hangosan követelték az egyháztól
új közösségi szellem megteremtését, egészséges,
szociális állapotok előmozdítását, és az igazság
és tisztesség bátorlelkű követése lutheri szelle
mének a céltudatos szolgálatát.
Bármerről vizsgálódjunk is, az eisenachi
konferencia jelentősége és áldása a gyakorlati
keresztyénség eszményei szolgálatában vitatha
tatlan. Nem megalkuvó kibékülés a materialista
korszellem törekvéseivel, de bátor hitvallói ma. gatartás az örökérvényű evangéliumi igazságok
nak a gyakorlati keresztyén életben való érvényrejutása végett, — és nem szürke elméletek, el
mosódó tartalmú értekezések láncolata, de a
nagyfontosságú életkérdésekben való határozott
állásfoglalás és programmszerű irányítás volt
a célja, és ezt a célját Isten dicsőségére keresz
tyén anyaszentegyházunk javára sikerült is el
érnie. Nyugodjék rajta továbbra is Istennek ál
dása.

JEGYZETEK.
A budapesti Pázmány Péter tudományegye
tem tanácsa február hó 25-iki ülésében elhatá
rozta, hogy a római pápához köszönő iratot
küld, amiért mint a világ első földi tekintélye,
a történelemben párját ritkító vandalizmus (az
oroszországi vallásüldözés) ellen a vallásgya
korlat szabadságának és a keresztyénségben sar
kaló művelődésnek nevében a kulturnépek lelki
ismeretét felrázta.
Az egyetem tanácsának
figyelmét felhívom a spanyolországi állapotokra,
ahol a római pápa szabadon érvényesítheti be
folyását a vallás szabad gyakorlata érdekében.
Ridge Walter, aki Eslidában, Spanyolországban
lakik, f. évi februárban kelt levelében igy ir:
»Róma feljajdul, ha őt bántják, de nem törő
dik azoknak a jajgatásával, akiket ő bán t... A
barcelonai Protestáns Kongresszus szervezői be
szélték nekem, hogy amikor egy központi fek
vésű termet kértek a gyűlések számára, a kor
mány jóindulattal fogadta kérésüket; azonban
a barcelonai püspök olyan hevesen tiltakozott
a gondolat ellen, hogy végeredményben a vá
roson kívül kellett gyűléseinket megtartanunk,
ahonnan éjjelenként néhány kilométert kellett
szállásunkra megtennünk.«
*
Orsenigo Cesare a távozó pápai nuncius,
Vass Józsefhez, mint a Magyarországi Hírlap
írók Nyugdíjintézetének elnökéhez intézett leve
lében többek közt igy ir: »Megszámlálhatatlanul
sok, számomra örökre feledhetetlen emlékeim
közé fog tartozni mindenha az én nagyrabecsü
lésem a magyar újságírói rend iránt, amely a
Szentszék legideálisabb, legmagasabb világmiszsziója iránt annyi nemes megértést hord ma
gába.« A magyarországi újságírók ezt a köszö
netét teljes mértékben kiérdemelték.
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A Szent Imre jubileumi esztendőt a kultuszminiszter igen szépen megünnepelhetné azáltal,
hogy illetékes kollégájával kiadatna egy rende
letet, amely megtiltaná, hogy szombaton este
és vasárnap 24 éven alóli embereknek szeszes
italt szolgáltassanak ki az italmérések. Ha a
miniszter például Böjt első vasárnapjának esté
jén, amikor a kongónégerek falujában képzel
tem magamat, itt lett volna és hallotta volna
azt a duhajkodást, verekedést, káromkodást,
Szűz Máriának, az Istennek és a szenteknek a
legfajtalanabb szavakkal kapcsolatban való em
legetését, ami eltartott körülbelül másfél óra
hosszat, akkor nem érné be azzal, hogy világ
raszóló botrányok megtörténte után kérdezze:
hol voltak a papok?, hanem lecsukatná a kocs
mákat legalább is az ifjúság számára és ezzel
többet érne el, mint jóakaratú és szép jubileumi
ünnepségekkel. így azonban kénytelen vagyok
konstatálni, hogy mig a kultuszminiszter Imre
herceg erényeit ajánlja a magyar ifjúságnak,
addig a kocsmákban — tiltó rendelkezések
hiánya miatt, hétről hétre alkoholizálják és mételyezik a magyar ifjúságot. A papok igenis
tegyék meg a magukét, de a kincstár érdekeit
féltő kormány is tegye meg a magáét és ne az
ifjúság mérgezésével fokozza bevételeit.
*
Mezger Rikárd, müncheni miniszteri taná
csos, egy jubileumi ünnepély alkalmából »Refor
mációi kincsek egyházalkotmányunkban« cimen
előadást tartott. A Kirchenzeitung nyomán hadd
álljon itt ennek az előadásnak néhány gondo
lata, amelyek, zsinatra készülődő egyházunk
közvéleményében talán érdeklődésre tarthatnak
számot.
Az egyházalkbtmány kérdései közt a jelen
pillanatban legégetőbb az egyházközségi önkor
mányzat problémája. Tanulhatnánk a politikai
önkormányzat tapasztalataiból. Kívánatos, hogy
a centrális hatóság tartózkodó legyen, s csak
irányvonalakat szabjon; még fontosabb, hogy
az egyházközség a neki adott joggal mindig
az ügy összességére való tekintettel éljen.
Egy másik pont az egyháztagoknak a lel
készekhez való viszonya. »Lényeges a gyüleke
zetnek a lelkésszel való egysége. Azért meg kell
említeni az elszigetelődés veszedelmét, amely
az evangélikus lelkészt fenyegeti. Bizonyos,
hogy az evangélikus lelkészcsalád a reformá
ciónak egyik kincse. Azonban mégis veszede
lem rejlik abban, hogy az evangélikus lelkész
inkább hajlik a gyülekezettől való elszigetelő
désre, mint katholikus kartársa. Nagy értéket
kell tulajdonítanunk a gyülekezeti tagokkal való
együttélésnek. A lelki helyzetet bensőleg meg
érteni csak az tudja, aki híveivel elevenen
együttérez. Osztozni kell örömben, bánatban,
nem ugyan az életnek egész területén, de min
denesetre a léleknek dolgaiban. A papnak ko
moly feladata ez.«
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A/ egyházi elöljáróság választására vonat
kozólag azt mondja (német viszonyokról van
szó), hogy túlságosan odatapadtak a politikai
választások rendszeréhez és ezt meglehetős vál
tozatlanul vitték át az egyházi választásokra. A
személyi elemnek egész másként kell érvénye
sülni az egyházi választásoknál, mint jelenleg
Ugyanebből az okból a közvetett választást hely
teleníti. A járási gyülekezeteket (Bezirksgemein
den) és az egyházzsinatokat (Kirchensynoden)
mellőzhető tií 1szervezeteknek tekinti.
Felveti azt a kérdést, hogy ki legyen a
legmagasabb egyházi hatalomnak hordozója
Az egyházi alkotmány ezt nyitott kérdésnek
hagyta. A felelet csak ez lehet: »A legmagasabb
hatalom hordozója az országos zsinat (nálunk:
egyetemes közgyűlés) mint a hívek összességé
nek szerve.« Természetesen szükséges lenne,
hogy a zsinat tagjai között kevesebb legyen
a lokális nagyság és többen legyenek olyanok,
akik meglátják az összesség követelményeit. A
zsinat igazi súlya az utóbbi években igen meg
csökkent. Nem a zsinat, hanem a zsimti bizott
ság kormányozza egyházunkat Ennek nem volna
szabad így maradni. Nem evangéliomszeríi do
log kilenc emberből álló testületre ekkora fele
lősséget ruházni. A képviselők számának a
csökkentésével szaporítani lehetne a gyűlések
számát.
A jelenlegi helyzet nyilvánvaló veszedelme
ket rejt magában: például közigazgatásihg kép
zett világiakat visszariaszt az egyházi közigaz
gatásban való részvételtől.

Lelkészképzésünk és a nyelvek
Irta: 0 Stainer Vilmos.
(Befejezés.)
Az ellenreformáció idején, azt mondják, a
jezsuita fondorkodásnak sikerült, színtiszta ma
gyar községeket az egyedül üdvözítő akolba
visszatéríteni azzal, hogy azt mondták az embe
reknek: »Hiszen az a Kálvin, vagy az a Luther
»strimfli«-ben és csatos cipőben járt, nem pedig,
mint ti gondoljátok, atillában, meg sarkantyus
csizmában,
és franciául meg németül beszélt,
nem pedig magyarul.« Komoly, intelligens em
bert ilyen külsőségek sem akkor, sem ma nem
ingathatnak meg az egyszer fölismert igazság
ban. Arról pedig, hogy a Gondviselés éppen
Németországot szemelte ki a reformáció bölcsejéül éppen olyan kevéssé tehet bárki cs ezen
éppen olyan kevéssé lehet változtatni, mint azon,
hogy az egész emberiség megváltásának szín
helye Palesztina és — a zsidó nép.
Azért ilyenféle »kiszólások«, hogy »a német
értelmi theologia fegyverzete s lelkülete nem
elégséges vértezet a magyar ifjúság számára,
mert természetének s lelkületűnek idegen ma
rad akkor is, ha szinjeles a szigorlata. A szangvinikus, szivember-magyarság s a szenve.......
codex-böngésző, avult illatú program injával« (az
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utóbbi sajtóhiba folytán érthetetlen, de az össze
függésből sejthető,,hogy mit akar mondani. L.
Evangélikusok Lapja. 1929. december 22-iki szá
mát a 380. oldalon)
az ilyes kiszólások csak
ugyan nem vehetők sokkal komolyabban, mint
annak a tojásából, (»a meddő dogmatizmus
izomsorvasztó szűk páncéljából*
u. o.) kikelt
(»mert belőle már kinőtt ) helyes kis csirkének
életfilozófiája, amellyel már egész létrejövételét,
születését elhibázottnak jelenti ki és azon vég
telenül szomorú megállapítás után, hogy vannak
tisztességben megoszült, élemedett, de az egyre
fokozódó lelki igényeket kielégíteni ma már
nem tudó« s éppen ezért »halaszthatatlanul a
jól megérdemelt pihenésben részesítendő''
kakasok, fölemeli a köleskásából ártatlan, ró
zsás kis karmait s ahelyett, hogy ezekkel, a
jobb hallás és látás érdekében, megvakargatná
elrejtett fiilecskéit és gyöngyszeinecskéit, pró
fétához. illő halálos komolysággal megfeddi az
ámuló, eddigi tévedéseire rádöbbent világot,
hogy azután végül is azzal a megnyugtató kije
lentéssel biztassa: »Én nem vagyok pesszimista
s defetista. Hiszem, hogy még nem késó.< (u. o.)
De azért én igen-igen szeretem azokat a drága,
aranyos kis jószágokat!
Azt a nagy kérdést azonban, hogy vájjon a
mi magyar népünk őszinte, nyílt, egyenes, kép
mutatást, szélsőségeket (különösen a vallásos
élet terén) nem igen kedvelő karakterének, jó
zan, egészséges gondolkozásának, felfogásának,
a német értelmi theologiánáL mennyivel job
ban felel meg a nálunk újabban divatba jött
scszinü, íztelen, »dogmamentes <, mert methodisztikus, hangos, jelszavas, »polüpragmarünés ,
hallelujás angol-amerikai keresztyénség, ezt a
kérdést mégsem merném egyszerűen eldöntöttnek tekinteni.
Ls ezért rám és egész theol. fakultásunkra
nézve is, tőképpen a theol. professzori succres
centia biztosítása .szempontjából is, mégis csak
megmarad elsőnek az az aggasztó, sok gondot,
tépelődést okozó kérdés, amelyről itt most szó
van: hogyan lehessen a német nyelvtudás hiá
nyából származó bajt megszüntetni, vagy leg
alább is enyhíteni?
Hogy ez a kérdés fakultásunkat állandóan
foglalkoztatja és hogy ebben a tekintetben is
igyekszünk minden lehetőt elkövetni, azt talán
fölösleges külön hangoztatnom. Azt, hogy egyes
tárgyakat egyenesen nemet nyelven adjunk elő,
a fentebb közölt adatok alapján, szinte fantasz
tikus gondolatnak tartom, mert ettől praktikus
eredményt ki merne remélni?
Arra, amit ebben a tekintetben a középis
kolai oktatástól lehetne várni, szintén nem óhaj
tok részletesebben kitérni.
És igy itt is a javulás egyedüli lehetőségét
és módját az összefogásban látom. Ám segítse
nek a fakultáson a kívülállók is, első sorban
lelkésztestvéreink, de világiak, sőt, már akitől
várható, szülők is, a lelkészi pályára készülő
fiatal embereinket idejekorán figyelmeztetni
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arra, hogy a német nyelvvel foglalkozzanak,
könnyebb olvasmányok útján annak elsajátítá
sára törekedjenek, mert ha ezt nemcsak mindig
tőlünk, hanem másoktól is hallják, ennek talán
nagyobb súlya és — eredménye is lesz.
Ne mondhassa senki, hogy kiki a maga he
lyén nem teszi meg a magáét.
' *
Fejtegetéseimet legyen szabad egy szemé
lyes természetű reflexióval befejeznem. Amit
most itt elmondtam, azt évek óta ismételten’és
nyíltan vallottam. Ha ezért az egyik oldalon
alighanem a »németbarát« (sőt »német«) gya
nújába keveredtem, a másik oldalról — még a
külföld előtt is — a »németfaló« vádjával illet
tek, akkor legföljebb olyformán jártam, mint az
a prédikátor és lelkipásztor, (gondolom Ahlfeldről olvastam) aki mikor egyszer véletlenül az
utcán járók-kelők s őt észre nem vevők ajkáról
csupa superlativusokban hallotta az ő kiválósá
gának dicséretét zengeni, amiért aztán az ön
érzete egy kissé dagadni kezdett (mely halandó
tól álí távol a hiúság?), de egy másik utcába
fordulva az előbb hallottak poláris ellentétét volt
kénytelen végighallgatni: Isten iránti hálávalállapitotta meg magában, hogy »a mérleg megint
helyrebillent«.
Különben a »németbarátság« gyanúját az
egyetemi tanárok 90%-ával valahogyan csak el
lehet viselni, a »németfalás« vádját pedig nem
kevésbé.
Mert a fő mégis csak az, hogy maga az
ügy, az egyház javára, előbbre jusson.
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resztes csapatok főpatronusai, a német-római bi
rodalom császárai. — Megállapítható tehát, hogy
ha a pápa mint ilyen, a keresztyén egyházkö
zösség felett uralmi, hatalmi felelősséghez jutott
is, ám nem az egész, de csupán a nyugati Európa
keresztyén egyházközössége fölött.
Kétségtelen, hogy ez a hatalmi felsőség sok
szor úgy látszott, nemcsak lelki, egyházi, de vi
lági, politikai téren is érvényesül. III. Ince pápa
1200 körül minden korabeli királynál nagyobb
politikai hatalommal és tekintéllyel rendelkezett.
Ám nekünk, egészen más felfogású kor gyerme
keinek, igyekeznünk kell ezt megértenünk. Szá
munkra tetszetős gondolat, hogy a világi hata
lom, a világi befolyás legyen teljesen elválasztva
a lelki, az egyházi hatalomtól és befolyástól.
Maga Luther is síkra szállott e felfogás mellett
s hogy erre nagy szükség van, korunk katholikus közvéleményének túlnyomó, elfogulatlan
része is elismeri. Csakhogy ez a helyes közfel
fogás csak hosszas zavarok és küzdelmek árán
tudott felülkerekedni. Teljesen meg lehet ér
teni, hogy az egyházi és világi hatalom a ré
gebbi századokban egymással szoros kapcsolat
ban állott. Végre is a lelkek feletti hatalom is
— hatalom, és a külső hatalom is — bizonyos
vonatkozásban -- hatalom az ember belső vi
lága felett, amennyiben az ember külső és belső
élete, a test és a lélek egymással állandó köl
csönhatásban vannak. Ha a római császárok
megengedhették maguknak azt, hogy megkísé
reljék a keresztyén hitnek, vagy legalább egyes
meghatározott vallásos cselekményeknek má
sokra ráerőszakolását, másoknak ilyen vonatko
zásban elnyomatását, — úgy viszont a pápákról,
mint a nyugati egyház fejeiről a mai kor gyer
mekének el lehet hinnie azt, hogy közülük egyik
másik csak azért törekedett a világi hatalom el
Frtu : Millert H., kiéli egyetemi tanár. Fordította: D. G. H nyerésére, mert abban a feltevésben volt, hogy
II.
neki erre a lelkek helyes irányítása céljából van
szüksége.
Igaz ugyan, hogy ezeket az Ázsia elülső ré
Néhány ritka kivételtől eltekintve a pápák
szeiben meghonosodott nemzeti keresztyén egy
házközösségeket a nemsokkal ezután fellépett nak ez a világi uralomra való törekvése azon
Izlam kiterjedésökben nagyon visszaszorította ban eredményre nem vezetett; annyit elértek
és a nyugati germánság, követve a frankok pél ugyan, hogy az állami hatalom készséggel mű
dáját, Róma egyházi fennhatóságát fogadta el, ködött közre az egyházi hatalommal, biztosí
de a keleti görög egyház a konstantinápolyi pat totta az egyházi tan uralmát, az eretnekség el
riarchátus alatt maradva és téritő munkáját a fojtására az egyháznak rendelkezésére bocsá
szlávok, főként a mai Oroszország törzsei felé totta a végrehajtó hatalmat, de hogy alvilág
kiterjesztve, továbbra is elutasította magától felett valóban az egyház gyakorolja a tényle
azt a gondolatot, hogy a pápának behódoljon. ges luíralmat, hogy a pápa legyen a világ kor
A 11-ik évszázadban aztán — hosszas belső har mányzója s a nyugat népei mintegy nagy egy
cok, villongások után bekövetkezett a nyugati és házi államközösségbe tömörüljenek, — elérniük
a keleti keresztyénség egymástól való teljes el sohasem sikerült. Sőt! Már 1300 körül a pápa a
szakadása. Átmenetileg, időközönként megtör francia király fogságába esik. A pápák avignoni
tént ugyan, hogy a nyugati keresztyénség te fogsága, az 1400 körüli kettős, sőt hármas
rületéről származó keresztes háborús csapatok rendbeli ellenpápaság, amelynek története tele
leigázták és uralmuk alá hajtották a keleti ke van zűrzavaros harcokkal, emésztő küzdelmek
resztyénség egyes területeit is, de ez az állapot kel a hatalom birhatása körül, óriási hanyatlást
nem sokáig tartott, sőt annak maguk a pápák idéz elő a pápai hatalomra nézve, amely hanyat
se örvendettek valami nagyon, mert attól tar lásból az csak nagyon lassan tudott némileg
tottak, hogy ezen a réven hatalomban, tekin kivergődni és ismét felfelé jutni.
(Folytatjuk.)
télyben megint csak föléjük kerekednek a ke
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orvosok nem tudták útjában feltartóztatni a ha
lált, amely oly hirtelen szólította el az élők so
rából. Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 47 éves
A kormányzó jubileumát összes egy korában halt meg. Huszonöt esztendeig műkö
házközségeink és iskoláink az Ur gondviselése dött a lelkészi pályán Aszódon, Ikiadón, Kés
iránti mély hála és bensőséges iohász ünnepévé* márkon, Kolozsvárott és Budapesten. A világ
avatták. Az egyetemes egyháza Deák-téri temp háborúban mint tábori lelkész négy évet töl
lomban rótta le háláját, mely alkalommal D. tött. A háborúból visszatért Kolozsvárra, letette
Geduly Henrik püspök végezte a szent szolgá a theologiai tanári vizsgát, hogy az elszakított
latot. Az egyetemes egyház képviseletében Br. Erdélyben a lelkészképzés ügyét megszervez
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő cs Dr.
Geduly Henrik püspök mutatták be ö Főméltó hesse és szolgálhassa. Azonban a románok tart
sága előtt egyházunk tisztelgő üdvözletét és hatatlanná tették helyzetét, családjával együtt
menekülni volt kénytelen. 1923 óta működött
áldáskivánásait.
Budapesten, s nagy munkabírásával, szép te
- Püspöki körlevelek. Püspökeink kör- hetségével, szorgalmával kiváló érdemeket szer
levélileg intézkedtek a kormányzói jubileumnak zett egyháztársadalmi, egyházközigazgatási és
a méltó megünnepléséről, továbbá arról, hogy az egyházi ének- és zeneművészet terén. Mint
a szenvedő oroszországi hittestvérek sorsának egyházi szónok hatalmas vonzóerőt gyakorolt
jobbrafordulásáért minden gyülekezet könyö a budapesti evangélikusokra, akik zsúfolásig
rögjön az Úrhoz, végül arról, hogy Szenthárom szokták megtölteni a templomot. Püspöke, D.
ság vasárnapján a gyülekezetek a keresztyén Dr. Raffay Sándor úgy nyilatkozott, hogy nem
egység áldásáért fohászkodjanak.
jobbkezét, hanem mindkét kezét vesztette el
— Püspöki tanácskozás. Püspökeink feb benne. A Luther-Szövetség érdekében sok gyü
ruár hó 28-án tartották meg ezévi második kon lekezetét látogatott meg. Egyideig szerkesztője
ferenciájukat, amelyen az ágostai hitvallás ke volt az Evangélikusok Lapjának is. Halálát öz
letkezése 400 éves fordulójának az egyházköz vegye és négy gyermeke gyászolja Legidősebb
ségekben és iskolákban való méltó megünnep fia másodéves joghallgató, kis leánya tiz éves.
lésével, a vallástanári szabályrendelettervezettel Temetése március 11-én d. u. 3 órakor volt a
a segédlelkészi kongrua egységes rendezésével, Deák-téri templomból. A templom karzataival
a középiskolákban a görög nyelvnek fakultativ együtt zsúfolásig telve volt, a díszbe öltözött
tanításával, a középiskolai államsegély leszállí rendőrségnek nehéz munkával sikerült csak
tása következtében előálló következményekkel visszatartani a bemeneteltől azokat, akiknek mái
nem jutott hely. A gyászoló gyülekezetben ott
és más aktuális kérdésekkel foglalkoztak.
volt D. Dr. Raffay Sándor püspök is, aki úgy
A dunáninneni egyházkerület rend vitette le magát a lakásáról és nagyon sok lel
kívüli közgyűlése. A dunáninneni egyházkerü kész. A temetési szertartás »Minden ember csak
let Kiss István püspök és Okolicsányi Gyula he halandó* kezdetű közénekkel kezdődött, utána
lyettes egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt Kovács Andor orosházi esperes mondott gyász
Budapesten, a X. kér. templomban (X., Simor- beszédet Máté 24, 44. alapján. Az Országos
u. 35.) féltizenegy órai kezdettel rendkívüli köz Luther-Szövetség nevében Báró dr. Kaas Al
gyűlést tart. Tárgya a kerületi felügyelői állás bert elnök búcsúztatta, végül Kemény Lajos a
betöltése s a pénzügyi és jogügyi bizottságok pesti magyar egyház igazgató-lelkésze mondott
jelentései. A közgyűlést megelőzőleg, délelőtt búcsúztató beszédet és elbocsátó áldást. A szé*
0 órakor, ugyanott gyászistentisztelet lesz Lán- kesfóváros adott az elhunytnak sírhelyet a Kedori *Dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő emlé repesi-temetóben. A sírnál Ruttkay-Miklián
kére; az istentiszteletet Irányi Kamill székes- Gyula tartott beszédet. A templomi gyászszer
fehérvári lelkész végzi. A közgyűlési előértekez- tartáson a Lutheránia temetési énekkara énekelt.
let március 19-én este félhat órakor lesz.
Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv a rajkai
(Moson
m.) gyülekezet egykori tanítójának volt
D. Dr. Raffay Sándor balesete súlyo
a
fia.
Élete,
amelyben sok tragikum van, nem
sabb, mint az első híradások sejttették. Lábát
egy tekintetben visszatükrözi sok-sok magyar
gipszbe kellett tenni, s úgy halljuk, teljes gyó embernek a sorsát ezekben az utóbbi évtizedek
gyulása heteket fog igénybe venni.
ben. Hányatottságában, szenvedéseiben, meg
halálozás. Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf próbáltatásaiban és kilobbanásábam HajthatatGusztáv, bányai kerületi lelkész, okleveles theo- ianságában és összetöröttségében. Az Ur adja
logiai tanár, az Országos Luther-Szövetség igaz meg neki azt a koronát, amelyet elnyernek azok,
gatója, március hó 9-én, délután 3 órakor, Bu akik jó vitézei voltak!
dapesten elhunyt. Aznap, Böjt első vasárnap
— Az Emmaus Felé, a soproni theol. hall
ján, délelőtt a Deák-téri templomban tartott gatók folyóirata megkezdte Luther .Nagykátéja
prédikációját a rádió továbbította. Már az istentisztelet alatt rosszullét fogta el. Haza tudott magyar fordításának közlését. A fordítás mun
menni családja körébe, de a gyorsan előhívott káját több lelkész névtelenül végzi.
H Í R E K .
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Egyházi sáfárkodás. Tavaly ilyenkor
— Adományok és felülfizetések. Köszö
néhány adatot közöltem debreceni egyházunk nettel ismerem el következő adományokat: Deselőző évi zárszámadásából s ezekből néhány sewffy Dezső Vanyarc 3.60; Flegmann Emilné
összehasonlító arányszámot hoztam le. Hogy Szuhakálló 1.60; Molnár Gyula Budapest 0.80;
ez nem volt felesleges munka, mutatja Raffay özv. Imre jánosné Nyíregyháza 1.60; Báró D.
püspök úr idei újévi nyilatkozata (Év. Lapja Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 100.00;
1930. jan. 12-iki szám, 13. lap), amely az enyém Polgár Mihály Boba 1.00; özv. Teltscher Ottóné
hez hasonló tanulságok levonásának szükségét Budapest 0.80; Stromp Miklós Siklós 0.80;
hangoztatja. A debreceni egyház 1929-iki for Roszner Lajos Rákoshegy 1.80; Romek Imréné
galmi kimutatása szerint az évi bevétel 48.398 P. Szolnok 0.80; Németh Zoltán Budapest 0.80;
Ebből 278.40 P áll tandijkárpótlás (A békebeli Hoffmann Károly Kaposszekcső 0.60. Összesen
114.20 P. 1930. március 10-én. N. K.
áll. tandijkárpótlásnak ma csak 19%-át kapjuk,
a városi segély a békebelinek 77%-a.) 14.279.72
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
P tanítói fizetéskiegészités (a vallástanár áll. fi
zetése nincs benne) és 1681.76 P városi segély
(pénzben és fában). Az állami és városi eredetű
Az új
segély tehát összes bevételeinkiiejí 33.6%-át
teszi. Az áll. tandijkárpótlás az egyházi adónak
2.4%-a; 1925-ben még 11 o/0 volt; az adó azóta
21/ 3-szor annyi lett, de a tandijkárpótlás nem
változott. Az egyházi adó bevételeinknek 23%-át
teszi. Amit áll. adóban és nyugdijjárulékban
(tan. és leik.) fizetünk, az a kapott államsegély
a kővetkező kötéstípusokban kapható:
nek 14.7%-a. A lelkészi nyugdíjintézetbe fizeti
az egyház a két állás után (a személyi járulék
Fekete félvászonkötés . . P 4*50
nélkül) az egyházi adónak 4.4%-át; egy lélekre
Fekete egészvászonkötés,
esik 31 fillér. Ezekkel az adatokkal az Egy.
tokban
........................P 5 60
Nyugd. int. revíziójára vonatkozó s az Ev. Lap
Párnázott
vászonkötés,
jának 1930. febr. 23-iki számának 57 skk. lapjain
arany metszéssel . . . P l l —
közöli cikkre reflektálok. Ebben a cikkben sok
Fehér,
vagy fekete csont
. megszívlelendő dolog van, de tapasztalásból
tudjuk, hogy híveink állami adójának megtud
utánzat ............................. P 14 —
ható adatai felette hiányosak. Az iskola fenntar
Legf. párnázott bőrkötés . P 16*—
tása is folyton nagyobbodó terhet jelent. 1925ben az egyházi adó 124%-ának megfelelő 'is
kolafenntartási járulékot tudtunk szedni a ta
nulóktól, 1929-ben ez a járulék már csak 57.7
százaléka volt az egyházi adónak. — Debrecen.
Főbizományos: Kókai Lajos
Dr. Horvay Róbert.
Budapest, Kamermayer Károly-u. 3.
— Orosháza. Az evang. ifjak egylete íeb.
15. estélyt rendezett, a megnyitó beszédet Ko
Bevezetés esetén szíveskedjék száll!
vács Andor esperes tartotta. Dr. Veres Nándor
tási
ajánlatot kérni, mert előnyös fel
ref. vallástanár zongorajátékával gyönyörköd
tételekkel
a bevezetést megkönnyitjük
tette a közönséget. — A soproni theologusok
3
2
március 4-én tartottak estélyt; megnyitó imát
Dr. Deák János tartott; külmissziói tárgyú be
szédet D. Báró Podmaniczky Pál mondott. A
theologus ifjak szereplése teljesen kielégítő volt.
Imával zárta be az estélyt Kovács Andor espe ♦
I. Virágvasárnapra,
res. — Békés vármegye törvényhatósági köz ♦
II. Nagypéntekre.
gyűlésén március 1-én a Horthy-jubileumi ün ♦♦
nepi beszédet Kovács Andor orosházi esperes ♦♦
Fordította:
tartotta a vármegye székhelyén, Gyulán.
♦
Melczer Gyula.
♦
A nyíregyházi ev. nőegylet D. Qeduly
Henrikné elnöknő, D. Weiszer Gyuláné és Pé ♦ Tút-német-magyar dallam-jelzésekkel. *
H ornyánszky V iktor kiadása *
ter Károly rendezésében jótékonycélú műsoros
Ára k ötve 1 pengő 40 fillér ^
estélyt rendezett f. hó 1-én, amely a nagyszám
Megrendelhető: K ó k a i L a j o s +
ban megjelent tagok és másvallású vendégek
bizományosnál Budapest, IV.,
^
várakozását minden tekintetben teljesen kielé
K a m e r m a y e r K ároly-u. 3. szám. ♦
gítette és az egyházközség szegényei támogatá ▼
sának a céljaihoz számbajövő segélyforrást ♦ M U T A T V Á N Y P É L D Á N Y INGYEN! |
nyitott.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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H ornyánszky V. kiadása

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
I M agyar P a ssió |
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Megszentelődés.
„Amiképen szent az, aki elbivott
titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben "
1. Péter 1, 15.

A szentség Istennek tulajdonsága. A szentté
létei, vagy megszentelődés tehát nem egyéb,
mint Isten ezen tulajdonságának megszerzése.
Erre a magunk erejéből teljességgel képtelenek
vagyunk, hanem a Szentlélek segít bennünket
rá, amiként Isten az, aki elkezdi és befejezi raj
tunk és bennünk a jó munkát. A megszentelodés Jézus Krisztus azon parancsolatából folyik,
amellyel azt mondta: Legyetek tökéletesek, mi
ként a ti mennyei atyátok tökéletes. Minél na
gyobb az a szakadék, amely a teremtményt a
teremtótól elválasztja, annál nagyobbnak és erő
sebbnek kell lenni a hídnak, amely a szakadék
két szélét összeköti. Minél távolabbra esik a
bűnös ember a szent Istentől, annál nagyobb
az az átalakulás, amelyen a teremtménynek ke
resztül kell menni, hogy olyan tökéletes legyen,
mint az Isten. Az embert bűne olyan messze
sodorta és olyan mélyre siilyesztette, annyira
összevissza karcolta a reálehelt istenképet, hogy
a megszentelődés egyértelmű az új teremtéssel.
Aki a Krisztusban van, új teremtés az. Ha va
laki ujonan nem születik, nem láthatja meg az
Istennek országát. Szentség nélkül senki sem
látja meg az Urat. A tiszta szivüek látják meg
az Istent.
A megszentelődés a keresztyén vallás elen
gedhetetlen követelménye. »Szánjátok oda tag
jaitokat az igazságnak a megszenteltetésre.«
»Maga a békességnek Istene szenteljen meg ti
teket mindenestől; és a ti egész valótok, mind
lelketek, mint testetek feddhetetleniil őriztessék
meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.«
»Amint magának kiválasztott minket ö benne
világ megteremtetése előtt, hogy legyünk mi
szentek és feddhetetlenek ö előtte szeretet által.«
Istennek lényege a szeretet, és a szentség nem
egyéb, mint a szeretet a legmagasabb és legtisztultabb fokon, a lángoló és világitó szeretet. Az
egyhá* a szentek nyája. »Hogy majd Önmaga
elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy
azon ne legyen szeplő vagy sömörgözes, vagy
valami afféle; hanem hogy legyen szent és fedd
hetetlen.« És habár a búza közé konkoly is ke

M eoteieaik hetenként ea v szer. vasárnap .
CIOnzetésI ár: Epész évre 6 P. 40 (HL liléire 3 P.
20 KIL netvedevre 1 P. 60 lilL Elv szám 16 fill
H irdetési árak a ieg eev ez és szerint.

veredik, habár az egyházba a szentek közé sok
képmutató és gonosz ember elegyedett is, az
egyházban mindig kell lenni olyanoknak, akik
a hit által megigazulván, termik a hitnek gyü
mölcseit a Szentlélek ereje által s igy igazo.ják,
hogy az egyház nem csupán elméiéiben, de va
lósággal is a szentek nyája, akik naponta újjá
születnek tisztaságban és szentségben.
Amikor egyházunk a hit által való megigaz.ulást hirdeti, nem ereszti lejebb a korlátokat
és nem csökkenti az igényeket. Hitünk abban
erősít meg bennünket, hogy részeseivé lettünk
az isteni kegyelemnek és bünbocsánatnak. A
keresztsépben Istennek kegyelmét kapjuk és
Istennek kegyelmébe fogadtatunk. A hitnek gyü
mölcsöket kell teremni, s az isteni kegyelem
nem tétlen állapot, hanem munkálkodó erő. Ép
pen a hit, a kegyelem és a bűnbocsánat kötelez
nek bennünket arra, hogy ne érjük be azokkal
a jócselekcdetekkel, amelyek lehetnének csupán
külső reánkaggatott dolgok is, hanem töreked
jünk a szívnek arra a tisztaságára és szentsé
gére, amely látja, élvezi és szolgálja az Istent.
A megszentelődés istenülést jelent. Átváltozást
a Krisztus ábrázatára, aki Isten dicsőségének
kiábrázolása és Isten valóságának képmása.
»Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem
lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tud
juk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká le
szünk Ö hozzá; mert meg fogjuk ö t látni, amint
van.« Mihelyt a Szentlélek megvilágos.totta lelki
szemünket, hogy meglássuk magasztos elhivatásunkat és rendeltetésünket, amelynél fogva mint
új teremtésnek részesei, örökösei vagyunk Isten
szentségének és polgárai országának, gyermekei
az atyai háznak, azonnal meglátjuk azt is, hogy
amikor megtermékenyítette szivünket a Szent
lélek és beleoltotta a tökéletes szentség után
való vágyódást: ebben a világban, amelyet a
szent Isten teremtett, kormányoz és tart fenn,
nem vagyunk magunkra hagyatva és nem állít
tatunk olyan követelmény elé, amely lényünktől
teljesen idegen. Éppen mert Isten szentsége a
célunk, azért megtapasztaljuk, hogy mihelyt a
szivünk megnyílt, mindenfelől áradnak belé azok
a sugalmazások, ösztönzések, erők, amelyek
előbbre visznek a tökéletesség útján. Isteni hivogatásokat hallunk, képek és gondolatok rajoznak előttünk, amelyek bátorítanak, buzdíta
nak a megszentelődés útján. Szinte úgy érez
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zük, hogy a világmindenség titkának nyitjára
jöttünk rá és szárnyaink nőnek, visznek bennün
ket az isteni kegyelem tiszta légkörében. Forrás,
árnyék, kővár, út, menedék kínálják magukat.
Láthatatlan hatalmasságok segítenek. Édes bol
dogság, megnyugvás, öröm, lelkesedés ragad
el bennünket s érezzük, hogy azoknak, akik Is
tent szeretik, valóban minden javukra van. Csak
engedjünk azoknak a figyelmeztetéseknek, ok
tatásoknak, útmutatásoknak, amelyekről az isteni
kegyelem gondoskodik számunkra és felettébb
győzedelmeskedni fogunk mindenen, ami utunk
ba áll.
Átérezzük, hogy a parancs: Szentek legye
tek, mert én szent vagyok: nem a kérlelhetet
lenül szigorú Urnák követelése, hanem az Atya
tanítása engedelmes gyermeke számába, és jö
hetünk, mert immár minden kész, a mennyekzői
lakoma várja a vendégeket. Szentté lételünk az
Isten akarata; s mivel az Ö akarata, azért nem
csak hogy kegyelmes és jó, hanem egyúttal
olyan akarat is, amely végbem egyen és meg
valósul mibennünk és miáltalunk is, ha nem
keményítjük meg szivünket és nem hagyjuk
megcsalni, megvakitani magunkat a test, a vi
lág és az ördög által. Istennek akarata, azé az
Istené, aki saját képére és hasonlatosságára te
remtett bennünket, tehát nem olyasmit kiván
tőlünk, ami az ö lényegének ugyan megfelel,
de a mi lényünktől idegen. Azt az útat mutatja,
amelyen járnunk nem ellenkezik igazi termé
szetünkkel. Jézus Krisztus a szerétéiről szólva
azt mondja, hogy úgy szeressük felebarátunkat,
mint önmagunkat. Ez a parancsolat szerinte ha
sonló az első és nagy parancsolathoz, amely
szerint Istent kell minden erőnkből szeretnünk.
Igen! hasonló, mert önmagunkban is az Istent
kell szeretnünk, akinek hasonlatosságára terem
tettünk. Ha igy szeretjük önmagunkat, szeretni
fogjuk a szentséget s mihelyt ezt szeretjük,
azonnal megnyílik előttünk az út, amelyen járni
gyönyörűség. »Az én igám gyönyörűséges és
az én terhem könnyű.«

Felhívás jubileumi ünneplésre.
A Káté jubileumi esztendeje immár a törté
nelemé. Küszöbön az Ágostai Hitvallás négy
századik fordulója. Amikor ebbe az évbe lépünk,
a Lutheránus Világkon vent Végrehajtó Bizott
sága őszinte és szívből jövő üdvözletét küld
az Evangélikus Lutheránus egyházak tagjainak
mindenfelé és felhívja őket, hogy alapvető hit
vallásunk négyszázadik esztendejének méltó
megünnepléséről gondoskodjanak.
Az Ágostai Hitvallás a Kátéval együtt vala
mennyi Lutheránus Egyház egységének közép
ponti kötelékét alkotja. Luther Kiskátéja azon
ban szintén olyan tan-irat, amely elejétől végig
hitvallási jelleget visel. Az Augustana olyan hit
vallás, amely tanok alakjában a reformáció alap
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vető eszmeit juttatja kifejezésre. Tárgyi szem
pontból úgy az Ágostai Hitvallásnak, mint a
Kiskáténak középponti igazsága á hit által való
megigazulás tanában lelhető meg. Jóllehet a
»megigazulás« kifejezés a Kiskátéban nem for
dul elő, mindamellett ténylegesen a Második
Hitágazat felül nem múlt és felülmúlhatatlan
módon irányit bennünket a megigazulás bizo
nyosságának hitvallására, amikor azt tanítja,
hogy életünkben és halálunkban, ideig és örökké
egyedül arra a hitre alapozzuk hitünket, hogy
»Jézus Krisztus, valóságos Isten, az Atyától
öröktől fogva született, és valóságos ember is,
Szűz Máriától született, nekem Uram; aki engem
elveszett és elkárhozott embert megváltott...
hogy egészen az övé legyek.« Hasonlóképen az
ágostai Hitvallás a Negyedik Cikkben tan alak
jában tárja elibénk, hogy mit jelent a megiga
zulás: »Továbbá azt tanitják, hogy az emberek
nem igazolhatnak meg Isten előtt saját erejük,
érdemeik és cselekedeteik által, hanem ingyen
a Krisztusért, hit által, ha hiszik, hogy kegye
lembe fogadtatnak és hogy bűneik megbocsát
tatnak a Krisztusért, aki halálával eleget tett
bűneinkért.« Mindez csupán visszhangja a Szentirásban, különösen Pál apostol leveleiben ki
fejezett igazságoknak. Ámde ezekből születik
meg az újból az Evangéliom köré gyűjtött Egy
háznak személyes hitvallása. Ebből a központi
tanból, a hit által való megigazulás tanából ki
indulva kell mind a többit megértenünk, amint
az Ágostai Hitvallás különböző cikkeiben tanítja
és vallja az igazságot Istenről, az Ur Jézus Krisz
tusról és a Szentiélekről, Aki az Igenek és a
Szentségeknek szolgálata által hiv el a hitre; a
bűn okáról és a bűnbánatról; az új engedelmes
ségről és a jócselekedetekről. Azután mindezen
tanításokból kibontakozik egy egészen új hit
vallás az Egyházról, mint a hivők közösségéről,
akiknek az Evangéliom a maga tisztaságában
hirdettetik és a Szent Szakramentooiok az Evan
géliom szerint szolgáltatnak ki. Több különböző
tanbeli megállapítás közt találunk hitvallást a
tiszta tanítás fontosságáról, amennyiben a tiszta
Ige és a Szentségeknek az Evangéliommal meg
egyező kiszolgáltatása az Egyházra nézve alap
vető fontosságúak.
Az Egyháznak egész hitét természetesen
nem lehet feltárni ebben a világ Evangélikus
Lutheránus egyházaihoz intézett felhívásban.
De az eddig mondottak talán rábírják az egyháztagokat, hogy behatóbb tanulmányozás végett
elővegyék magát az Ágostai Hitvallást, hogy
ez vezesse be őket Egyházunk tanításainak meg
értésébe. Bizonyos, hogy, Luther szavaival élve,
mi mindig a Káté tanulói maradunk. De aki
igazán otthonos akar lenni a saját Egyházában
azáltal, hogy járatos és hisz annak tanításaiban,
ne mulassza el, hogy tanulmányozás és imádko
zás révén megismerkedjék az Ágostai Hitvallás
sal. Habár egyes elszigetelt kifejezések magya
rázatot igényelhetnek is, a lényeg hozzáférhető
mindenki számára, aki a megigazulás központi
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bizonyosságához ragaszkodik. Sót, meglepetés
sel jönnek majd rá arra, hogy itt, az Egyháznak
ebben a hitvallásában az nyert alakot, amit ők
maguk valósággal megtapasztalnak és átélnek.
Ennélfogva azt javasoljuk, hogy a lelkészek pré
dikációkkal és külön oktatással vezessék be a
gyülekezeteket az Ágostai Hitvallás megérté
sébe. Másfelől arra kérjük az Egyház tagjait,
hogy hálával emlékezve a Reformáció atyáiról,
tanulják meg tőlük újból az Ágostai Hitvallásnak
a Szentirás világosságánál való tanulmányozása
által a boldog életnek titkát mint olyan keresz
tyének, akik a személyes hit által való üdvös
ségükről bizonyosak; s hogy ezt megtanulván,
szenteljék magukat hálából újra Egyházuk épí
tésének tnunkájára.
Korunk odaadással szolgálja a legnemesebb
feladatokat, de egyúttal a legnagyobb zűrzavar
nak korszaka is. Ma, akárcsak 400 esztendeje,
az idők hitvalló Egyházat és hitvalló Keresztyénséget követelnek. Az Ágostai Hitvallásban mi
bírjuk és felkínáljuk a hitnek azt a világos és
pozitív megállapítását, amely az Isten Igéjéből
fakadt és Isten igazságával van körülövezve,
amely ki tudja elégíteni korunk szükségleteit.
Csak a hitvalló egyház az erő egyháza! Milyen
nagy azoknak a még jóakaratú keresztyéneknek
is a száma, akik az írás szavai szerint olyanok
mint a gyermekek akiket ide s tova hány a hab
és hajt a tanításnak akármely szele«. Annál szük
ségesebb az a figyelmeztetés, hogy jó dolog,
hogy kegyelemmel erósittessék meg a szív.
Maga Istennek kegyelme munkálja ezt az ered
ményt a hivő szivekben, úgy hogy egyre növe
kednek az ö meg nem érdemelt jóságának mé
lyebb megértésében. Tehát, ha igazan hálásak
vagyunk Istennek azért, amit a Reformációban
adott nekünk, bizonyítsuk teljes komolysággal,
hogy a Lutheri Reformáció tanításainak 'igazi
tanítványai és hitvallói vagyunk. Evégre áldja
meg Isten bőven ezt a jubileumi évet külön-külön mindegyikünkre nézve és a világ Lutherá
nus egyházainak gazdagodására.
Az Ágostai Hitvallásban való egység hálás
tudatában, őszinte híveik: A Lutheránus Világkonvent Végrehajtó Bizottsága.

Vonzó érő.
Jézus Krisztus az embereket nem kénysze
ríti. Hívja és vonzza őket. Jöjjetek énhozzám!
A kotlóstyúkhoz hasonlítja magát, amely csir
kéit hívogatja. Felhívja magára a figyelmet. Fel
ajánlja az embereknek azt, amit számukra tar
togat. Vonzó erejének titka tökéletes istensége
és szentsége. Ez a titka taszító erejének is. Ki
hívja az emberek imádatát, csatlakozását, de az
emberek gyűlöletét is. Országának törvénye a
szimpathia, ami egy ütts zen védést jelent. Hivja,
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vonzza az embereket, hogy vele együtt szenved
jenek, hogy vele legyenek a dicsőségben is.
Mindazoknak, akik az evangéliom terjesz
tésében fáradoznak és akik Krisztusban akarnak
élni, tehát minden jó keresztyénnek, eszükben
kellene ezt tartani. Voltak idők, amikor az em
bereket kényszerülték a templomba á áíra, bi
zonyos felekezetekhez való csatlakozásra, bizo
nyos dogmák elfogadására. Ma ezek az idők
elmúltak. Ma az emberek odamennek és csatla
koznak, ahová akarnak. Ha nem akarnak, se
hova sem csatlakoznak. Ha isznak, azért isznak,
mert élvezetet találnak benne. Ha tízezrével
mennek jóidóben rosszidőben a futballmeccsek
re, a templomokat pedig elkerülik, azért teszik,
mert a meccsekben gyönyörködnek, a templom
ban pedig unatkoznak. Megtöltik majd a temp
lomokat, ha megkívánják azokat a dolgokat, ami
ket a templom tud adni. Arra nem vállalkozhat
nak a gyülekezetek, hogy a látogatottság ked
véért szórakozóhellyé vagy látványossággá te
gyék a templomaikat.
Persze van a dolognak még egy oldala is:
nemcsak az egyház kegyelmi javai forognak
szőnyegen, hanem azoknak a társasága is, akik
a templomokba járnak. Mert az egyház a hívők
nek kongregációja. A hívők társasága a ke
gyelmi javakat kívánatossá és vonzóvá teheti az
embereknek, de megtörténhetik ennek az ellen
kezője is. A hívők gyülekezetétől pedig azt várja
el az Egyház Ura, hogy valóban hívők, kegye
sek, vallásosak legyenek. Ahogyan az igehirde
tésben nem tehetünk mást, minthogy a tiszta
igét hirdetjük és a szentségeket helyesen szol
gáltatjuk ki a Krisztus rendelése szerint, akár
tetszik ez a világnak, akár nem, épenúgy más
részt a teinplombajáró gyülekezetnek is ez az
életszabálya: legyen az, aminek magát nevezi
és hivatja. A hitközönyös világra akkor van
okunk panaszkodni, ha templomi istentisztele
tünk és gyülekezeti életünk megfelel a Krisztus
felállította standardnak. Egyébként először a
magunk ajtaja előtt kell söpörnünk.
A pénz túlnagy szerepet játszik egyházi éle
tünkben, Közigazgatás, nyugdíjintézet, fizetések,
épületek, mindez persze pénzbe kerül. Pénzre
szükségünk van. Ez magától értetődik. Aho
gyan magától értetődik az is, hogy vitatkozás
merül fel a pénz helyes beosztása és felhasz
nálása körül. De nem kell-e rájönnünk arra,
hogy a pénz magában véve nem segít rajtunk?
Már annak felhasználása is csak akkor helyes,
ha az egyházban és a gyülekezetekben megvan
a Krisztus lelke. A Krisztus lelke nélkül a pén-
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zünkkel csak eltávolodunk a krisztusi életsza
bálytól. A másik veszedelme a pénznek, hogy
az egyház folyton önmagának és intézményeinek
biztosítására gondol. Mennyi alapunk és tarta
lékunk volt a háború előtt! Annyi, hogy az
egyház nyugodtan — aludt! Azok a tőkepénzek
szépen elúsztak a háború véres és iszapos hab
jain. Ma már megint, a gyülekezetek teherbíró
képességének végső megfeszitésíével gyűjtjük
például a nyugdíjalapot. És gyülekezeteink beléletét felforgatjuk, híveinket 'elkeserítjük a kü
lönböző járulékokkal. Egy szép és drága zon
gorát állítunk be a szobánkba. De mi haszna,
ha nincs, aki játszani tudna rajta? Nem gondol
juk, hogy híveinknek is van annyi joguk ráülni
a pénzükre, mint az egyháznak? Hogy ők is tar
talékolhatnak ad infinitum és bebiztosithatják
önmagukat minden fillérjükkel?
Nem arra kellene-e inkább törekednünk,
hogy egyéni és közösségi életünk legyen olyan
minőségű, amilyenné a Krisztus lelke tudja át
formálni? Ha tiz év alatt nem tud a közigazga
tásunk egy névtárt produkálni, ha egy kétgyer
mekes lelkészözvegynek 55 pengős havi nyug
dijat tudunk csak adni, vájjon arányban áll ez
azokkal a közigazgatási és nyugdijintézeti já
rulékokkal, amelyeket a gyülekene'ekke! bef'zettetnek és azokkal az összegekkel, amelyekkel
az állam a közigazgatásunkat és a nyugdíjinté
zetünket támogatja? Nem szólva arról, hogy az
ilyen dolgok tudnak-e vonzó erőt gyakorolni
a távolállókra és felhevithetik-e azoknak széretetét és ragaszkodását, áldozatkészségét és ön
zetlenségét, akik közelünkben és velünk együtt
vannak. Nem kellene-e a Krisztus törvényének
zsinórmértéke szerint felülvizsgálni egész orga
nizációnkat? Egy világ omlott össze körülöt
tünk és mi ebben a világban a régi sablon sze
rint akarunk élni? A pogányok dühösködnek, a
népek hiábavalóságot gondolnak, s mi az Úr
isten szerepét akarjuk vállalni, aki neveti őket?
Nekünk talán más lenne a teendőnk!
Nevezetesen az lenne a teendőnk, hogy a
Krisztus vallását egyéni, gyülekezeti és egyházi
életünkkel vonzóvá tegyük az emberek számára.
Ha magaviseletünkkel meghazudtoljuk azt, amit
szánkkal vallunk; ha irgalmasságot és könyörületességet prédikálunk, de irgalmatlanok va
gyunk; a materializmus és a mammonimádás
ellen menydörgünk, de mégis kincset gyűjtünk;
ha az isteni gondviselésre bízzuk özvegyeinket
és árváinkat, de önmagunkat magas, magasabb
és legmagasabb nyugdijakkal kecsegtetjük: váj
jon hol marad az a kovász, amelynek rendelte
tése, hogy átjárja az egész tésztát?
Nem bizonyos ugyan, hogy ha az életpél
dánk krisztusi és vonzó, akkor megnyerjük az
embereket. De annyi bizonyos, hogy ha oda
szenteltük magunkat Istennek, és az ő Lelkét
hagyjuk bennünk lakozni, akkor megtettük azt,
amit Krisztus vár tőlünk. Ennél többre pedig
nem köteleztettünk.
Diakónus.
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JEGYZETEK.
Egy protestáns napilap megindításának a
terve régóta forog már szőnyegen. Az a tény,
hogy a békevilágban már volt egy ilyen la
punk és akkor — kedvezőbb körülmények közt
— nem tudtuk fenntartani, nem tudja szétrom
bolni a táplált illúziókat. Én ebben a tervben
éppen a protestáns sajtóügynek egyik veszedel
mét látom és egyházi sajtónk érdekében szük
ségesnek tartanám, hogy mielőbb és véglegesen
le vétessék a napirendről. Minél befolyásosabb
egyházi tényezők azok, akik a tervvel foglalkoz
nak, vagy azt pártolják, annál veszedelmesebb.
És pedig azért, mert éppen ezek a befolyásos
tényezők félszivvel, vagy sehogysem támogat
ják azt, ami van, hanem festett egekre nézve,
az eljövendő sajtót dédelgetik és annak érdeké
ben használják fel hatalmukat.
Mindazok, akik a sajtóviszonyokat ismerik,
nagyon jól tudják, hogy olyan napilapot, amely
nem a kereskedelemre és iparra van alapozva,
ma csak áldozatokkal lehet fenntartani. Tudva
levő, hogy az amerikai sajtó a legfejlettebb.
Nos, Amerikában az a helyzet, hogy a lapok
bevételeinek egynegyed része származik az elő
fizetésekből, háromnegyed része a hirdetések
ből. Vagyis ha valamely lap 16 fillérbe kerül,
a lap előállítási költségeiből 4 fillér esik az ol
vasóra és 12 fillér a hirdetőre. Nyilvánvaló, hogy
verseny- és életképes csak az a lap lehet, ame
lyik költségeinek háromnegyed részét át tudja
hárítani a hirdetőire. Ha ez nem sikerül, akkor
a lapot drágábban kellene adni, ha ugyan
akadna, aki drágábban’megvenné.
De ebből következik más is. Nevezetesen
először az, hogy a hirdetők megkívánják, hogy
a lap hasábjai is az ő érdekeiket szolgálják,
vagy legalább is ne írjanak érdekeik ellen. A
hirdető cégek és vállalatok igen jól tudják, hogy
ők finanszírozzák a lapot és nem hajlandók ezt
tenni, ha a lap más érdekeket szolgál. A mai
pénzügyi helyzetben egyetlen vállalat sem en
gedheti meg magának azt a fényűzést, hogy
csak azért, hogy protestáns érdekeket előmoz
dítson, hirdessen, bőven hirdessen valamely lap
ban. Vagyis a leendő protestáns napilapnak
élőre számolnia kell azzal, hogy fennmaradása
érdekében a hirdető vállalatok érdekeit kell
szolgálnia. A zsurnalisztikában jártas ember
tudja, hogy a hirdetők érdekei vörös fonálként
húzódnak végig a lapon, még a tárcarovatban
is. Másodszor következik az, hogy ha a napilap
mégis a protestáns érdekeket akarná szolgálni
a vezércikktől az anekdotákig, akkor azt a hiányt,
ami a hirdetések elmaradásából származna, köz
vetlenül kellene megkapnia az egyházaktól.
Mondjuk, kedvező esetben, egynegyed részt
kapna a lap az előfizetőktől, egynegyed részt
a hirdetőktől, a költségek felét akkor is az egy
házaktól közvetlenül kellene megkapnia szub
venció alakjában, mert egyébként vagy kisebb-
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terjedelmű, vagy drágább lenne a többi napi
lapoknál, ami egyértelmű a bukással.
Hogy a protestáns egyházak képesek és haj
landók-e ekkora terhet vállalni, erre a kérdésre
egészen bátran felelhetem, hogy nem. Végül
csak annyit jegyzek meg-, hogy egyházi heti
lapokra akkor is szükségünk lesz. Nem szólok
arról, hogy’ a >Protestáns« egységes front je
lenleg nincs meg, s a közel jövőben nincs ki
látás arra, hogy létrejöjjön.
Olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja, hogy
mimódon alakult meg az oroszországi Evangé
likus Lutheránus Egyház. Az 1918. évi forrada
lom előtt az ország számos részében voltak
lutheránus gyülekezetek és községek. A Roma
noff uralkodók lutheránus országokból hívlak
bevándorlókat, elsősorban a mezőgazdaság fej
lesztése céljából. A bevándorlók csoportokban
telepedtek le és a cárok biztosították nekik nyel
vük szabad használatát és a vallás szabad gya
korlatát; fel voltak mentve a katonai szolgálat
alól, de az orosz orthodox egyház tagjai közt
nem folytathattak térítési munkát. Az oroszjapán háború után a katonai szolgálat alól való
mentesség megszűnt; a pánszláv mozgalom nyo
mást gyakorolt a bevándorlottakra az orosz
nyelv és az orthodox egyház érdekében. A gyü
lekezetek azonban mégis fennmaradtak. 1914ben hárommillió lutheránus volt Oroszország
ban. Most vannak körülbelül kilencszázezeren.
A forradalom megszüntette a kormány és
az egyházak közt fennálló egyezményeket. Ha
az államegyházban a viszonyok csak megközelí
tőleg is olyan romlottak voltak, ahogyan a hely
zet ismerői állítják, akkor az ellenszenv nem
lephet meg senkit sem. Az egyházaktól elvon
ták a tulajdonszerzési jogot és az istentiszteleti
összejöveteleket nyilvános gyűlések közé sorol
ták, amelyek állandó rendőri ellenőrzés alatt
állnak és bármikor feloszlathatok. Az oroszor
szági lutheránus gyülekezetek vezetői 1923 ele
jén összejöttek Moszkvában és egyházalkot
mányt szerkesztettek. Ez a gyűlés a szovjet kor
mányformát elismerte. A szovjet biztosoknak
tudomásuk volt a szervezkedésről és nem tettek
ellene semmit. Cszaki és déli egyházkerületet
alakítottak, mindegyiknek élen püspök á'l. Meyer
püspök Moszkvában lakik s alája tartoznak a
déli és a szibériai gyülekezetek. O a moszkvai
főtanács elnöke, amely az egyetemes közgyűlés
végrehajtó bizottsága. Malmgren püspök a leningrádi, északi egyházkerület élén áll, s külö
nösen a leningrádi lelkészképző szeminárium
ügyét karolta fel. Mindkét püspök élemedett kor
ban van, s mindketten megszentelt jellemű egy
házi vezetők. Jelenleg 98 theologiailag képzett
lelkész szolgál 200 lelkészségben. Egy-egy lel
készséghez gyakran (általában) több gyülekezet
tartozik.
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Üzenet.
(D Raífay S. püspök bevezető cikke a PrtsstrilMSl első
számiban,)
Ezeknek a lapoknak az a hivatása, hogy a
magyar protestáns egyházak üdvözletét és üze
netét az idegen országokban szétszórva élő hit
testvéreknek elvigyék.
Az Írott szó mindig és mindenütt hordozója
és kifejezője a gondolatnak. E lapok betűi a
magyar nép protestáns lelkét viszik majd ma
gukkal. Azt a lelket, mely a Krisztus igazságát
mindjárt az evangéliom életrekclésének hajna
lán megragadta és azóta is annak igáját hor
dozza. Azt a lelket, mely ma telve van fájda
lommal és gonddal, amit az egyház és a nemzet
elszenvedett pusztulásának és veszteségeinek
tapasztalása keltett benne. De mégsem veszítette
el az Istenben való hitét, reménységét és azt a
bizodalmát, hogy az Isten, ha meglátogatja is
az ö népét, elveszni mégsem engedi.
Ez a mi lelkünk indul most el testvérkercsésre. Olyan testvérekére, akik szorongását meg
értik, gondját felveszik, aggodalmát hordozni,
hitét hivő lélekkel erősíteni, reménységét és bi
zodalmát segítő kézzel támogatni készek, ügy
repül most ki a lelkünk a még mindig zajló hul
lámokra, mint Noé bárkájának fehér galambja
és vigyázza biztató olajágát annak az engesz
telő szeretetnek, amely szétdarabolt hazája és
egyháza számára balzsamot rak a vérző sebekre.
Testvérek, akik távol vagy közel ugyanan
nak az evangéliumnak a világosságát élvezitek,
mint mi, fogadjátok e/t a magyar lelket világ
futó röptében szeretettel! Panaszaink ne kedvetlenitsenek el, hiszen azok keserűségét mi érez
zük igazán. Nnyomoruságaink előtt ne zárjátok
be a sziveteket, hiszen azok szomorú következ
ményei minket sújtanak a földre!. Inkább karol
jatok fel és támogassatok bennünket ama ne
héz hivatásunk betöltésében, amelyet ismerünk
és éiziink, de amelynek szomorú magunkrahagyatottságunkban nem tudunk megfelelni: hogy
itt, Európa délkeleti határán, Krisztus evangé
liumának apostolai legyünk.
Az evangélium igazságának próbás hordozói
és az apostoli hivatás szolgái köszöntetlek tite
ket. Köszöntének mint testvéreket és mint ba
rátokat.
Az Ur legyen velünk és áldjon meg mind
nyájunkat!
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1803-tól kezdődőleg) országos (választó-) feje
delmi méltóságukat elvesztették s maga a pápa
Irta: Malert H., kiéli egyetemi tanár. Fordította: D. 6. II. is azáltal, hogy az 1860—70-es évek folyamán
le kellett mondania az ő külön egyházi államá
III.
ról: voltaképen az ő lelki hivatását gátló számos
kellemetlenségtől
szabadult meg. És ha nap
És ennek jórészben maguknak a pápáknak jainkban egyes róm.
katholikus körökben mégis
a politikája volt az oka. Mivel a pápák idők fo sokatmondani kívánó fontoskodással emlegetik a
lyamán gyakran egymástól eltérő célok szolgá pápai hatalmat, ha Windhorst elragadtatta ma
latába állították politikájukat, e célok közül gát
annak a kijelentésére, hogy: »A pápa kormá
egyiknek-másiknak természetszerűleg háttérbe nyozza
a világot«, — úgy ezzel szemben a va
kellett szorulnia. A 13-ik század elején például lóságnak megfelelő tényállást abba a megálla
arra igyekeztek, hogy a hohenstaufi császári ház pításba lehet összefoglalni, hogy a pápa ma
hatalmát korlátozzák, ami azt eredményezte, semmivel sem több és hatalmasabb, mint hogy
hogy a nyugati keresztyénség nem tudott úrrá ő a nyugati róm. katholikus keresztyénségnek
lenni a keleti keresztyénség felett, tehát vég az egyházi feje.
eredményben a pápaság egyházi hatalmának a
Mint ilyennek, a saját egyházában újabb
kiterjedése szenvedett gátlást. Viszont a 15-ik
században, hogy a reformzsinatok és az egyes időkben határozottan növekszik a lelki hatalmi
püspökségek feltörekvő hatalmi vágyaival szem befolyása. Ha a felvilágosodás korában a
ben megóvják a nyugati keresztyénség feletti püspöki intézménynek volt is valami eg^házkoruralmukat, a pápák a tartományi egyházközös mányzati hatalmi önállósága és igy kifejlődhe
ségek felett kiváltságos jogokat biztosítottak a tett az a nézet, hogy a pápának csupán a püspö
fejedelmeknek, tehát, hogy központi hatalmukat kök egyetemével lehet kormányoznia az egy
továbbra is fenntarthassák, jórészben épen azt házat, — ám a 19-ik század viszont teljesen
dobták áldozatul, amiért VII. Gergely pápa megszilárditotta a pápának az egyház feletti
annyi energiával küzdött: az egyház kormány egyeduralmi (monarchistikus) hatalmát. Az
zatának a függetlenségét a fejedelmi hatalomtól. 1870-es vatikáni zsinat elismerte őt a világ öszÉpenigy a 16-ik században a pápák, mint Olasz szes katholikusai egyetemes püspökének és ki
ország egyik tartományának akkor már világi mondotta, hogy ő a hit és erkölcs dolgában csauralkodói, hogy az ő úgynevezett »egyházi latkozhatatlan. És bár a politikai formák és erő
államuk« területét növelhessék és az őket észak viszonyok változásaival ma már a katholikus fe
ról és Nápoly felől körülfogó német-római csá jedelmek nem uralkodhatnak országaikon abso
szári hatalommal szemben megoltalmazhassák, lut erőhatalommal, az ekként elvesztett hatalmi
a frank királyokkal és a császár egyéb ellensé bázist a katholicizmus igyekszik azon az úton
geivel léptek szövetségre. Ámde az emiatt el ismét birtokába venni, hogy a parlamentekhez,
lenségeivel hadjáratok folytatására kényszerült a demokráciákhoz igyekszik hozzáférkőzni (lásd
V. Károly császár épen ezen körülménynél fogva a különböző néppártokat, centrumpártokat, ke
volt megakadályozva abban, hogy teljes csá resztyén — szociális — gazdasági stb. pártokat)
szári hatalmát fejthesse ki a németországi re még pedig úgy, hogy eközben a legmodernebb
formációi mozgalom elfojtására, ami máskülön módszerekkel, a sajtó és irodalom útján igyek
ben a dolog kezdetén valószinüleg könnyebb szik előretörni. És amint az európai hatalmi be
feladat lett volna. Hogy aránylag kis területre folyás határai tágulnak, amint Európa népei
kiterjedő világi uralmukat biztosíthassák és azt új és új gyarmatokat hódítanak és telepítenek,
alkalmilag ki is terjeszthessék, a pápák olyan részben ezt a hódítást megelőzőleg, de legalább
politikát folytattak, amiért végre is a nyugati is azt követőleg lépten-nyomon reábukkanunk
keresztyénség fele része feletti egyházi felsőbb- a pápás misszióra, amely fürgébb, mint a pro
ségükkel kellett fizetniük. Hogy aztán végre testantizmus missziói munkája, s ma már el
a reformáció folyományaként Európa népeinek terjedt a világ összes tájain — nemcsak a katho
egész sora szakított a pápa egyházával, ez arra likus, de a protestáns államok gyarmatain,
szolgált ösztönzésül, hogy a pápa politikája sőt — miként China is bizonyítja — Ázsia füg
egészben frontot változtasson, tehát, hogy a getlen államaiban is ...
És mégis
a reformáció utáni kor, főként
pápa egyházának a kormányzata — spanyol ve
zetés alatt — a maga belső, vallási feladatainak pedig a legutolsó másfélszázévnek az európai és
a tudatára ébredjen és a művészetkedvelő, had a világhelyzet változására kiható eseményei sok
járatokat folytató r enaissance-pápákat egyidőre oly mozzanatot tartalmaznak, ami kedvezőtlenül
hitbuzgalmukkal kitűnt férfiak váltsák fel. És
a későbbi történelem valóban beigazolta, hogy hatott ki a pápa helyzetére, a pápa egyházi vi
a pápák és püspökök sikeresebben terjeszthetik láguralmat kívánó igényeire.
hivatulkból folyó vallási kötelességeiket, ha
(Folytatjuk.)
semmiféle világi hatalommal nem rendelkeznek.
A németországi róm. kath. püspökök egyházi
buzgalma fokozódott azóta, amióta (nagvobbára
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H Í R E K .
Lelkészértekezlet. A győri egyház
megye lelkészegyesülete március 12-én tartotta
böjti értekezletét Győrött. Az Úrvacsorát D.
Kapi Héla püspök szolgáltatta ki a testvériség
nek (Luk. 22, 62). Kiss Samu nagybarátfalui
lelkész A protestantizmus létjogosultsága^ cimen olvasott fel egy értekezést, amely behatóan
és meggyőzően foglalkozott Pezenhofer statisz
tikájával. Bácsi Sándor györj hitoktató-lelkész
beszámolt tapasztalatairól, amelyeket az egyház
megye gyülekezeteiben a május 13-án t irtandó
ifjúsági konferencia érdekében tett látogatásai
alkalmával szerzett Tárgyalta az értekezlet Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész nyugdijintézeti
javaslatait is; azt a javaslatot, hogV a fenntartói
járulékok és alapítási költségek a közalapi járu
lékok kulcsa szerint osztassanak fel, egyhangú
lag elfogadta; a többi javaslatok tárgyában nem
hozott határozatot. Szükségesnek és kívánatos
nak tartotta az értekezlet, hogy a MELE konfe
renciája az Ágostai Hitvallás jubileumi eszten
dejében megtartassák, de olyan városban, amely
minden oldalról könnyen megközelíthető, eset
leg Budapesten. Kiss Samu jelentést tett az egy
házmegyei Belmissziói Szövetség kiadványairól;
Turóczy Zoltán győri lelkésznek a családi áhí
tatról irt könyvecskéje a régi áron (24 fillér!
második kiadásban rövidesen megjelenik; a/
Ágostai Hitvallást, mivel az a Luther-Társaság
kiadásában május havában megjelenik, a Szövet
ség nem adja ki. A szórványbeli szegénysorsú
konfirmandusok között a Szövetség 20 db »Erős
Vár« imakönyvet fog kiosztani.
Igazgatói címmel kitüntetett tanítók.
D. Kapi Béla püspök a tolna-baranva-somogyi
egyházmegye két érdemes, 35 évnél régebben
működő tanítóját: Hildebrand Miksa izményi és
Hoffmann Samu kaposszekcsői tanítót az igaz
gatói címmel tüntette ki.
Böjti vallásos estélyek. Győr fdiájában,
a börcsi leányegyházközségben a böjti időszak
ban minden vasárnap délután vallásos estélyek
vannak, amelyeknek keretében Huber Etelka, a
győri Szeretház vezető nővére és Mórotz Kata
diakonisszanővér a nevezetesebb ev. énekköltókről tartanak ismeretterjesztő előadásokat.
Lelkész-avatás. D. Kapi Béla dunántúli
püspök március hó 17-én, a győri gyülekezet
templomában est félhét órakor tartott istentisz
teleten két jugoszláviai illetőségű evang. lel
készjelöltet: Heib F. Józsefet és Mensch Jaka
bot avatta lelkésszé. Nevezettek tanulmányaikat
még magyar középiskolákban, majd a bécsi
egyetemen végezték, lelkésszé avattatásukat
azonban Magyarországon kívánták és kérték.
A templomot teljesen megtöltő hivek áhítatát
nagyban emelte Helényi Gyula győri gordonka
művész művészi előadása. Az avatási szertartás
nál Turóczy Zoltán lelkész, László Miklós
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püspöki titkár, Takó István egyházker. segéd
lelkész, Szabó József püspöki h. másodlelkész
és Ittzés Mihály ifjúsági lelkész segédkeztek a
püspöknek. Kedves gondolata volt egy győri
urinőnek, aki a két hazájától elszakított lelkészjelöltnek nemzeti szalaggal átkötött szegfüszálat
nyújtott át.
A B ethánia-Egylet országos evangelizáló konferenciája. Évtizedek óta egyik leg
nagyobb eseménye a magyar evangéliumi élet
nek a Bethánia-Egylet tavaszi konferenciája.
Alig van helye Magyarországnak, ahova ne ju
tott volna abból a lelki haszonból, amit a kon
ferencia résztvevői vittek szét. Sok helyen egy
ilyen konferencia hatása alatt indult meg az
egyházi újjáéledés. Az ezévi konferencia április
I 7-ig lesz. Az előadások a következő témák
ról szólnak: Igazság. ítélet. Kegyelem. Szabad
ság. Győzelem. Dicsőség. II. A megtérés aka
dályai: Tudatlanság. Bizalmatlanság. A bűn sze
relme. Ili. Református országok. Lutheránus or
szágok. Vasárnap, április hó 6-án este félhét
órakor nagy evangélizáló estély művészi műsor
ral a Kálvin-téri református templomban. A kon
ferencián a következő előadók fognak beszélni:
Benkő István, Nagy István, Nyáry Pál, Patay
Pál, br. Podmaniczky Pál, Sallay István, Szabó
Imre, Turóczy Zoltán, Szönyi Sándor, Vargha
Tamás, dr. Victor János. A konferencián részt
vehet bárki, aki az evangélium ügye iránt ér
deklődik. Jelentkezések március 20-ig a Bethánia
titkári hivatalába küldendők. (Budapest, Vili.
Gyulai Pál-utca 9.)
Rövid hírek. A kultuszminiszter Kapos
várott a ref. egyház kultur estély én azt hangoz
tatta, hogy a protestáns magyarok kereshetik
az összeköttetést az ó vallássorsosaikkal, az
északuémet és az angolszász világgal, i k a t o 
likusok a román népekkel.
Primo de Rivera, a Párisban váratlanul
elhunyt, volt spanyol diktátor holttestét a kar
melita-rend világi tagjainak rendi ruhájába öl
töztették.
A római pápa által március 19-én celeb
rált mise alkalmával felmutatták Jézus Krisztus
igazi keresztjét és azt a lándzsahegyet, amellyel
Krisztust a keresztfán a római katona megse
bezte.
Kiss Samu nagybarátfalui (Győr m.) lel
késznél megrendelhető az »Erős Vár« imakönyv
konfirmandusok számára; továbbá Turóczy Zol
tán Családi Áhítata.
A Kálvin-téri rcf. templomban Budapes
ten száz évvel ezelőtt tartottak először istentisz
teletet; addig bérelt helyiségben jöttek össze.
— A római pápa a cseheknek megengedte,
hogy Masaryk elnök születésnapján húst egye
nek. Váljék egészségükre!
A P rotestáns Irodalmi Társaság már
cius hó 28-án Budapesten, IX., Ráday-u. 28. sz.
alatt d. ii. fél 5 órakor választmányi, fél 6 óra
kor fölolvasó és ezt követőleg közgyűlést tart.
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Halálozás. Szerdahelyi dr. Kesserü Béla
i: hír. 1. oszt. honvéd főtörzsorvos, a Ferenc
lózsef-rend lovagja stb. életének 56-ik évében
Budapesten elhunyt. Halála gyászba borította
a Nagydémi Mihály családot.
— Egyházi pénzügyek. Az Egyházi Pénz
ügyek Nemzetközi Társulata jelenti, hogy a
jövő év júliusában Edinburghban tartandó kon
ferenciájával kapcsolatban már albizottságok
alakultak az Egyesült Államokban, Ausztráliá
ban, Angliában és másutt s hogy vannak jelek,
amelyek arra mutatnak, hogy a konferencia
nagy haladást fog jelenteni abban az irányban,
hogy az egyházi pénzügyek intézésébe modern
módszereket vezetnek be az egész világon. A
Társulat azt javasolja, hogy abban a,z esetben,
ha a theologiai hallgatók tanulmányainak kibő
vítése kerijl szóba, az egyházi pénzügyek és
az egyházi szervezet modern módszereinek
kérdése tétessék megfontolás tárgyává.
— Az oroszországi vallásüldözésekről.
Dr. Morehead a National Lutheran Council Bul
letin-ben a következőket irja: »A nyilvános saj
tóban aggasztó hírek jelentek meg az utóbbi na
pokban az oroszországi vallási helyzetről. Az
európai napilapok hirüladták, hogy Malmgreen
püspököt, a leningrádi Lutheránus Szeminárium
igazgatóját és néhai Freifeldt püspök két leányát
a Fehér tenger Solowki nevű szigetére depor
tálták s hogy a leningrádi lutheránus lelkésze
ket bebörtönözték. Ennek következtében széles
körökben nyilvánul aggodalom oroszországi hitsorsosaink sorsa iránt, akik közül többeket sze
mélyesen ismerünk és az orosz szeminárium
iránt, amely mindnyájunk szivéhez közel áll.
Az egyháznak joga van ismerni a híradások
alapjául szolgáló tényeket, amennyiben azok iga
zolhatók. Az oroszországi evangélikus lutherá
nus egyház tisztviselőitől, lelkészeitől, tagjaitól
egy szót sem kaptunk hetek óta, vagyis az
oroszországi vallási elnyomás erősödése óta,
amelynek jelei a megdöbbentő újsághírek. En
nélfogva nem ismerjük a teljes igazságot, hogy
mi történt a püspökökkel, lelkészekkel és hívek
kel. Azonban külföldi kartársaimhoz az újság
hírek hivatalos bizonyítása végett intézett táv
irataimra február 19-iki és 20-iki dátummal kap
tam kábelsürgönyöket, amelyek biztos tényeket
közölnek több külföldi kormány képviselőinek
szívességéből. Malmgren püspök biztonságban
van leningrádi otthonában. A leningrádi luthe
ránus szeminárium nyitva van. Ennek az intéz
ménynek a fenntartására továbbra is küldhetők
segélyek. Hála Isten.«
A Magyar Protestáns Irodalmi Társa
ság március 23-án Nagykőrösön irodalmi es
télyt rendez d. u. 6 órakor. Előadók: Ravasz
László, Kapi Béla, Bibó Lajos; művészi sze
replők: Árokháty Béla és Br. Kemény. — Már
cius 28-án Budapesten (IX. Ráday-u. 28) d. u.
félötkor választmányi ülést tart, félhatkor fel
olvasó ülés, melynek programmja: Vargha
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Gyula ifjúkora, felolvassa Vargha Zoltán; Bibó
Lajos: elbeszélés; Maróthy Jenő: novella. Ezt
követi a közgyűlés. — Április 5-én este Hajdú
böszörményben, április 6-án délután Hajdúszo
boszlón az irodalmi estélyen Ravasz László,
Áprily Lajos és Török Pál szerepel.
— A szarvasi Luther-tanitónőképző igaz
gatósága közli, hogy az intézet új Rendtartása
szerint a fölvételi kérvényeket ezentúl május
1-ig kell benyújtani (nem julius 1-ig, mint mosta
náig szokásban volt). Az elkésetten beküldött
kérvények figyelembe nem vehetők, már azért
sem, mert a létszám betöltése lehetőleg május
első hetében megtörténik és május közepéig
szétmennek a fölvételi értesítések is. A fölvételi
kérvény fölszerelésére vonatkozó tájékoztatót
kívánságra bárkinek megküldi az igazgató.
— Sztehlo Kornél: A budai ág. h. evan
gélikus egyház története 1821—1918. Kiadja
a Budai Luther-Szövetség. Ára 2.50 P. A szerzőt
családi kötelékek fűzik a budai egyházközség
hez. Sztehlo András budai lelkész (1864—1873)
édesatyja, Scholtz Gusztáv (1873—1918) lelkész
és püspök pedig sógora volt. Egyháztörténeti
monografia-irodalmunknak nyeresége ez a szá
mos képpel gazdagított 60 oldalas füzet, amely
ben a történetkutató sok, intim adatot is talál
hat a budai egyház történetéhez.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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A legnagyobb erő a hit.
„Hit nélkül lehetetlen Istennek
tetszeni; mert aki Isten elé járul,
hinnie keli, hogy 6 létezik és meg
jutalmazza azokat, akik őt keresik.“
Zsid. 11, ti.

Kedvében kell járnunk annak, akinek tetszését
meg akarjuk nyerni. Iparkodunk még elrejtett
gondolatait is kitalálni. Szeméről, arcáról szeret
nénk leolvasni kívánságait. Örülünk, ha mielőtt
szólna, már rájöttünk, mit akar, s meg is tettük
azt. A mély és tiszta szeretetnek, a belső lelki
közösségnek éppen az a jele, hogy kevés szó
ból sokat étiünk. Bizonyára ez az értelme Krisz
tus ama parancsának, hogy imádságainkban ne
legyünk sokbeszédüek. Isten közel van hoz
zánk, tudja mire van szükségünk s gyönyörű
ségét találja abban, ha gyermekei boldogságu
kat találják a reáhagyatkozásban, abban az
együttlétben, amikor csak a szív és a lélek be
szél a szívhez és a lélekhez.
Lehet-e az embernek nagyobb gondja, mint
az, hogy Istennek járjon a kedvében? Nem a
legszentebb kötelessége-e az, hogy Isten tet
szését megnyerje? Hiszen ettől függ az ember
ideig és örökké tartó boldogsága! Istenre sok
szor kell gondolnunk, hogy vallásunkban ne ke
ressük csupán a magunk tökéletesbülését, szi
vünk nemesítését, életünk megjavítását, hanem
mindenekelőtt Istennek dicsőségét. Mert van a
vallásosságnak egy neme, amely annyira az em
ber önzésén épül fel, hogy Istenről szinte el
feledkezik, s csak önmagát szemléli. Vagy a
saját bűneit, vagy a saját érdemeit. Az igazi
keresztyén vallásosság azonban, amiként Isten
től indul ki, s Isten kijelentéseiből táplálkozik,
úgy az Istenre irányul is és öreá tekint. A
Krisztus követelte önmegtagadásnak egyik lé
nyeges eleme az, hogy önmagunkról akár egé
szen meg is feledkezünk; a magunk állapotával
nem törődünk; mindent: erényeinket és hibáin
kat sarokba állítjuk, s egészen eltölt bennünket
Isten. Ez az állapot az isteni kegyelemnek kö
szönhető, saját erőfeszítésünkkel el nem érhető.
Ötőlc függ, hogy akar-e bennünk lakozni és
mindenünket a maga számára lefoglalni.
De mégis felmerül a kérdés: Hogyan jár
hatok Isten tetszésére? Miként maradhatok meg
kegyelmében, amelyet kiönt reánk a Krisztus

M ealoltnik kólónként eovszer. vasarnao.
Előfizetési i r : Egész érre 6 P. 40 (Hl., lélévre 3 P.
20 nil., negyedévre I P. 60 IIIL Egy szám 16 Ilii
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

ban a Szentlélek által? Az apostol azt írja, hogy
hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Ez. tehát
a fundamentális követelmény az embernek Isten
hez való viszonyában. Aki Isten elé járul, annak
hinnie kell, hogy Isten létezik. Milyen magától
értetődő ez! Olyan természetes, hogy felesle
gesnek tartjuk kimondani. Pedig gondoljunk
csupán azokra az alkalmakra, amikor nyilván
valóan Isten elé kívánunk járulni és Őhozzá
akarunk folyamodni. Gondoljunk arra, amikor
a templomba megyünk, istentiszteletre; vagy
az oltár elé az Úrvacsorához. Valóban eltölti-e
egész valónkat az a hit, hogy Isten létezik?
Valóban arra vall-e magatartásunk, felkelésünk
és leülésünk, beszédünk és nézésünk, hogy mi
hisszük, hogy Isten létezik, mindenütt jelen van
és velüuk is van? Nem eszmélünk-e rá megdöb
benéssel, hogy a templomban, ahol Istent ke
ressük, ahol Isten elé járulunk, megfeledkez
tünk Istenről és Isten háttérbe szorult, vagy ho
mályos ködfátyol gyanánt van előttünk, ame
lyen keresztül szemünk, szivünk másra néz és
más valakit vagy valamit lát?
Az apostoli tanítás tehát, akármilyen magá
tól értetődőnek tetszik is az első olvasásra, nem
fölösleges, sót rendkívül szükséges és arra szó
lít fel bennünket, hogy minden módon igyekez
zünk érzelmeinket, gondolatainkat és akaratun
kat Istenre összpontosítani mint olyanra, aki
yalósággal létezik, époly valósággal, mint a
szomszédunk, aki mellett ülünk s jelenlétének
érzete kell, hogy éppen olyan intenzív és köz
vetlen legyen, sőt intenzivebb és közvetlenebb,
mint szomszédunk létezésének érzete vagy tu
data. Ezt az érzetet nem érzékeink közvetítik.
Istent senki nem látta. Érzékszerveink Isten lé
tezését és jelenlétét nem közvetítik tudatunknak.
De ebből nem következik, hogy hitünkben az
érzékszervek semmi szerepet nem játszanak s
azokat teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk hit
életünkben. Érzékszerveink, testiségünk, a hit
tudatot, annak tartalmát és minőségét károsan,
vagy előnyösen befolyásolják. Erre is gondot
kell tehát fordítanunk. Aminthogy kétségtelen
az is, hogy hitünknek visszahatása van testi éle
tünkre.
Amikor az apostol azt írja, hogy Isten meg
jutalmazza azokat, akik őt keresik, a tizenegye
dik fészben felsorakoztatott példák nyilván ta
núsítják, hogy ez a jutalom testiekre és lelkiekre,
ideig és örökkévaló javakra vonatkozik. Hitünk
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nem mozog és él légüres térben, sem elképzelt
viszonyok között. A hit a leghatalmasabb reali
tást öleli át és azzal adva van minden más reali
tás is. János apostol új eget és új földet látott
elragadtatásában, de eget és földet látott; más
lett a világ, de valóságos világ volt. Az a vi
lág és valóság, amelyet a hitetlenség ismer, sok
kal kevesebb realitással bir, mint a hivő világa,
amelyben Isten megjutalmazza azokat, akik őt
keresik. A bölcs ember Krisztus szerint nem
az, aki a hitetlenség homokjára épitette a házát,
hanem az, aki a hit kősziklájára épül.

Kagawa.
Az utóbbi hetekben egymásután olvastam
három kiváló ázsiai férfiú életrajzát. Rohand
Romaintól Ramakrishna és Gandhi életét. Leg
újabban pedig a japán keresztyén, Kagawa
Toyohiko életrajzát, amely Kagawa egyik angol
nyelven megjelent könyvének (Love the Law
of Life, London, 1930) bevezetéseként Hinder
Eleanor és Topping Helen tollából jelent meg;
a könyvhöz Jones Rufus irt előszót. Mindahárom életrajz acélfürdő a léleknek. Gandhi most
különben is aktuális, Kagawa pedig" — bár róla
nem esik annyi szó hírlapjainkban — a keresztyénség szempontjából még aktuálisabb, mert
mostanában indított meg egy hatalmas inisszionáló mozgalmat Japánban, amelynek neve Isten
országa Mozgalom, célja egymillió lélek meg
nyerése Krisztusnak. Közbevetőleg megjegy
zem, hogy Kínában Öt Évi Evangelizációs Moz
galom indult meg, azzal a célkitűzéssel, hogy
öt év alatt megkétszerezi a kinai keresztyének
számát. Ennek a három ázsiai embernek az éle
tében különböző sugártörésben megtalálom
Krisztus Evangéliomának ragyogó igazságát,
különösen pedig a Hegyi Beszéd tiszta és mély
vallásosságot lehelő erkölcsi tanításának utolérhetetlenül és abszolút érvénnyel uralkodó hatal
mát. Egyúttal beigazolva láttam azt is, hogy a
keresztyénségnek lelkeket megnyerő, világot le
győző apológiája első sorban a keresztyének
élete. Dicsőséges hitünknek személyes, emberi
életekben kell materializálódni, az Igének testté
és vérré kell válni, hogy diadalmaskodhassék
a világban. Rájöttem, hogy Krisztus Egyházá
nak az a hivatása, hogy a kegyelmi eszközök
szolgálata által olvasztó tégellyé legyen, amely
ben a lelkek izzásig hevülnek a hit, szeretet és
remény tüzében, hozzátéve Pál apostollal, hogy
e három közül legnagyobb a szeretet. Vagyis
az egyház nem lehet se konzervdoboz, se jég
szekrény, se automatikus normál hőszabályozó.
Ramakrishnától hadd álljon itt ez a két idé
zet: »Csak olyan cselekedetekbe kapjatok, ame
lyek gondolataitoknak és tisztult álmaitoknak
korlátain belül vannak! Ne akarjatok óriási al
kotásokkal hízelegni magatoknak, olyan kisszabású kötelességeket vállaljatok, amekkora a ti
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önátadástok Istennek. Azután, abban a mérték
ben, amint lemondástok és tisztaságtok növe
kednek — (s a lélek dolgai igen gyorsan nőnek)
— utat vágnak maguknak az anyagi világon ke
resztül s rásugározzák kincseiket másokra,
ahogyan a Ganges, amely ágyat vájt magának
a Himalája kemény szikláin keresztül, ezernyi
mérföldeket öntöz jótéteményeivel.« ~ »A val
lás út, amely Istenhez vezet. Az út nem ház...
(Vie de Ramakrishna, 187. o.).
Gandhitól: »Az erőszaktól való tartózkodás
nem jelenti azt, hogy jámboran behódolunk a
gonosztevőnek. Az erőszaktól való tartózkodás
a zsarnok ember akaratának ellene szegezi a lé
lek minden erejét. Egyetlen egy ember is da
colhat igy egy egész birodalommal és előidéz
heti annak bukását« (Mahatma Gandhi, 55. o.).
Nem Luther lelke szólal-e meg ebben a jainista
hinduban? S hol vannak ma a demokrácia szí
neivel mázolt, többségi elv alapján korrumpált
Európában a Lutherok? Mintha csak az Evangéliomot hallanám: Ha akkora hitetek volna,
mint a mustármag, azt mondanátok ennek a
hegynek... De hol vannak ma az ilyen bátor,
s a hegyekkel meg nem alkuvó hívők? Gandhi
az, aki jól érzi magát a kisebbségben, aki szinte
fél a többséggel egy párton lenni. Modern Ge
deon, akinek statisztikája nem számoszlopokkal,
hanem a lelkek tűzoszlopaival dolgozik.
Evangélikus testvérem, akit aggaszt, szoron
gat, csüggeszt kisebbségi mivoltod, akivel mármár elhitették, hogy a számbeli fölény igazsá
got jelent, akit a numerus kabalistái hipnoti
zálni és megdermeszteni szeretnének, tudod mi
kell neked? Megmondom. Nagy horizontok,
tiszta mélységek, a sas látása és szárnyalása, az
oroszlánnak (Ján. Jel. 4, 7. 5, 5.) bátorsága, a
kígyó okossága és a galamb szelídsége (Mt. 10,
16). Le kell jutnod az élet gyökereihez, s fel
kell emelkedned Isten hegyeire. Messze kell lát
nod a múltba és a jövőbe, keletre és nyugatra,
s miként a inéhnek, gyűjtened kell a mézet s
ráeszmélned, hogy az egész világ szántófölded
neked, amelyet munkálsz és amelyen aratsz.
Le kell rombolnod azokat a börtönfalakat, ame
lyekbe zárni szeretnének s az igazság világos
ságában járva menékülnöd a machaerusi töm
lőé sötétségéből szülétő kérdés elől: Te vagy-e
az, áki eljövendő vala? Igen, ö az! A Jézus
Krisztus, és nincsen más. A pogányok hite is
az '0 nevét dadogja. A keleti fény is Belője
sugárzik!
'Különösen is figyelemre méltó 'Kagawa,
mert japán s mert keresztyén. Kagawa révén
megismerjük nem a »turániaknak«, hanem a jö 
vőnek Japánját. Nem a kurzuskeresztyénséget,
hanem azt a keresztyénséget, amely a hitet
életbe, személyes életbe önti. ilyen emberek
kellenének evangélikus egyházunknak, csak egy
ilyen ember, s elmúlnék az álom a szemünkről,
a bénaság testünkből. Csak egy ember, aki ég,
világit, áldoz, szeret! Aki megtagadja önmagát,
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felveszi magára a saját keresztjén túl egyházá
nak, fajának keresztjét, beáll szolgának itt, ahol
mindenki úr akar lenni, s tud tiszta álmokat
álmodni és Istennek igéjével prófétáim, aki tel
veszi a szegények, özvegyek, árvák, elhagyot
tak, munkanélküliek, kifosztottak ügyét, s kész
megáldoztatni igazáért, hitéért, szeretetéért, re
ménységéért. Akármilyen szomorú is, hogy a
keresztyénség emberben megnyilatkozó erejéért
messze kell mennünk nekünk a törpéknek, a
satnyáknak a törpék és satnyák országából;
mégis jobb, mintha megfulladunk!
Jones professzor Kagawa könyvének elő
szavában igy ir: Jelenkori keresztyénségiink
nagyrésze milyen gyengének tetszik, ha össze
hasonlítjuk azzal a tüzes szellemi erővel és gya
korlati szemléltetéssel, amely e könyv írójának
életében és munkájában tárul elénk! Ha valaki
már-már azt hitte volna, hogy az evaugéliomi
csodák megszűntek vagy hogy a keresztyénség
kimerült és csődöt mondott, olvastassuk el vele
ezt a könyvet; hadd érezze meg azt a dinamikus
energiát, amely a Szentlélek ezen orgánumán
keresztültör... Kagawa a jelenkor keresztyénségének egyik megkapó jelensége. Nem szónok;
laboratóriumi munkás o, aki újból kimutatja,
hogy a keresztyénség nem beszéd, hanem cse
lekvés; nem szavakban áll, hanem erőben. Meg
mutatja a keresztyénséget mint lelki erőt, mint
teremtő energiát, mint megváltó hatalmat. Azon
nal észrevesszük, hogy milyen keveset mond
az egyházi statisztika vagy a számoknak felso
rakoztatása. A személyes meggyőződés, a le
győzhetetlen hit, a kalandra, kockázatra merész
es bizonyságtévő lélek nyom a latban
Kagawa 1888-ban született Japánban, gaz
dag buddhista családból. Az angol nyelv elsajá
títása végett beiratkozott egy angol vasárnapi
iskolába. Bátyjának gonoszsága megsemmisí
tette a család vagyonát. Egy gazdag nagybátyja
felkarolta a gyermeket, aki kitűnő nevelésben
részesült. A Hegyi Beszéd könyv nélkül meg
tanult versei átalakították egész lelki világát.
Mikor nagybátyja kívánsága szerint a császári
egyetemre kellett volna beiratkoznia, hogy a
diplomáciai pályára készüljön elő, megtagadta
az engedelmességet. Dúsgazdag nagybátyja, aki
egyetlen örökösévé szemelte ki a fényes tehet
ségű ifjút, mindenéből kitagadta. Kagawa be
iratkozott a köbei prezbiteriánus theol. szemi
náriumba. Kezdődő tüdővészének gyógyítására
egy évet egy halászfaluban töltött; ott megis
merte a szegényeknek rettenetes nyomorúságát.
Kobeba visszatérve, a/ egyik legrosszabb hírű
külvárosban az utcákon hirdette az evangéliomot. Mikor a tuberkulózisból egészen kigyó
gyult, 22 éves korában, ebbe a külvárosba ment
lakni s megkezdte a szeretetnek és szolgálatnak
azt a munkáját, amelynek révén a huszadik szá
zad keresztyénségének világszerte ismert repre
zentánsává lett.
ötödfél év múlva átment Amerikába, be
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iratkozott Princetonba. Onnan hazatérve, mind
járt az első éjjelt is a nyomortanyákon töltötte
el, ahol immár tizenkilenc éve, állandóan él,
ahonnan semmiféle világi előny vagy kitüntetés
nem tudta elcsábítani. Megnősült; felesége ko
rábban egy könyvkötő műhelyben dolgozott,
majd munkatársa volt a gyülekezetben. Felesége
két könyvet irt; hűséges társa férjének a szeretetmunkábán. Kagawa európai munkásruhát vi
sel, sokáig csak egy öltözet ruhája volt; ha ka
pott ruhadarabokat, odaadta a szegényeknek.
Szeme igen gyenge és érzékeny, mert tracho
mát kapott egy embertől, akivel megosztotta az
ágyát; hónapokig teljésen vak volt, említett
könyvét is vakon diktálta. Kagawának élete a
szeretet; szerinte Krisztus tanításának lényege
a szeretet. Három gyülekezete van, prédikál,
segíti a szükölködóket, van egy ingyen klini
kája, tanítja a külvárosi gyermekeket. Vezetője
a japán munkásmozgalmaknak. Az első isten
tiszteletet reggel hat órakor tartja, s este nyolc
kor, mikor vége van az esti istentiszteletnek, a
tanulókkal kimegy a/ utcákra prédikálni, de már
reggel öt órakor is tanít a gyermekeknek. Az
1923. évi földrengés után néhány hónap alatt
5700 lelket téritett a keresztyén hitre. Osakában
három éjjel prédikált nemrégiben zsúfolt és lel
kes hallgatóságnak, 145-en lettek keresztyénné.
Beválasztották volna már a parlamentbe, de
nem fogadta cl a jelölést.
Kagawa 1910 óta állandóan dolgozik iro
dalmi téren is. Első, önéletrajzi jellegű munkája
pár hét alatt 150.000 példányban kelt el. A
könyvei után befolyó jövedelemből tartja fenn
az általa létrehozott intézményeket. Eddig negy
venöt könyvet irt, köztük több regényt, hat kö
tet verset, gyermekelbeszéléseket, szociológiai
munkákat, bibliai tanulmányokat és imakönyve
ket. Több kiváló munkát lefordított japán
nyelvre.
Szervezett egy ifjúsági mozgalmat (Jézus
Barátai), melynek 1300 tagja van. Ö szervezte
az első igazi munkás szakszervezetet Japánban;
megalapította a mezőgazdasági munkások szer
vezetét, termelő cs értékesítő szövetkezeteket
létesített. Meggyőződése, hogy a krisztusi sze
retetnek útja vezet el a világ problémáinak meg
oldásához. 'Fellelhető benne Pál apostol hit
térítő buzgalma, Assisi Ferenc alázatossága és
Booth Vilmos gyakorlati lángelméje.«

Evangélikus Nőegyesületekhez
Az Ev. Papnék Orsz. Szövetsége az 1929.
év őszén megtartott konferenciáján nőegyesületi
kérdésekkel foglalkozott. Itt vetődött fel az ev.
nőegyesületek országos szövetségbe való tömö
rítésének az eszméje. Ez a gondolat nem lehet
sem új, sem idegen azok előtt, akiknek szivében
ég a vágy, minél eredményesebben küzdeni:
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egyházunk, hazánk, ifjúságunk jövőjéért, em
bertársainkért, a családi élet tisztaságáért.
Lehetetlenség az, hogy ev. nőegyesületein
ket közönyösen hagynák a megváltozott kor
újabb követelményei, romboló eszméi, szentséges ideáljai, az ezek ellen és az ezekért vívott
küzdelmek lehetőségei! Lehetetlenség, mert az
ev. nőegyesületeknek evangéliumi világnézettel
kell, sőt kötelességük küzdeni a fentebb emlí
tett eszmékért. Aki pedig küzd, az ismerheti a
közönyt! Meg kell tehát érteniök az új időknek
fokozott éberségre, munkára serkentő szavát is.
A régi világ nyugodt, lassú tempóját hiába
szeretnénk visszasírni! Nem lehet! Tétlen tépelődéseinkbe beleszól a rohanó élet... Bele
szól és követeli az élni akarótól, hogy akcep
tálja ezt a megváltozott, nyughatatlan fejlődést,
s adjon helyet azoknak az új feladatoknak, új
formáknak, melyeket a megváltozott társadalmi
élet és gondolatvilág új szükségletei röpítettek
az útjába.
/
Ki ne érezné a megváltozott időkben szük
ségességét annak, hogy felvegyük az érintkezést
az elszakított testvér-egyesületekkel? De még
ezeken túl is mindazokkal, akik hasonló szel
lemben küzdenek azokért a krisztusi igazságok
ért, melyeket gúzsba lehet ugyan kötözni, de
megölni nem lehet soha!
Ki ne érezné, hogy milyen nehéz ma evan
gélikusnak lenni? A hatalmas nemzetek és irigy,
gyűlölettel telt ellenségeink között magyarnak
maradni... ?
Ki ne érezné szükségességét annak, hogy
egy hittel, egy szeretettel kell ma összefognunk,
ha nem akarunk alul maradni vagy elpusztulni
a mások hihetetlen előretöréseivel szem ben...?
Ki ne érezné, hogy nincs nekünk tusakodá
sunk a vér és a test ellen, hanem a birodalmak
ellen, a hatalmasságok ellen, a világnak urai
ellen, az élet sötétségeinek vezérei ellen, a lelki
gonoszságok ellen...? És ezért fel kell öltenünk az Istennek minden fegyverzetét, hogy
ellene állhassunk a veszedelmes időknek, hogy
mindent elvégezvén majd megállhassunk!
Akik mindezeket megérzik, azok megértik
azt is, hogy az Ev. Nőegyesületek Orsz. Szövet
ségének a megszervezésére nem egyeseknek a
túlbuzgalma, nem is a gombamódra szaporodó,
a tagsági dijak beszedésén kívül más célt alig
szolgáló egyesületek utánzási vágya, de egye
nesen a Krisztus szeretete szólít fel bennünket.
Meg kell éreznünk, hogy az új időknek fokozott
munkára, éberségre hivó szózatának tulajdonképen csak a hangja, a csengése más, de az
értelme ugyanaz, ami volt kétezer évvel ezelőtt.
Én úgy hallom, mintha igy szólna hozzánk:
Ti Máriák és Márták, Thabiták, Fébék és Mag
dolnák, találjátok meg a megváltozott idők la
birintusában azt az új formát, melyben olyan
odaadással, szolgálatkészséggel és annyi hittel
tudtok dolgozni, mint a két^^öf-áy, előtti test
véreitek !
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így aztán rájövünk arra, hogy nem is va
lami új dolgot akarunk az ev. nőegyesületek or
szágos megszervezésével, hanem csak a meg
változott idők keretébe beilleszkedő új formát.
Uj tömlőt az új bornak! Uj bor az a buzgóság,
mely evang. nőink hitéletében ma oly gyö
nyörű lendületet mutat. Ez pedig keresi azt a
keretet, amelyben minél fokozottabb mértékben
tudná kibontani a lelkében ébredező szentséges
erőket.
Merem állítani, hogy evang. nőink szivében
élő egyházszeretet egyike a legfontosabb egy
házfenntartó erőknek. Amelyik gyülekezetben
ezek az erők egyesületbe tömörülve fejtik ki
hivatásszerű munkájukat, az tagadhatatlanul
meglátszik annak a gyülekezetnek a képén.
Épen igy látszana meg egész egyetemes egy
házunk arculatán az országos szövetségi munka.
Miért magyarázzam előre, hogy ez országos
egyesület
szociál-karitativ
tevékenységéből
mennyi áldás fakadna!? Előbb sütni kell a nap
nak, hogy melegével szárba szökkentse a csi
rát, amely meghozza idővel a maga gyümölcsét.
Nem foglalkozom itt részletesen azzal, mi
lyen módozatok közt alakulhat meg az Ev. Nőegyesületek Orsz. Szövetsége. Erre többféle le
hetőségünk van. Ez a részletkérdés semmiesetre
sem képezhet akadályt azok között, akik evangéliomi elgondolásban akarják megvalósítani az
eszmét. Ma még korai erről beszélni. Hiszen
még azt sem tudom, nem marad-e ez a felhívás
csak kiáltó szó a pusztaságban?! Egyelőre fel
kérem a nőegyesületek vezetőit, hogy gyűlései
ken foglalkozzanak ezzel a' kérdéssel, s erre vo
natkozó megjegyzéseiket, határozataikat hoz
zám, — mint akit az Ev. Papnék Orsz. Szövet
ségének őszi konferenciáján megbíztak ennek
a kérdésnek a tisztázásával, t. i., hogy mennyi
ben érett az eszme a megvalósulásra — eljut
tatni szíveskedjenek, június hóval bezáróan.
Abban a reményben, hogy a nőegyesületek
vezetői és tagjai mélyen átérzik e korszerű és
egyházunk életét közelről érintő kérdés fon
tosságát, — munkájukra Isten áldását kérve
maradok
Székesfehérvár, 1930. március hó 21.
hittestvéri szeretettel
Irányi Kamillné.

Rómaviláguralmitörekvései és amai kor.
Irta : Műiért H., kiéli egyetemi tanár. Fordította: D. G. H.

IV.
Elsősorban ide sorolhatjuk az Európa belső
viszonyaiban észlelhető eltolódásokat. 1560 tá
ján, a mai terminológia értelmében, három nagy
hatalmassága volt Európának: Ausztria, Franciaország, Spanyolország — mindhárom római
katholikus. Ezek közül eleinte Spanyolország
vesztette el lépésről lépésre a maga hatalmi je
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lentőségét, hogy az addigi számba sem vett
Anglia kezdjen egvre nagyobb hatalomhoz jutni.
A németalföldi és svéd királyság átmenetileg
szintén rendelkezett nagyobbszabású világhata
lommal,
a 1S-ik században pedig Oroszország
és Poroszország kiizdötték fel magukat a vezető
államok sorába. Végre a 1Q-ik században az
északamerikai Egyesült Államokkal együtthaladó
európai hatalmak a földkerekség összes államai
és területei felett magukhoz ragadták a hatalmi
túlsúlyt s ezekhez a világhatalmakhoz csatlako
zott a század végén hatalmasan előretörő Japán.
Ám a világnak e vezető hatalmai között már
csak három katholikus államot láthatunk: Fran
ciaországot, az Osztrák-Magyar Monarchiát és
Olaszországot,
a többi vezető állam sorából
öt vagy túlnyomóan, vagy egyáltalán nem katho
likus: Németország, Anglia, Oroszország, az
Egyesült Államok és Japán,
és a fent fel
sorolt 3 állam közül is csak egy folytatott tu
datos és hú katholikus politikát: az OsztrákMagyar Monarchia, s épen ezt az államdualiz
must semmisítette meg a nemrégen lezajlott vi
lágháború. Ha tehát némely kisebb jelentőségű
világhelyzet-változás, mint például az öntudatos
protestáns Hohenzollern császári ház bukása, a
szigorúan katholikus szellemű Lengyelország
feltámadása pillanatra azt a látszatot keltené is,
mintha a pápaság hatalmat a legújabb kor po
litikai eseményei fellendítették volna, lényegi
leg mégis úgy áll a dolog, hogy a világ politikai
hatalmi viszonyaiban bekövetkezett változás
Európában inkább a pápai hatalom, befolyás és
tekintély erős hanyatlását idézte elő.
Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az
egyes hitfelekezetek híveinek számarányában
bekövetkezett változást vesszük vizsgálat alá
1800-ban Európa lakosságának még több, mint
a fele róm. katholikus volt, ma már csak s/8-ad
része az. A protestáns s nem kevésbé a keleti
keresztyén népfajok hasonlíthatatlanul erősebb
növekedést vettek, mint a róm. katholikusok.
Ugyanez a változás következett be világviszony
latban is. Egy évszázaddal ezelőtt a földkerek
ség keresztyénségénck több, mint a fele
Rómát vallotta a fejének, ma a pápa egyháza
immár kisebbségbe jutott. Az Európán ki vilii
területen némely államban, nevezetesen Középés Dél-Amerikaban a lakosság zöme még róm.
katholikus, de Északamerikában, az Egyesült Ál
lamokban, amelyeknek a népessége minden más
államot messze felülmúló mértékben szaporodik,
a 100 milliónyi lakosságnak csak mintegy 1 h
része tartozik Rómához.
S a világháború utáni világközi helyzet el
bírálásában épen az Egyesült Államoknak ez a
példátlan fellendülése a legfigyelemreméltóbb.
Az úgynevezett »győző* államok közül Franciaés Olaszországra nézve a győzelem ténye az ő
saját népük, saját országuk szempontjából na
gyon nagy fontosságú lehet,
de a világgazda
ság és világpolitika szempontjából igazán győz
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tes és uralkodó hatalomként csak a két angol
szász birodalom tekinthető. Oroszország egykor
talán kiépül súlyos kórságából és ha egyéb
okokból nem, lakossága nagy számánál fogva
valamikor ismét jelentős szerepre tehet szert;
de az a körülmény, hogy a cári rendszert a bol
sevista őrület váltotta fel, bizonyára inkább je
lent súlyos megpróbáltatást az egész ottani keresztyénségre nézve, mint akárcsak a legkisebb
előnyt is, vagy a távolabbi jövőhöz fűződő re
ménységek legcsekélyebb al »pját a róm. katholicizmusra nézve.
Es ha Angliában az angli
kán egyház túlzó r dualista táborba tartozó hi vei
váltig hangoztatják is, hogy ők nem érzik ma
gukat protestánsoknak, ám az angol nép nem
zeti büszkeségérzete a világháború után sokkal
inkább, mint bármikor azelőtt, élénken tiltakozni
fog az ellen, hogy a pápa főségének vesse ma
gát alá. És Anglia gyarmati birodalmaival való
vonatkozásban, ha Indiában vagy másutt a nem
zeti és faji öntudat ki is termeli Anglia hatalmi
pozíciójának gyengülését, az sok keserűséget és
megpróbáltatást szülhet az ottani összes keresz
tyén missziói telepekre nézve, de semmiesetre
sem jelenthet előnyt a róm. kath. missziói tevé
kenységnek. A világpolitika és világkereskede
lem két központja ma kétségbevonhatatlanu!
London és Ncw-York
és a világhelyzetnek
a középkori és a közelmúlt újkori állapottal
szemben bekövetkezett ez az eltolódása a pápa
világhatalmi igényei szempontjából minden, csak
nem előnyös.
A róm. kath. egyház, s ennek élén a pápa
kihasználhatja, aminthogy tényleg igyekszik is
kihasználni a világ forgalmának gyorsabbá,
élénkebbé váltat. A telegráf és szikratáviró út
ján szavai és utasításai hamarabb jutnak el a
földkerekség legtávolabbi tájaira, mint ahogy
Írásai, levelei egy évszázaddal ezelőtt Német
országba, vagy csak Flórenzbe, Nápolyba ju
tottak el. S miután bekövetkezett a Laterán és
a Quirinál kibékülése, a pápa bizonyára ismét
útra fog kelni, talán hosszabb útakat is fog
tenni, hogy a világ különböző tájain latba vesse
a maga teljes tekintélyét, kifejtse méltósága
egész fényét és pompáját. Ám ez mit se változtat
azon a tényálláson, hogy az ó székhelyét ma
a népek megszámlálhatatlan milliói oly városnak
tekintsék, amelynek igazi súlya és jelentősége
a letűnt idők ködébe veszett.
Nem szabad ugyan figyelmen kívül hagyni,
hogy valamely nép, vagy akár az egész földke
rekség szellemi élete központjának nem szükség
képen kell egybeesnie a gazdasági és a politikai
élet központjával. Igv főként a vallási élet moz
gató helyei szépen el lehetnek a nagy városok
füstje és zaja nélkül. Fs sok katholikus s z í v kegyeletes vonzalma, valamint a pápai kúria okos
propagandája természetesen közre fog hatni
a végre, hogy még a messze jövőben is meg
számlálhatatlan katholikus lélek felfigyeljen an
nak a Szent Atyának a szózatára, aki Rómában
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székel. Csakhogy még ebben a vonatkozásban
is különbség van és lesz ország és ország között.
A franciák szomszédai Itáliának; nem lehetetlen,
hogy a pápa beszéde — minden elegyháziatlanodás dacára — valamikor megint rokonszenvesen
fog csengeni fülükben, — elvégre Róma nincs
távol tőlük és Franciaország és a pápaság tör
ténete sokáig közös úton haladt. De már az
angol — a maga szigetországi splendid isolationjában - sokkal idegenebbnek érzi magát
mindazzal szemben, ami a kontinensen történik
s igy — a pápával szemben is. Nos és azon a
nagy területen, amely New-York és Sanfranciskó
között fekszik, ahol az állami lét alapjait a pro
testánsok fektették le, ebben az államközösség
ben, amelynek az eddigi történetében édes-kevés
kapcsolatot láthatunk a pápai székkel — a hatal
mas Északamerikában nagyon ritkán hallani va
lamit a Rómából számlázó utasításokról. Fel,
egész Alaszka jégmezőiig bizonyára ott is akad
nak hitbuzgó katholikusok, hű szolgái a pápá
nak és engedelmes, önmegtagadó hírnökei a
róm. katholicizmusnak. S bár maga a szó ne
mes értelmében vett xkatholikus« (egyetemes
keresztyén egység) gondolat, a keresztyének az
egész földkerekséget átölelő közössége utáni
vágy Északamerikában is él a szivekben, ám
annak római katholikus jellegű értelmezése ott
lépten-nyomon beleütközik azokba az akadályok
ba, amelyek egyszerűen az ország és a nép
természetéből folynak. A washingtoni Kapitolium eszméje élénken él minden amerikai polgár
szivében, — de Rómának, a Szent Péter-templomnak, a Vatikánnak a Kapitoliuma legtöbbje
számára messze, nagyon is messze van. S men
nél hatalmasabbá válik Északamerika a világ
népei sorában, annál erőteljesebben tolul fel
a kérdés: nem lesz-e egykor a pápai szék épen
a saját világhelyzete szempontjából kénysze
rülve arra, hogy változtasson azon a 16-ik év
századtól kezdve következetesen folytatott po
litikán, hogy a pápai székben mindig olaszok
üljenek s a kúrián a vezető elemet és befolyást
mindig a román, a latin fajok főpapjai számára
biztosítsák. Viszont mennél hatékonyabban fog
ják a pápák ezt a változást érvényre juttatni,
tehát a biborosi collegiumot és a kúria személy
zetét a katholicizmus nemzetközi helyzetének a
figyelembevételével összeállitani, annál nagyobb
ellenkezést fognak kiváltani az olaszországi nem
zeti öntudat részéről, - aminek megint az lesz
a következménye, hogy a pápai szék elveszíti
annak a hatalmi erőnek a nagy részét, amellyel
az egyház és az állam szétválasztása dacára,
— ma még épen azért rendelkezik Olaszország
ban, mert az olaszok a pápaságot nemzeti tu
lajdonnak tekintik.
(Folytatjuk.)
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GONDOLATOK.
Több, minit száz esztendővel ezelőtt Voltaire,
hires francia iró, azt jövendölte, hogy a Biblia
el fog tűnni a földről, de kiviláglott, hogy hamis
próféta volt, mert a Biblia ma ötszázzal több
nyelven él, mint az ő idejében.
Vannak, akik attól félnek, hogy túlzottan
vallásosak találnak lenni. Olyan emberek kelle
nek nekünk, akik lelkűk mélyen hiszik azt, amit
vallanak. A világ bele cső mörlött a képmutatásba.
Add oda mindenestől a szivedet Isten szolgála
tára. Törekedj magasba, isten azt akarja, hogy
valamennyien az ő követei legyünk. Minden
földi kifály méltóságánál magasabb rang a ke
reszt hirnökének hivatala, de töltekezned kell
Szentlélekkel. Sokan félnek az Isten Leikével való
töltekezéstől — félnek, hogy fanatikusoknak
tartják őket. Semmi hasznodat nem TTet venni,
míg a világ nem tart fanatikusnak. Fox azt
mondta, hogy minden egyes kvékernek tiz mér
föld körzetben meg kellene rendítenie a földét.
Mit mond az írás? »Egy férfiú közületiek elűz
ezeret, és kettő tizezeret.« Most ezer ha megíkerget egyet. Miért? Mert attól félnek, hogy
túlzásba viszik a vallást. Mi kell ma a világinak?
Emberek, akik egészen odaszentelik magiukat
Istennek, s nem fél szívvel szolgálnak. — Moody.
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— A dunáninneni evangélikus egyházkerület rendkívüli közgyűlése. Március 20-án
rendkívüli közgyűlést tartott a dunáninneni
evangélikus egyházkerület, hogy néhány hó
napja elhunyt felügyelője, Kéler Zoltán utód
jának választásáról intézkedjék. A rendkívüli ke
rületi gyűlést Kéler Zoltán emlékére gyászisten
tisztelet előzte meg. A .gyászistentiszteleten
Irányi Kamill székesfehérvári lelkész látta el
a szolgálatot s Kéler Zoltánban a szolgálat hű
séges és nemes apostolát méltatta. Okolicsányi
Gyula világi elnök ezután megemlékezett Kos
suth Lajos halálának évfordulójáról. Kiss István
püspök lelkes éljenzés közepette szólt a kor
mányzó jubileumáról. Ezt követőleg a rendkí
vüli közgyűlés tulajdonképeni tárgyára tértek
át, a kerületi felügyelőválasztás elrendelésére.
Az egyházközségek május 17-ig szavaznak az
új kerületi felügyelőre. Sztranyavszky Sándor ál
lamtitkár megválasztása bizonyosra vehető. Mihalovics Samu főesperes a pénzügyi bizottság
jelentését terjesztette elő. Több egyházkormány
zati kérdés elintézése után a közgyűlés Kiss
püspök imájával véget ért.
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Egyházmegyei közgyűlés. A győri egy
házmegye március 25-én rendkívüli közgyűlést
tartott Győrött. A közgyűlés hódolattal üdvö
zölte a kormányzót tízéves államfői jubileuma
alkalmából. Imádkozó lélekkel endékezett meg
az oroszországi keresztyén testvérekről. Őszinte
sajnálattal vette tudomásul Csemez István g.izd
főtanácsosnak az egyházmegyei felügyelői tiszt
ségről való lemondását, s elrendelte a választást.
A május 13-án tartandó egyházmegyei ifjúsági
konferenciát és a junius 19-én tartandó egyházmegyei prezbiteri konferenciát a gyülekezetek
és hívek támogató szeretetébe ajánlotta. Egyház
megyéi törvényszéki biróvá megválasztotta D i.
Vidonyi Sándor kir. tvszéki bírót, törvényszéki
jegyzőkké vitéz dr. Száky Jenő és dr. Németh
János ügyvédeket. Rendes közgyűlését junius
25-én, az Ágostai Hitvallás jubileumának napján
tartja az egyházmegye Győrött.
Amerikai vendég G yőrött. Érdekes
vendége volt szombaton, f. hó 21-én, a győri
ág. hitv. evang. egyházközségnek. Miss Adams,
a Kér. Leányegyesületek Amerikai Titkárképző
Iskolájának igazgatója látogatta meg a győri ev.
egyházat. Miss Adams már a rnulí év októbere
óta itt tartózkodik Európában, hogy az egyházi
és leányegyesületi munkákat tanulmányozza.
Hogy a magyar egyházak viszonyait, munkáját
is minél behatóbban megismerhesse, Budapest
ről ellátogatott Győrbe is, ahol az Ev. Ifj. Egye
sület leányosztályának volt a vendége. Miss
Adams megtekintette a Szeretetházat és a többi
egyházi épületeket, majd délután 5 órakor a
Konvent tanácstermében előadást tartott a leá
nyok számára. Ismertette az amerikai ifjúsági
egyesületek munkáját. Hangsúlyozta különösen
azt, hogy nekünk a faji, nemzetiségi és feleke
zeti különbségeken túl a lélek egységére kell
törekednünk. A kedves előadás után, amelyet
Victor Erzsébet, a Kér. Leányegyesületek ma
gyarországi nemzeti titkára tolmácsolt, Miss
Adams elhagyta Magyarországot, hogy Európa
egyéb államaiban folytassa tanulmányútját.
Külföldi vendégek Salgótarjánban.
Nagyszabású megmozdulás volt az eredménye
a helybeli mindkét vallású protestantizmus már
cius 23-án, mindkét templomban rendezett Pro
testáns Szociális Estjének, amelyeken Hollandiá
ból Amclink és Svájcból Haas, a munkaadók
és munkavállalók állami egyeztető bizottságának
tagja, mint az Evangéliumi Munkásszervezetek
Világszövetségének a kiküldöttjei,
tartottak
nagyszabású előadásokat. Az evangélikus temp
lomban Haas svájci kiküldött rámutatott arra,
hogy Svájc az elsők között volt, akik megértés
sel fordultak magyar hazánk felé segítő kész
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ségükkel. A továbbiakban mély meggyőződés
ből fakadó szavakkal tért ki korunk szociális
problémáira, amelyek számára megoldást kizá
rólag csak a keresztyén eszme, az evangélium
realizálásban találhatni. Az Isten előtti felelős
ségérzetnek kialakítása, ébrentartása és eletrugóvá tevése úgy a munkaadó, mint a munkás
viszonyában, cselekvésében és magatartásában
a legfontosabb progranunja a ma emberének.
A munkás munkáját necsak munkaadója, hanem
az Isten szemei előtt és számára is végezze, ha
sonlókép a munkaadó ugyanebből a szemszög
ből cselekedjék mindent. Ezzel a tudattal átitatni
a lelkeket annál is fontosabb, mert ha ezt nem
sikerül érvényesíteni, úgy feltartó/hatatlanul a
forradalmak útjára terelődik a kérdés megol
dása, amelynek révén pedig igazságtalanságok
újabb igazságtalanságokkal, visszásságok újabb
visszásságokkal cserélődnek ki. Nem a munka
bérprobléma megoldás*! a legelsőrangú fontos
ságú, hanem a / ember nyugodt lelkiismeretének a megszerzése, ami nem történhet másként,
mint a Jézus Krisztusban megjelent kegyelem
ben való Jélckmegujulás által. Ismertetvén vi
lágszövetségük belső életét, amely az 1928. év
ben 300.000 pengő értékű segélyt osztott ki és
hangsúlyozván, hogy ez a szövetség se nem po
litikai, se nem tisztán karitativ természetű, rá
mutatott azokra a/ áldásokra, amik a szövetség
működése nyomán már eddig is érezhetőkké
váltak. Végül azt hangsúlyozta, hogy ha a Krisz
tus tanítása szerinti erők ki nem lépnek a szo
ciális problémák porondjára, úgy a világ ment
hetetlenül a bolsevizmus karjaiba zuhan.
Elő
adása után átsietett a református templomban
egybegyűltekhez, ahonnan viszont megérkezett
a másik vendég, Amelink, a hollandiai, aki
ugyancsak a két ois/ág közötti kapcsolatokra
tért ki elsősorban és megrázó erővel mutatót!
rá a mai kor szociális problémáinak egyedüli
megoldására: a golgotái Jézus Krisztusra. Sza
vait Horváth László Hollandiában éló magyai
lelkész tolmácsolta, ugyancsak lélekkel telitetten
aki végül néhány szóban rámutatott a magyarországi körút jelentőségére is. - A keresztyéni
segítségnyújtásnak új módját hirdető, a hazához,
az egyházhoz, a templomhoz való hűséges ra
gaszkodást tanitgató ezen külföldiek igen mély
benyomást váltottak ki úgy a közönségből, mint
a vendéglátókból, különösen abból a szempont
ból is, hogy bár egyáltalán nem szakemberek,
mégis bármely szakembernek is tisztességéle
váló theologiai iskolázottságot mutattak, ami
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azonban náluk nemcsak ismeret, hanem az egész
lényüket átható mélységes krisztusi élet. Vajha
ebből a szempontból is találnának megértésre
és követőkre!
— A budapesti protestáns katonai egy
házközség a budapesti m. kir. honvéd helyőr
ség protestáns (református, evangélikus, unitá
rius; vallású honvédtisztjei és hasonállásuak szá
mára 1930. évi április hó 3., 4., 5. napjain a
Magyarországi Reformátusok Székházának ima
termében (VII. kér. Abonyi-utca 21. szám. Be
járat a Szabó József-utca felől) nagyhétre elő
készítő konferenciát tart, amelyre hittestvérein
ket szeretettel meghívjuk. Az előadások min
dennap 18 órakor kezdődnek.
- Megvették a KIE-házat. A Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Szövetsége Budapesten a
Horánszky- és József-utca sarkán — közvetlenül
a Jézus-társasági atyák temploma szomszédsá
gában -■ álló kétemeletes házat 170.000 pengő
ért megvásárolta. A szerződést március 17-én
irta alá Dr. Tóth Miklós a m. kir. Kúria bírája,
a szövetség elnöke. A ház Budapest egyik leg
jobb fekvésű helyén, megfelelő átalakításokkal
mindenképen alkalmas egyesületi célokra. A
szövetség további munkájának célja a házon
levő adósság törlesztése, melynek érdekében
mindenkit megkeresnek, aki a KIE-munka ügyét
fontosnak tartja és a mozgalommal kapcsolatban
volt, vagy van.
Tiszántúli Evangélikus Keresztyén
Ifjúsági Egyesületi Konferencia Orosházán,
1930 április hó 6-án, vasárnap. Kisbirtokos Szö
vetség dísztermében. Csonkamagyarországföldjén evangélikus egyházunkban különös dolgok
vannak készülőben. Mozogni kezd a föld lábunk
alatt. Itt is, ott is megmozdul az evangélikus
ifjúság. Mindig többször halljuk fiatalemberek
ajkáról ezt a kérdést, miért is vagyok én evan
gélikus keresztyén? Mi az életem célja, mi lesz
belőlem? Ha túlnézünk Magyarország kerítésén,
azt látjuk, hogy a világ kiváló evangélikus nem
zeteinek ifjúsága, a németek, amerikaiak, fin
nek, norvégek, svédek, dánok, nagyszerű ifjú
sági életet élnek az ő evangélikus keresztyén
ifjúsági egyesületeikben. Magyarországon is itt
van már ez a mozgalom és az ózdi, sárszentlőrinci, celldömölki és veszprémi konferenciák
után, Orosházán is ki akarja bontani fényes
zászlóját. Evangélikus ifjak ébredjetek! Jertek
Orosházára! Adjunk egymásnak testvéri találko
zót. Ismerkedjünk meg egymással, nézzünk egy
más szemébe, hogy annak lángjában fellobban
jon az újjászületett evangélikus ifjúság öntuda
tának fénye. Ne legyen semmi akadály elég
nagy, ami visszatarthatna benne+eket attól, hogy
Orosházára eljöjjetek!
A konferencia programmja: 8.00: A konferencia megnyitása. Ének,
imádság, bibliaolvasás. (Jancsó András kardoskuti lelkész.) A konferencia üdvözlése és meg
nyitása. (Kovács Andor esperes.) 8.20: »Az evan
N yomatott •
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gélikus KIE-munka.« Előadás, tartja: dr. Scholtz
Oszkár ny. jogügyi főtanácsos, a KIÉ ev. ágá
nak elnöke. 9.00: »Amire minden fiatalember
vágyik.« Előadás, tartja: Töltéssy Zoltán KIÉ
nemzeti titkár. 10.00: Ünnepélyes istentisztelet.
Prédikál: Kálmán Rezső orosházi lelkész. 11.15:
»Üzenet a földmives ifjúsághoz.« Előadás, tartja:
Kovács Péter földmives ifjúsági titkár. — Alko
holmentes ebéd. — Délután 2.30—4.30: Kelle
mes vasárnap délután. Vidám társasjáték prog
rammal. Vezeti: Töltéssy Zoltán. 4.30: A kon
ferenciát bezárja: Kovács Andor esperes.
— Jótékonyság. Az Egyesült Államok la
kossága 1929-ben jótékony célra 2.450,720.000
dollárt adott. Ez a rengeteg összeg igy oszlik
meg:^ vallás 996,300.000; nevelés 467,500.000;
személyes jótékonyság 279,760.000; szervezett
jótékonyság 278,710.000; egészségügy 221
millió 510.000; külföld segélyezése 132,000.000;
művészetek 40,000.000; sport és üdülés 20
millió 900.000; vegyes 14,040.000 dollár.
A soproni ág. h. ev. tanítóképzőintézet I. évfolyamába az 1930—31. iskolai
évre felvételért pályázhatnak elsősorban a du
nántúli egyházkerülethez tartozó, példás magaviseletű tanulók, akik életük 14. évét betöltötték,
de a 16. életévet még nem lépték túl s akiknek
polgári- vagy középiskolai IV. osztályú félévi
értesitőjük általános jeles vagy jó eredményről
tanúskodik. A folyamodók kérvényeiket szabályszérűén felbélyegezve, Főtisztelendő és Méltóságos D. Kapi Béla püspök úrhoz címezve, folyó
évi április 30-ig küldjék el a soproni ág. h. ev.
tanítóképző-intézet igazgatóságának, ahol az ér
deklődők megkaphatják a felvétel részletes tá
jékoztatóját.
H astings: A szemünk fénye. Ford.
Erdős K. dr. Incze Gábor szerkesztésében és
kiadásában megjelenő »Isten igéje a gyermek
lelkében« sorozat 3-ik köteteként jelent meg
B. Pap István értékes tanulmányával bevezetve
ez a 42 rövid, gyermekek számára való beszéd.
Hastings a mindig rövid alapigét mindig ele
venen, de nem mindig elég mélyen tárgyalja
és tárja a gyermekek elé. Sokat tanulhatnak a
beszédekből nemcsak azok a lelkészek és hit
oktatók, akik gyermeikistentisztelieteket tartanak,
hanem általában a vallástanitásnál is nagy hasz
nát veheti mindenki. Sok dolgot fel lehet be
lőle használni a tanítás élénkítésére is. Kapható
a Luther-Társaság könyvkereskedésében. Ára
4.40 P.
Adomány a Theol. Otthon javára.
Szebik Károly theologus, aki jelenleg a princetoni (U. S. A.) egyetem hallgatója, a Soproni
Theologus Otthonnak 7 dollárt (39.97 P) kül
dött, mint a caldwell-i (N. Y.) gyülekezet affértóriumát. Az adományért e helyen is köszönetét
mond az otthon vezetősége.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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Mindig csodálatos volt.
János ö : 1—15. v.
Az újtestámentomi csodatörténetek igen
sokszor botránkozás kövei szoktak lenni. Sok
szor még egészen komoly, hivő keresztyének
sem tudnak velük mit csinálni. Am hogyha meg
próbálnánk kihagyni az Ujtestámentomból a
csodás elemeket, akkor szánalmasan kiüresitenénk magát az evangélioinot: száraz adatgyűj
temény maradna csak belőle, meg egynéhány
bölcs mondás, semmi egyéb. Sőt magát az Ur
Jézust kellene akkor kitagadnunk az evangéliomokból, hiszen az ö saját, személyi élete is
végtől végig csodás elemekkel kapcsolatos, szü
letésétől fogva mennybemeneteléig.
Bizonyos, hogy aki a csodákat Jézus sze
mélyétől különválasztva nézi, sohasem tud ben
nük mást látni, mint fantázia-szülte, valószerűt
len történeteket. Mihelyt azonban Jézus szemé
lyén keresztül, az ö életével kapcsolatban néz
zük a csodákat, mindjárt másként látjuk őket
s szinte azon kellene csodálkoznunk, ha Jézus
nem tett volna csodát. Akkor úgy találjuk, hogy
az evangéliomokban tulajdonképpen egyetlen
csoda van: maga az Ur Jézus s a többi csoda
csak az Ö csodálatos személyiségének termé
szetes tartozéka, megnyilatkozása és önkifeje
zési formája. Jézus személyében minden evangéliomi csodatörténet számára adva van a hit
beli megértés kulcsa.
így nézzünk a kenyércsodára is és akkor
úgy fogjuk találni, hogy' a legnagyobb csoda
itt sem az öt kenyérnek és a két halacskának
a megszaporitási ténye, hanem maga az Ur
Jézus. Lássuk meg az Ur Jézusnak nehány cso
dálatos vonását, amelyek a kenyércsodával kap
csolatban nyilatkoznak meg önála.
Csodálatos az Ur Jézusban az, hogy mindig
azonnal észreveszi az emberi nyomorúságot és
könyörül azon. Ez a csodálatos könyörülő sze
retet nyilatkozik meg a kenyércsodánál is. Jé
zus a tanításban kifáradva, pihenést keresni
megy át a galileai tenger túlsó partjára. A tö
meg lármája után vágyott már egy kis csendre
s nehéz munkája után egyedül akart lenni Isten
nel. Most érkeztek haza kettesével kiküldött ta
nítványai is, azoknak a beszámolóját is csend
ben akarta meghallgatni. Mégis amikor a tö
meg megkerülve a tavat tolakodöan és tapin

Meilalaalk hetenként atvszaí. vasáraaa.
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tatlanul megzavarja az Ur nyugalmát és csend
jét, az ö arcára nem ülnek ki a pihenésében
megzavart embernek kelletlen vonásai. »Felemelé a szemeit« és megfeledkezik fáradtságról,
pihenésről, tanítványairól, csak az éhező soka
ságot látja és a könyörület szavai hangzanak
ajkán: »honnan vegyünk kenyeret, hogy ehes
senek ezek?« — Mindig ez a csodálatos szere
tet jellemezte. Mindig másra nézett, sohasem
magára. Védelmébe vette az utolsó szolgát is,
a maga védelmére ujját sem emelte, masokat
megsiratott, maga keresztet vett vállára, »egye
beket megtartott«, ö feláldozta magát.
Egy másik csodálatos vonás, amely a kenyércsodával kapcsolatban nyilatkozik meg az
Ur Jézusnál, azzal a mondattal nyer kifejezést,
hogy »Ö tudta, mit akar vala cselekedni.« Az
Ur jézus soha nem volt tanácstalan, nehéz hely
zetekben soha nem csüggedt, mindig »tudta,
mit akar vala cselekedni.« Fülöptól megkérdezi
ugyan, hogy »honnan vegyünk kenyeret, hogy
ehessenek ezek«, de ezt, amint a szöveg is ki
fejezi, nem azért teszi, mintha Fülöptól várna
tanácsot. »Ezt pedig azért mondá, hogy pró
bára tegye őt, mert ö maga tudta, mit akar
vala cselekedni.« És amikor a tanítványok ta
nácstalanul állanak mellette, amikor Fülöp is,
András is, kezüket tördelve csüggedeznek, ak
kor szólott az Ur: »Ültessétek le a sokaságot.«
Amikor körülötte mindenki kishitűsködőtt, Néki
akkor is volt hite Isten erejében, ö akkor is
»tudta, mit akar vala cselekedni«. — Ez a soha
nem csüggedés, ez a biztonság, ez a mindig
szilárd hit jellemzi Jézus egész életét. Amikor
tanítványai a háborgó tengeren kétségbeesve
keltegetik, hogy »Uram ments meg minket,
mert elveszünk«, ö fenséges nyugalommal oda
áll a csónak orrára s csak ennyit mond: »Mit
féltek ti kicsinyhitüek?!« Amikor a kánai me
nyegzőn elfogy a bor és mindenki zavarban
van, ö akkor is tudta mit akar vala cselekedni
s csak ennyit mond: »Még nem jött el az én
órám !«
Harmadik csodálatos vonás, amely Jézus
személyiségében a kenyércsoda történetében is
megnyilatkozik az, hogy ö soha nem becsülte
le a kicsi dolgokat. Csodatévő erejével ö meg
tehette volna azt is, hogy a semmiségből mind
járt ötezer kenyeret hoz elő. ö azonban egy
kis gyermeknek öt árpakenyerét és csekély két
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halacskáját használta fel arra, hogy megmutassa
rajta isteni erejét. Ezzel megszentelte a kicsi
dolgokat. Az öt kenyérnek és két halacskának
a csodájával megtanított minket arra, hogy a
keveset is meg tudja szaporítani a megosztó
szeretet. Összeszedette a földre hullott legki
sebb kenyérdarabkát is és ezzel tanított meg
minket egy drága életbölcseségre: megelégedni
a kevéssel is, de takarékosnak lenni a bőség
ben is.
Milyen csodálatos az is, hogy az Ur Jézus
embereket használt fel nagy céljai megvalósí
tására. »A kenyereket adá tanítványainak, azok
pedig a leüJteknek.« Ne csak a kitüntetést lás
suk meg ebben, hogy az Ur minket munkatár
saivá avat, hanem a kötelességet és a nagy fe
lelősséget is, hiszen ez azt jelenti, hogy ö sok
szor a mi kezünkbe teszi le azt, aijiit másnak
szánt és amit nekünk tovább kell adnunk. Néz
zünk a szegényre azzal a felelősségtudattal,
hogy annak egy darab kenyerét az Ur a mi
kezünkbe tette le. Milyen rettenetes lenne ránk
nézve, ha majd az Isten itélőszéke elé velünk
együtt állana oda vádolóan egy másik ember
is, aki itt lenn azért éhezett olyan sokat, mert
talán éppen a mi kezünkön sikkadt el egy da
rab kenyér, amit a jó Isten rajtunk keresztül
őnéki szánt.
A csodálatos étkezés után a sokaság lel
kesedése izzó mámorában királlyá akarja tenni
Jézust. É a mindig csodálatos Ur Jézus ekkor
volt a legcsodálatosabb: amikor annak a lelkes
tömegnek éljenzésén keresztül valami csodála
tos lelki érzékenységgel meglátja a sátán arcát
és megismétlődni hallja azokat a szavakat, ame
lyek ott hangzottak el először a kísértés pusz
tájában: »Mindezeket néked adom, ha leborulva
imádsz engemet.« És most is elűzi a kisértőt.
Amig lenn a völgyben ezernyi ezer ajakon az
ö dicsősége zeng, addig Jézus, a nap ünnepelt
hőse »elvonnia egymaga a hegyre«. Elfordult
a felkínált királyi tróntól és imádkozó lelke a
keresztfát ölelte át. Ez maga sokkal csodála
tosabb, mint mikor a kenyereket megszaporí
tottá. Csoda-e, hogy a mindig csodálatos Ur
Jézusnak az élete tele volt csodákkal?!
Sz. J.

Quo usque tandem ? . . .
Elvégre is meddig?... — Cicero rögtönzött
beszédének ezek a kezdő szavai tolulnak ön
kéntelenül is ajkunkra, sőt mi több, fojtogatják
torkunkat, amikor egyházunk oszlopainak, evan
gélikus gyülekezeteinknek és e gyülekezetekben
működő egyházi javadalmas tisztviselőknek szo
morú anyagi helyzetét, gazdasági lerongvolódását látjuk.
Elvégre is meddig tartanak ezek a lealázó
és minden jobb érzést, különösen az igazságot
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és méltányosságot meggyalázó, a jövőbe vetett
reménységet leromboló lehetetlen állapotok?...
És ami még fontosabb kérdés: meddig tartják,
meddig tudják magukat fenntartani ezekben az
állapotokban gyülekezeteink és azok tisztviselői?
Szükségesnek tartom megjegyezni, nem az
a célom, hogy azoknak a modern jeremiádoknak
számát szaporítsam, amelyekkel manapság unosuntalan, minden újságnak úgyszólván minden
lapján találkozunk; nem célom továbbá az sem,
hogy azokat a szelepeket feszegessem, amelyek
az elkeseredés és elégedetlenség kazánjába szo
rított gőzt vannak hivatva a kirobbanástól viszszatartani; egyedüli célom, hogy hangot adjak
annak a keserű érzésnek és az ebből fakadó
fájó aggodalomnak, amely eltölti azok szivét,
akik szivükön viselik egyházuk sorsát és — azt
hiszem velem együtt sokan — aggodalommal te
kintenek magyarhoni evangélikus egyházunk jö
vője elé. Elvégre is eszméljünk rá egyháziak és
világiak a helyzet tarthatatlan, sőt végzetes vol
tára és az illetékesek, sőt ha kell mindnyájan
adjunk hangot jogos követeléseinknek ott, ahol
erre szükség van. Ne elégedjünk meg azzal,
hogy egyházunk követelései, mint egy-egy időn
ként felsíró panasz nyomtalanul elhangozzanak
az üres pusztaságban. Ha egyházunk konven
cionális szerénységét hangoztató szemérmes
meghúzódás helyett nyíltan, bátran kérjük, sót
követeljük az egyházunkat és annak tisztviselőit
megillető elbánást és az anyagi bukástól való
megmentését, és ha e követelésünket minél szé
lesebb rétegben, minél több oldalról hangoztat
juk s azt állandóan felszínen tartjuk, akkor ta
lán megnyílnak a párnázott ajtókkal együtt az
eddig süket fülek és
habár a huszonnegyedik
órában is — talán megérkezik a segítség. El
végre is meddig hallgassunk m ég ?...
Szóljunk először néhány szót gyülekezeteink
anyagi helyzetéről! Azt hiszem a legtöbb gyü
lekezet hajója magáévá tehetné minden további
gondolkodás nélkül anyagi szempontból a vészjelet: S. O. S. Gyülekezetek, amelyek azelőtt ka
matozó tőkékkel ellátott virágzó közösségek vol
tak, most évről-évre nem néhány száz, hanem
néhány ezer pengő adóssággal zárják szám
adásaikat és irányozzák elő költségvetésüket.
Hol van ezekre az adósságokra fedezet?! Ta
lán annak az adófizető egyháztagnak a zsebé
ben, aki a 80—200o/o-os egyházi adóteherrel a
vállán maga is az anyagi összeroskadás előtt
áll és az anyagi romlás lejtőjén csúszik lefelé?
Honnan továbbá ez az általános elszegényedés?
Beszélhetünk e téren általánosságban a háború
okozta anyagi válságról s az ezt kisérő általá
nos nyomorúságról is, de végeredményben és
részleteiben a tulajdonképpeni ok kettős; egyik
oldalon áll a gyülekezetek dologi kiadásainak
aránytalan és sokszor igazságtalan megnöveke
dése, másik oldalon a bevételi források apa
dása és lehetőségek csökkenése a bevételi tár
gyak és anyagok elértéktelenedésével. A kiadá-
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sok grafikonja következetesen felfelé, a bevéte
leké pedig lefelé hajlik, úgyhogy a kettőt ma
már a legtöbb gyülekezetben az adósság tudja
csak áthidalni. De ez is meddig? ...
A gyülekezeti kiadások növekedésénél szán
dékosan helyeztem a hangsúlyt a dologi kiadá
sokra; igen, mert hiszen a legtöbb gyülekezet
ben a személyi kiadások nemcsak, hogy Jiem
szaporodtak, hanem a személyek (tisztviselők)
rovására csökkentek, inig a dologi kiadások
ugrásszerűen emelkedtek es évról-évre emelked
nek. Bevezette a kiadásokat a gyülekezetek által
lerovandó állami és községi adóknak az egy
háztagokat külön-kulön is éppen olyan súlyosan
terhelő emelése, ezt követte az országos tanítói
nvugdijjáruléknak a gyülekezetekre, mint iskolafenntartókra történt áthárítása, ezt követte
amannak testvéreként a lelkészi nyugdijjárulékoknak úgy a gyülekezetekre, mint az egye
sekre szinte elviselhetetlenül magas összegben
történt megállapítása, amit növel annak arány
talan elosztása, (ez utóbbi ügyben nemrég
egyik lelkésztestvérem tollából nagyon is megszivlelésre méltó cikk jelent meg e lap hasáb
jain), mindezekhez járul az egyházkormányzati
költségek súlyos összege, betetőzi azután eze
ket a legtöbb gyülekezetben a háború alatt el
hanyagolt gyülekezeti épületek tatarozásának
terhe; ez utóbbi téren nem egy gyülekezetben
évtizedek, sót majdnem azt mondhatnánk, hogy
évszázad mulasztását kell gyors egymásutánban
pótolni. Ezek alapján végeredményben a nor
málköltségvetés szerint egv cca 1000 lelket szám
láló gyülekezetben a dologi kiadások, amelyek
azelőtt 20—100 békebeli koronával nyertek el
intézést, ma meghaladják a 2—3000 pengőt. —
Folytathatnánk ezt a listát azután esetenkint és
gyülekezetenkint oldalakon keresztül. Siránkoz
hatnánk a 14—lóo/o-os kamatteher miatt akkor,
amikor nagyon sok gyülekezet a békében ka
matozó tőkéit hadikölcsönben temette el. Igaz,
hogy az adóalapi segély útban van és a hadikölcsönök karitativ valorizációja is kilátásba van
helyezve, de mindez a legtöbb gyülekezetre
nézve csekély segítséget jelent.
• A kiadások csimborasszója mellett folyton
fogy, folyton kisebbedik a bevételek értéke.
Legtöbb gyülekezetünk, értve a falusi gyüle
kezeteket, a múltban a gabonabevételre ala
pozta exisztenciáját. Az idők kerekének fordu
lásával aláfordult, alázuhant az exisztencia; a
8—10 P-ős rozs és a 18—20 P-ős búzaárak mel
lett megingott az alap. A pénzbeli megadózta
tásra való áttérés pedig azért kényes és szinte
lehetetlen, mert a gyülekezetekkel együtt közös
sorsban osztozkodnak a hivek is, akiknek be
vételi fonása szintén a minimális értékű termés.
Amint az egyház a gyülekezeteken épül, épp
úgy a gyülekezetek a hívekre épitvék A hivek
anyagi helyzetéről pedig ma bárki szomorú
meggyőződést szerezhet, aki a telekkönyvi hi
vatalban átnézi a teherlapokat. A legtöbb gyü
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lekezetben a gyülekezeti földek — ha ugyan
vaunak — jövedelme is az értékét veszített ga
bona; a pénzben kezelt egyházfenntartási öröktőkék pedig néhány skatulya gyufa árára ol
vadtak le. Ha ez az állapot tovább is igy ma
rad, sót ha az eltolódás a kiadások növekedése
és a bevételek csökkenése folytán még növeke
dik, akkor nem is kell soká várnunk arra a
kérdésre: quo usque tan d em ?... A lejtőn meg
indult lavinának, a mélységbe alázuhanó em
bernek nem kell soká várni arra, hogy elvégre
is meddig? ...
Ennyit a gyülekezetekről.
Amit a gyülekezetekről
elmondottunk,
ugyanaz áll, sót még talán hatványozottabb és
színeiben kirívóbb módon áll azokra a gyüleke
zeti tisztviselőkre, akiket sorsa, hivatása, szolgá
lata összekapcsolt a gyülekezetekkel, nevezete
sen a lelkészekre és a kántortanitókra. Ezek ma
járják azt az útat, amelyet az úgynevezett kö
zéposztály járt a háború alatt és az azt követő
években, de azzal a különbséggel, hogy akkor
a középosztály megmentésére a legszélesebb
mederben megindult a propaganda és nem ered
ménytelenül, mert a legfelsőbb helyeken is fel
karolták ügyüket és hamarosan segítettek is
rajtuk, mig az egyházi tisztviselők eltekintve
egy-egy időközönkint megjelenő cikktől és a
kántortanitóknak néhány — és mindezideig tel
jesen eredménytelen — tiltakozó gyűlésétől,
mindezideig némán és türelmesen vonszolják
keresztjüket. De elvégre is m eddig?...
A lelkészek és kántortanitók fizetésének
nagy százaléka természetben van megállapítva
Nem szólva itt is az alacsony gabonaárakról, az
egyházi tisztviselők még ezt a természetben
megállapított javadalmat sem élvezik teljes egé
szében. Hogy csak egy példát említsek, pró
báljon meg ma valaki közmunkával gazdálkodni
ott, ahol a közmunka nincs megváltva, vagy
egyáltalában próbáljon ma egyházi ember gaz
dálkodásba kezdeni!
Ezekhez az állapotokhoz - amelyekért a
felelősséget senki sem vállalhatja — járul a
speciális sérelmek egész sora. Minden köztiszt
viselő (vagy inkább központi tisztviselő) meg
kapja az államtól a maga s/ázszázalékig valori
zált fizetését, illetve a tisztességes megélhetést
biztositó skálabeosztását, csak éppen a lelkészek
nem érdemlik meg a keservesen megszolgált
korpótléknak teljes valorizációját? Vagy micsoda
orcapiritó eljárás az állam részéről, amellyel a
kántortanitók javadalmában az egys égm egállápitásnál 28 P-ben értékeli a búzát és 20 P-ben
a rozsot akkor, amikor az illető tanító feleáron
alul kénytelen gabonáját elkótyavetyélni! Vagy,
hogy az állam a hadipótlékot, amelyet minden
más köztisztviselőnek megád, a tanítóktól meg
tagadja és annak fizetését a gyülekezetekre há
rítja, amit persze azok sem fizetnek meg. — Ne
csodálkozzunk tehát és ne is vegye rossz néven
senki, ha ilyen körülmények közt 15- 20 éves
kifényesedett és patinával bevont reverendákkal
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találkozik, ne csodálkozzunk azon, ha a kántor
a temetésre világos ruhában és gamasniban jár,
nem különcségből, hanem mert a drágább és
kényesebb fekete ruhára nem telik. Ne csodál
kozzunk egyik lelkésztestvérem kijelentésén,
amely szerint felesége helyett néki kell bemenni
a városba bevásárolni, mert a feleségének nin
csen tisztességes télikabátja! Ne csodálkozzunk,
ha előállnak olyan kontroverziák, amely szerint
egyik 20 éve működő kántortanitónak kevesebb
a jövedelme, mint az ugyanannyi ideje működő
osztálytanítónak! Ha azután mindezekhez rá
adásul jön a gyermekneveltetés, hát arra miből
telik? Ha véletlenül van az illetőnek magánva
gyona, abból, ha nincs, akkor semmiből. Folytat
hatnánk itt is a listát ad infinitum.
Eszméljünk hát végre a helyzet tarthatatlan
voltára és necsak suttogjunk, hanem nyíltan
kérjünk, sőt bátran követeljük azt, ami jog és
igazság szerint megillet bennünket. Az állam
nem egyszer igénybeveszi az egyház morális
erejét és úton-útfélen hangoztatja, hogy az egy
házak vannak hivatva a nép közt a békességet,
türelmet ápolni, de kérdezem, hogy a fentiek
után elkeseredett lelkész az elcsigázott és elé
gedetlenségében, nyomorúságában elkeseredett
hallgatóság előtt elmondhatja-e nyugodtan: »bé
kesség néktek!«?
Quo usque tandem ?...
Azt hiszem nevem aláírása elé minden kü
lönösebb lelkiismereti furdalás nélkül nagyon
sok lelkész- és tanitótestvérem utólagos jóvá
hagyásával odaírhatom, hogy egyházuk és saját
jövőjükért aggódó lelkészek és tanítók nevében:
Felpéc. *
Győrffy Béla
lelkész.

A tót nyelv teológiánkon.
Aki a gyülekezeti élet munkamezején a je
len bajait éberen figyelő, a jövendőért aggódó
lélekkel dolgozik és fárad, tudja, hogy egyhá
zunk jövendőjét súlyosan érintő kérdés a »Lel
készképzésünk és a nyelvek« kérdése, amiről
most folyik megbeszélés e lap hasábjain. A hoz
zászólásokban, melyek a dolog természeténél
fogva újabb és újabb szempontokat vetnek a
felszínre, Hamvas József tanár úr ütött meg
egészséges hangot és világított rá arra az útra,
amely adott körülmények között az egyedül cél
ravezető.
Ez a szerény néhány sor épen azért nem is
akar egyéb lenni, mint egyrészt hálás köszönet
nyilvánítás, másrészt pedig hangsúlyozni akarása
annak, hogy, amit ő megszívlelendő bölcs ta
nácsként ajánl a német nyelvre vonatkozólag,
ugyanaz áll fokozottabb mértékben a tót nyelv
re is.
Sokan, akik nem egy okból aggódnak a
magyar Lutheránia jövőjéért, nem is mernek
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gondolni arra a válságra, amelyen egy ember
öltőn belül keresztül fognak menni azok a leg
nagyobbrészt népes egyházaink, ahol jelenleg
és egy jó ideig még tótul is kell hirdetni az
Igét és építeni a Krisztus anyaszentegyházát.
Pedig ez a válság bekövetkezik, ha a theol. fa
kultáson a lelkészképzés és az istentiszteleti
nyelvek kérdése tekintetében a helyzet meg
nem változik, meg nem javul. A veszély nemcsak
abban áll, hogy magyarlelkü lelkészek hijján
kénytelenek leszünk gyülekezeteinket idegenlelkű pásztorokra bízni, legyenek azok akár né
metek, akár tótok. Elvégre ezt a lelkészválasztó
szabályrendelet megfelelő intézkedéseivel meg
lehet akadályozni. A veszély az lesz, ami már
is meg van teljes mértékben a tanítóknál, hogy
t. i. minden egyes választásnál a döntő szem
pont az lesz, birja-e az illető a gyülekezet istentiszteleti nyelvét, avagy nem. Siralmas dölog
vezetni egy ilyen választást. Látni azt, hogy a
hívek tömege sohasem mérlegeli azt, milyen
képesítése van az illetőnek, milyen rátermett
sége, arravalósága, páíyaszeretete, milyen Ígé
ret az illető az iskolai ifjúság, a vasárnapi is
kola, az énekkar, egyszóval az egyházépités, a
belmisszió számára, csak azt az egyet kérdi:
tud-e tótul is? S lehet az illető rendkívül szerény
képzettségű, mégis vele töltik be az állást.
Elgondolni is szomorú, hogy milyen lesz a
magyar Lutheránia lelki arca, ha a tót istentisz
teleti nyelvet egyelőre megkövetelő népes egy
házaink így lesznek kénytelenek lelkészt válasz
tani. Ezért ha van jelenlegi lelkészképzésünkkel
kapcsolatban sok kérdés — aminthogy van —
amellyel foglalkozni kellene, ez az egy kétség
kívül azok közül való. Igaz, hogy itt nem is
annyira a cikkek és a hozzászólások a fontosak,
mint inkább a tennivaló. És pedig sürgősen a
Hamvas József által ajánlott módszerrel.
Szinte a semmivel egyenlő az az eredmény,
melyet elér pl. a tót nyelvben való oktatás, ha
az a klasszikus nyelvek tanítási módszerével tör
ténik, viszont meglepő nagy lesz — örömére az
oktatónak, a növendékeknek s hasznára az egy
háznak — ha megfelelő csoportokban helyes
munkabeosztással a közvetlen beszélgetés mód
szerével folyik. Mint a multat vádoló fájó re
miniszcencia jut eszembe, hogy a pozsonyi theo
logia egyik termében a Magyar Iskolai Egyesü
let kezdeményezésével rendezett esti tanfolya
mokon lelkes theológusok nyolc hét alatt ta
nulni vágyó egyszerű napszámos és munkás
embereket megtanítottak a magyar nyelvre.
Ugyanabban a teremben mi, a theológusok kol
légái nyolc féléven keresztül alig tanultunk vala
mit is tótul. Miért? Mert a módszer itt szinte
légüres térben mozgó, szigorúan irodalmi volt,
amott pedig közvetlen beszélgető. Amott a hall
gatók érezve, hogy a magyar nyelv bírása nekik
életszükséglet, hogy jelent egy nagyobb darab,
vagy fehérebb darab kenyeret, teljes odaadással,
minden szégyenkezést félretéve tanultak, emitt
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a tót óra akadémiai studium volt, melyet illik
lehallgatni«. Azt mondottam minden szégyen
kezést félretéve. A tót nyelv tanulásival kap
csolatban, azt hiszem, ezt külön kell hangsú
lyozni. Általánosan tudott dolog, hogy a háború
előtti theol. ifjúságnak az a része, amelyik az
akadémián a tót nyelvet bölcs vezetés mellett
és helyes módszerrel elsajátíthatta volna, nem
tette. Nem pedig azért, mert a tót nyelv tanulá
sának egész kérdését egy rosszul értelmezett
hazafiság hamis szemüvegén keresztül nézte és
kezelte.
Elmondhatom a tanár úrral: Nem tudom,
hogy Sopronban milyen módszer szerint tanít
ják a tót nyelvet a theológián. Egyházunk emi
nens érdeke azonban egyre sürgetőbben köve
teli, hogy ez a tanítás eredményes legyen. Ez
az erechnény pedig jelentkezni fog, ha legelsőbben is a tanári kar bölcs irányitó munkája
nyomán kialakul az ifjúság között az a menta
litás, hogy a magyar Lutheránia sok-sok egy
házának ezidószerinti istentiszteleti nyelvét meg
tanulni egyrészt parancsoló egyházi érdek, más
részt nagy előny az illető megfelelő elhelyezke
dése szempontjából. Ebben a mentalitásban az
után ezen a téren félre fog az ifjúság tenni min
den álszemérmet, mert belátja, hogy magyar
nemzetének is nagyobb szolgálatot tud tenni a
gyülekezeti nyelv ismeretével, mint anélkül. Es
tanulni fog szívesen, időt és fáradságot nem ki
méivé, mert ösztönszerűen érezni fogja, hogy
ez a tanulás igazán nem az iskolának, de az
életnek szól. A nyelvi kérdést igy mérlegelő
ifjakat vegye kézbe az oktató helyes módszerű
tanítással és az óhajtott eredmény, melytől egy
házunk jövője szempontjából olyan sok függ,
nem maradhat el.
Magócs Károly.
.1

Levél a szerkesztőhöz.
(Lapunknak a sajtóügyekben jól tájékozott
olvasója irja a következőket:)
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nagy élvezettel olvastam azt a minden te
kintetben helytálló, komoly hozzászólást, amely
a protestáns napilap kérdésében, nagybecsű
lapja legutóbbi számának 92. oldalán megjelent.
(Ha ugyan élvezet - negativ ügvbcn egyet
érteni.)
Hadd egészitsem ki ezeket a szempontokat
egy-két megjegyzéssel.
A helyzet csakugyan az, hogy bármennyire
is falat kenyérként kellene a protestáns napilap,
ha nem vagyunk gyógyithatatlanul romantiku
sok — márpedig a lapcsinilás ma inkább a ri
deg kalkuláció kérdése, mint valaha — be kell
látnunk, hogy egy új, protestáns napilapot in
ditam teljesseggel lehetetlen. Legalábbis a mai
viszonyok között az.
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A lapok főjövedelmét ma valóban a hirde
tések teszik. De még a legrégibb, legüzletibb
pesti újság is alig győzi nyilvántartani azt a
sok kinnlevőséget, ami a Trianon utáni talál
mánnyal, a hitelbehirdetéssel együttjár. (Mi
pénz, micsoda forgótőke kell mindjárt ahhoz,
hogy erre a folyton dagadó labilis aktívumra
a lap vagyona rá ne menjen.)
Ám menjünk tovább. Ha az a mindannyiunk
által oly hőn óhajtott új napilap igazán új, más
újságokat nem utánzó, eredeti orgánum: a hivő,
lelki Magyarország szószólója, a belső megúj
hodás bázisa lenne
és másként nincs is létjogosultsága - akkor eleve ki kell, hogy rekesszen a lap hasábjairól minden olyan hirde
tést, amely a közéleti vagy társadalmi erkölcs
további mállasztásának céíjait szolgálja. Kér
dem: közölhetne-e ez a lap — a tisztább, magasabbrendú magyarság avant garde-jának, a
papságnak, a protestáns lelkészeknek, tanítók
nak, tisztviselőknek és munkásoknak újságja »mondain
mozihirdetést, tőzsdém anővéreket
lanszirozó bank-kommünikét, képeiben por
nográfiát, szinházi cikkeiben a testkultusz him
nuszait és intimpistai csevegéseket? Pedig ép
pen ezek a »legzsirosabb falatok' ma a '-nem
okoskodom: újságot árulok«-logikájú sajtó szá
jában és — kasszájában. (Es bizony a tömeg
élvezetnek is ezek a legkapósabb árucikkeid
Tehát nemcsak »az egységes protestáns
front«, hanem az is probléma, hol van az a
harmincezer protestáns újságolvasó, aki haj
landó máról holnapra egy ilyen új napilaphoz
átpártolni, azt tartósan követni, amellett törikszakad kitartani és mindenekfelett: pénzben pó
tolni azt a hiányzó tételt, melyet az efféle hir
detések és kommünikék elmaradása, illetve ki
rekesztése jelent.
De ezenkívül hol van az a harminc-negyventagú szerkesztőség, hol van ennyi újságíró,
aki ennek a szokatlanul új, mert hivő, újság
írásnak kész, meggyő/ődéses katonája tudna
lenni? Akik az ünnepi publicisztikán túl, s a
külső munkatársak remélhetően diís költői ver
senye mellett, a mindennapi élet szá/ és ezer
vonatkozásában ezt a tisztára eszményi világ
nézetet vérbeli avatottsággal képviselni, propa
gálni tudnák?
Sem az anyagi, sem a szellemi lehetőségek
nem állanak tehát készen, s aki mást mond. az
nem lát tisztán ebben a dologban.
A meglévőt kell tehát erősíteni és nem bi
zonytalan alapítások délibábját kergetni. Ott
vannak 'egyházi lapjaink, melyek megfelelőbb
anyagi támogatással eppen ennek a friss és
magasabbremlií közszellemnek lehetnének elő
készítői, kimunkálói. És — úgy tudom
meg
indított a két protestáns egyház nemrég egv
napilapokat tájékoztató szolgálatot, amely ultramontán és defetista területekre is bejut. Ha van
pénz, ezeknek a szerveknek életképességét, len
dületét támasszuk alá, ezek tevékenységét szé-
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lesitsük ki. Az egyházi lapok, s emellett a sajtó
iroda egészen megfelelő áthidaló eszközök
ahhoz a boldogabb világhoz, amikor majd az
annyi jó protestáns magyar által kívánt pro
testáns napilap testet ölthet.
De addig is van önmaguk és egyházuk
iránt tartozó kötelességük napilapolvasó testvé
reinknek. S ez az, hogy meg ne szűnjenek a
protestáns egyházak iránt a ma inutatottnál
több, jóval több megértésre, jóindulatra, támo
gatásra ösztökélni - panasszal, rekriminációval,
a felelős szerkesztőkhöz intézett felszólamlás
sal — az általuk olvasott napilapokat. Elvégre
ez a nagyobb rokonszenv, a prot. egyházi ese
mények alaposabb, részletesebb, lelkiismerete
sebb figyelemmelkisérésére nem szívesség, vagy
ajándék az illető részéről, hanem az olvasókö
zönség egy jelentékeny százalékának kielégítése.
Ha pedig Budapest tizenöt-húsz nagy lapját rá
bírja »olvasó őfelsége« arra, hogy a prot. egy
házak életnyilvánulásaivai szemben a jelenlegi
nél komolyabb figyelmet tanúsítsanak, esemé
nyeinket hivebben, sűrűbben közöljék, — ez
mindenesetre közeljár értékben egy napilap »ha
tásfokához«, ha ugyan meg nem haladja azt.
S ami fő, igen olcsón el lehet érni ezt az ered
ményt. Semmiesetre sem kerül súlyos százez
rekbe, amelyek a tervezett napilapon nagyon
hamar elúsznának.
Szerkesztő úr igaz hive: Aláírás.

Rómavilánaralnii törekvései és amai kor.
Irta: Malert H., kiéli egyetemi tanár. Fordította: B .G . H.
V.
Rövidre fogva: Európa népei ugyan követ
kezetesen igyekeznek arra, hogy a világ minden
részét megszállják és meghódítsák, de az Egye
sült Államok, Európa tengerentúli leghatalma
sabb telepitvénye, már régen önállósult Európa
hatalmi befolyása alól és a kis Európa összes
népeinél és hatalmasságainál rohamosabb mér
tékben fejlődik. Ausztrália, Délafriká és a föld
kerekség egyéb fajilag összefüggő területei —
ha talán lassúbb ütemben is, — de előrelátható
lag hasonló fejlődés előtt állanak. Az angol po
litika gyakorlati bölcsességének talán sikerül az
óriás világbirodalmat ideig-óráig ha másként
nem, legalább egy, az ő céljainak megfelelő bi
rodalmi államszövetség alakjában együtt tartani.
Mindamellett, eltekintve China, India, a néger
tartományok egyre erőteljesebb formában meg
nyilvánuló önállósulásra való törekvéseitől, fél
reismerhetetlen a távolabbi földrészek az a
szemmetlátható igyekezete, hogy hova-tovább,
annál inkább kikerüljenek Európa hatalmi szfé
rájából. Ennek konzekvenciójaként szükségte
len épen ijjesztő rémképeket festeni a jövendő
alakulásairól. Rémképeket oly távoli időkről,
amelyekben a mai Európa virágzó kulturális és
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gazdasági központjai, fényes, hatalmas nagy vá
rosai egykori dicsőségük tovatűntén kesergő
csendes kis zugokká válhatnak, mint Brügge,
vagy más egykori hatalmas kikötő városok,
amelyeket a jelentőségüktől megfosztott a ter
jedő homokzátony, vagy Babylon egykori vi
rágzó nagy városai, amelyeket betemetett a si
vatag szele-hajtotta homoktenger. Én nem hi
szem, hogy Európára ez a sors várna; és előt
tem kétségtelen, hogy amint idegen népek, ide
gen tájak hovatovább, annálinkább kerültek
Európa szellemi életének a hatása alá, épenúgy
a keresztyénség is diadalmasan fog megküzdeni
tudni bármely más vallás feltörekvő igyekezeté
vel szemben. Azt sem akarom tagadni, hogy
lehetnek egyes, a tekintély erősebb rendszerbe
vágyó népek, amelyek lelki alkatának a rom.
kath. egyházi rendszer még hosszú időkön át
kiválóan meg fog felelni. De azt a világ törté
nelmének, az emberiség mai szellemi és erkölcsi
helyzetképének ismeretében viszont teljes ha
tározottsággal merem állítani, hogy a katholicizmus számára az a körülmény, hogy maga az
egész vallási rendszer helyhez van kötve, hogy
annak mindenkori feje oly helyen, oly városban
lakik, amely már réges-régen elvesztette világ
uralmi székhelyi jellegét, — hova-tovább, annál
nagyobb nehézségeket fog támasztani. A szel
lemi áramlatok nem igazodnak ugyan mindig
a politikai hatalmi és erőviszonyok megoszlásá
hoz és a gazdasági összefüggésekhez, de egé
szen bizonyos, hogy a gazdasági és politikai vi
lághelyzetben bekövetkezett, fent felsorolt óriási
eltolódások mégis kérlelhetetlenül éreztetik erős
kihatásukat a Rómában székelő pápaságra és
hovatovább, annál nagyobb mértékben fogják
éreztetni vele.
A protestantizmus szervezettség dolgában
eleddig sokkal gyengébben állott, mint a katholicizmus, de viszont ellensúlyozhatatlan erejű
helyzeti előnye az, hogy hagyományai és szel
lemi hatásai nincsenek hozzákötve egy térbelileg
meghatározott központhoz. Szabadon szárnyal,
szabadon terjed és érvényesül. S azért bízvást
remélhető, hogy erejét és szellemhatásait á kö
zeljövőben, az emberiség új korszakában, amely
nek a politikai története többé nem lesz hozzá
kötve az emberiség számára szűkké vált vén
Európához, teljes gazdagságukban kifejtheti.
A pápaság világuralmi igényei, akár csupán
lelki, akár lelkészi (papi) vonatkozásban legyen
róluk szó, a megújult világban még problemati
kusabbá váltak, mint a régibep, nemcsak a
geográfia értelmében vett új világban, t. i. Ame
rikában, hanem általában véve a jelenkor egész
világában.
Annál inkább kell nekünk protestánsoknak
teljes komolysággal és bizalommal ráeszmélnünk
a protestantizmus világfeladataira.
#
II. Jegyzet. Hogy a kissé elvontan és né
mely pontjában az összefüggések szempontjából
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nehezen érzékelhetően megfogalmazott szöveg
teljes értelmét visszaadjam,
itt-ott kénytelen
voltam eltérni a szószerinti fordítástól. Viszont
azonban lelkiismeretbeli kötelességemben álló
nak tartottam, hogy ezt reánk, protestánsokra
nézve oly végtelenül megnyugtató, komoly tu
dományos megfontoltsággal és szakismerettel
megírt fejtegetést,
amely megdönthetetlen
történelmi és ténybeli igazságokkal cáfol rá űg\
a pápai széknek legújabban is elhangzott igaz
tálán helyzetfestésére, amely szerint a protes
tantizmus yromlásból-romlásba sül védő«, mint
a saját magunk részéről koronként megnyilvá
nulni szokott romlátásokra,
a lehetőségig hű
magyar fordításban tárjam egyházunk jövője
szempontjából sokszor kétségeskedni szerető
hazai evang. közönségünk elé.
A fordító.
(Vége.)

H Í R E K .
Lapunk olvasóihoz! Ezelőtt öt eszten
dővel, az 1025. évi XI. évfolyam 14-ik számá
val jelent meg legelőször az Evangélikusok
Lapja az én szerkesztésemben. Önzetlen mun
kával iparkodtam tehetségem szerint egyházunk
érdekét szolgálni az elmúlt öt esztendőben.
Rajtam kívül fekvő okok akadályoztak meg ab
ban, hogy a lapot tovább fejlesszem. Őszinte
köszönetemet fejezem ki munkatársaimnak, to
vábbá mindazoknak, akik a lapot adományaik
kal támogatták, első sorban D. Báró Radvánszky
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
úr Öméltóságának. Lapunk mai számához csekklapot mellékeltetek és kérem mindazokat, akik
nek előfizetése április 1-vel lejárt, vagy akik
hosszabb-rövidebb időre hátralékban vannak,
szíveskedjenek legalább az 1Ő3ÍX évi előfizetési
dijat beküldeni, mert újból is sajnálattal kije
lentem, hogy' immár nem vagyok abban az
anyagi helyzetben, hogy saját pénzemen jelen
tessem meg az Evangélikusok Lapját. N. K.
Kinevezés. D. Kapi Béla dunántúli
püspök Szabó József helyettes püspöki másod
lelkészt április l-tól püspöki másodlelkcsszé ne
vezte ki. .
K itüntetés. A kormányzó Pálmai Lenke
címzetes tanitónőképzőintézeti főigazgatót nyu
galomba vonulása alkalmából legfelsőbb elisme
résben részesítette.
Felügyelő-választás. A pesti egyházközség tíz éven át volt gondnoka és másodfelügvelöie, Latidgráf János nyug. államtitkár,
egészségi állapotára való hivatkozással másod-
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felügyelöi tisztéről lemondott. A március 25-én
tartott közgyűlés a/ egyháztanács javaslatára,
helyébe egyhangúlag vitéz ilencfalvi Sárkány
Jenő nyug. altábornagyot, néhai Sárkány Sá
muel püspök fiát választotta meg, aki a köz
gyűlés színe előtt a hivatali esküt letette. Az
űj másodfelügyejö beköszöntő beszédében hi
vatkozott arra, hogy családja 200 esztendőn át
folyton lelkészeket és tanítókat adott az evang.
egyháznak.
Halálozás. S/iits Gábor, a kelenföldi
egyházközség első lelkésze 47 éves korában el
hunyt. Temetése április 3-án volt a kelenföldi
templomból.
Hirschmaun Nándor, a pozsonyi líceum utolsó magyar igazgatója, hetvenhat éves korá
ban Pozsonyban meghalt.
Egyházközségi közgyűlés. A pesti né
met evang. egyházközség március lö-áu köz
gyűlést tartott. Broschko G. A. lelkész imád
sága után Hein János felügyelő megemlékezett
nagybányai Horthy Miklós kormányzó tízéves
jubileumáról. Broschko G. A. lelkész Schranz
János lelkész emlékének áldozott, akinek 100.
születésnapja f. é. január 8-án volt. Köszönetét
mondott a közgyűlés dr. Rásó Lajos egyetemes
egyházi ügyésznek, ki az egyházközség fővá
rosi segélye tárgyában előzékeny szívességgel
fáradozott.
A pesti m agyar evangélikus egyházközség közgyűlése. Március 25-én évi rendes
közgyűlést tartott a pesti magyar evangélikus
egyház a Deák-téri díszteremben. Kemény La
jos igazgató-lelkész imája után Tolna v Kornél
ny. MÁV elnökigazgató, egyházfelügyelö mon
dott elnöki megnyitót s megemlékezett arról,
hogy a kőbányai egyházközség templomának
építése rövidesen megkezdődik és hogy az an
gyalföldi templom létrehozása is küszöbön van.
Kemény Lajos terjesztette elő ezután évi jelen
tését. Ázt mondotta többek között, hogy a ve
gyes házasságokat sajnos, még mindig ridegen
ítéli meg a római katholikus egyház. Országos
szempontból is első helyen áll a budapesti evan
gélikus egyház munkájának az az adata, hogy
a gyülekezet lelkészei vasárnaponkint 14 he
lyen tartanak istentiszteletet. Raffay Sándorné
a gyermekmentés terén végez nagyszerű miszsziót, Szuchovs/ky Gyula lelkész a protestáns
ifjúság valláserköícsi irányításában visz neveze
tes szerepet. Az adományok összege huszonhatezer pengőnél több volt a múlt esztendőben.
Evangélikus leánykonferencia Békés
csabán. A békéscsabai Evangélikus Leányegye
sület április hó 12—13-án Békéscsabán az evan
gélikus templomban és tanácsteremben evang.
leánykonferenciát rendez. Előadók: D. Kovács
Sándor, Dr. Böhm Dezső, Marcsek jánosné,
Majoros Edit, Gáncs Aladár, Kimer Gusztáv,
Blatniczky Pálné, Kovács Mária, Lengváry Julia,
Kutas Kálmán, Ruttkay-Miklián Gyula.
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— Mi lesz a Várszínházból? Sok min
denre akarták felhasználni már az üresen álló
Várszínházát. Be akartak itt rendezni levéltá
rat, mozit, templomot, sőt különböző vallásfe
lekezetek is versengtek azért, hogy melyik
kapja meg. A városgazdasági bizottság szava
zás útján foglalt álláspontot az ügyben, a pro
testánsok helyőrségi templom céljaira kérték,
a katholikusok pedig katholikus templom cél
jaira és a bizottsági ülésen négy szavazat állott
szemben négy szavazattal. Az elnöklő Édes
Endre tanácsnok szavazata döntötte el az ügyet
és a döntés a protestánsok javára szólt, úgy,
hogy minden valószínűség szerint protestáns
^helyőrségi templomnak rendezik be a Várszín
h á z á t. A katholikusok a bizottság döntését meg
fellebbezték.
I
- Konfirmációi ajándék. Özv. Stefezius
Istvánná hittestvérünk (Budapest, I., Bercsenyiu. 12. IV. 3) »Kövess Engem« cimű könyvecs
kéjéből egy bizonyos példányszámot konfir
mandusok megjutalma zására szánt és adomá
nyoz. Azok a lelkész urak, akik az ajándékkönyvecskékre reflektálnak, jelentkezzenek nála
husvétig bezárólag. Egy-egy konfirmandus-cso
portból az öt legjobb tanuló kaphat.
A Luther-Társaság ünnepi diszülése.
A Magyar Luther-Társaság április hó 7-én, dél
után félhét órakor Budapesten, az Üllői-úti szék
ház dísztermében (Üllői-út 24) Szász Károly szü
letésének százados évfordulóján D. Kapi Béla
püspök és Dr. Pékár Gyula elnöklete alatt diszülést tart. Az emlékbeszédet Vietorisz József
tartja; D. Kovács Sándor egyetemi tanár, fő
titkár Szász Károly vallásos énekeiről tart elő
adást.
— Felvételek a kőszegi ág. h. ev. leány
nevelőintézetbe. Felhívjuk evangélikus társa
dalmunk figyelmét, hogy a kőszegi Gyurátz
Ferenc Ág. H. Ev. Leánynevelőintézetben meg
kezdődtek a jövő évi felvételek. Betöltésre ke
rül 20 teljes fizető és 10 kedvezményes hely. A
kedvezményes helyekre elsősorban vagyontalan
evangélikus lelkészek és tanítók gyermekei jön
nek figyelembe. A felvételek úgy az egész fi
zető, mint a kedvezményes helyekre a folyamo
dások beérkezésének sorrendjében történnek.
Bővebb felvilágosítást és tájékoztatást az inté
zet igazgatósága ad.
— A Lelkipásztor áprilisi számába Ke
mény Lajos budapesti igazgató-lelkész irt be
vezető cikket »A modern élet hatása az ige
hirdetésre« címen. Prédikációkkal, suspiriumokkal stb. szerepelnek ebben a számban: Szalay
Mihály, Kardos Gyula, Horváth Sándor, Zonor Béla, Duszik Lajos, Kovács István, Takács
lek, Dr. Csengődy Lajos, Kutas Kálmán,
Schöck Gyula, Petrovics Pál, Szlancsik Pál.
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— A protestáns katonai egyházszervezet
gyűlése. Máicius végén tartották meg évenkint szokásos értekezletüket a honvédség pro
testáns katonai egyházszervezetének lelkészei
és felügyelői, Soltész Elemér protestáns tábori
püspök és Horváth László vezértanácsnok, fő
gondnok elnökletével. Az értekezleten a pro
testáns katonai egyházközségek feladatait be
szélték meg. A gyűlés után Soltész Elemér
püspök a tiszti kaszinóban ebédet adott, melyen
többek között báró Radvánszky Alberttel, az
evangélikus egyház egyetemes felügyelőjével az
élén a protestáns egyházak több vezetője is
megjelent.
— A poroszországi egyetemes közgyűlés
március 11-én egyhangúlag tiltakozva figyel
meztette a kormányt, hogy a Vatikánnal tavaly
kötött konkordátum ellenére eddig még semmi
határozott lépés nem történt abban az irány
ban, hogy az államban a protestánsoknak a
római katolikusokkal egyenrangú helyzet biztosittassék.
— Könyvajánlás. A közeledő ünnepek és
ünnepélyek alkalmából következő munkáimat
ajánlom szives figyelmébe kedves lelkésztest
véreimnek: P a s s i ó . Virágvasárnapra és nagy
péntekre. Ötödik kiadás. Ära kötve 1 P. K o n 
f i r m á c i ó i E m l é k k ö n y v . A Luther-Társa
ság könyvkereskedésében. I s t e n f el é. 78
egyházi és hazafias beszéd. Könyvkereskedői
ára 14 P; nálam még néhány példány 10 P
előfizetési áron. Á g o s t a i H i t v a l l á s . Elő
készítés alatt a harmadik kiadásra. Május vé
gére a Luther-Társaság könyvkereskedésében.
Paulik János.
— Felülfizetések. Köszönettel ismerem d
következő felülfizetéseket: Bárdy Ernő Mezőberény 3.80; Klimenth Z. Judith Békéscsaba
3.60; Dr. Smikli Gyula Győr 1.60; összesen:
9.00 pengő. 1930. március 26. N. K.
— Szeged. A Prot. Irodalmi Társ. szegedi
csoportja által rendezett előadássorozatban áp
rilis 4-én Dr. Polner Ödön egyetemi tanár tar
tott előadást Deák Ferenc egyházpolitikájáról.
— A Kommunista Internacionále április
20-ra (Husvét-vasárnap) egész Európában és
Amerikában egyházellenies propaganda-napot
hirdet. A propaganda jdszava: »Harc az egy
ház ellen és védelem a szovjetuniónak.«
Felelős kiadó: N8METH KAROLT.
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hnhol az ember!
„Mikor olyan állapotban találta
Lott mint ember, megalázta magát,
engedelmes levőn balálig “

FII. 2, 8.
Jézus Krisztus Istennek formájában volt és
az Istennel eg y en lő volt. M inden őáltala lett és
nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Azután
olyan állapotban találtatott, mint ember«. Mi
m ódon történt ez az átalakulás? H ogyan lett a/
isten b ől em ber? M egváltónk szem élyének le g 
m élyebb titka ez, am it az egyház az inkam áció,
a m egtestesü lés dogm ájában iparkodik kifejezni,
de a fátyolt erről a titokról nem birja levonni.
>Fogantaték Szentlélektól, születők Szűz Máriá
t ó l : ezek a szavak m aguk is csak képeket, ha
sonlatokat nyújtanak. A fogantatás és a születés
nem merítik ki azt a folyam atot, am elyben Isten
emberré lett. Pál apostol, anélkül h ogy a titok
nak m egfejtését kívánná nyújtani, a folyam atba
belevisz m ég egy tényezőt: m agának a Krisz
tusnak akaratát, önelhatározását: m egüresité m a
gá i, szolgai formát vévén fel. Ezek a tények
m agának a Krisztusnak cselekedetei. S az ap os
tol ezzel kiegészíti János evangéliom ának azt
a kijelentését: ü g y szerette Isten a világot, h ogy
az ő egyszü lött Fiát adta. Az Atyának akarata
m ellett tehát ott volt kezdettől fogva a Fiúnak
akarata is. Alázatossága és en ged elm essége
m egkezdődött már a testben való m egjelenése,
már Szentlélektól való fogantatása előtt. A kü
lön b ség az, hogy az örökkévalóságban mint
Fiú engedelm eskedett, a földön pedig mint em 
ber és szolga. A m egüresités nem abban állott,
h o g y alázatos és engedelm es volt, hanem hogy
mint em ber és mint szolga volt alázatos és en 
gedelm es.
O ly a n állapotban találtatott, mint ember.«
Ez az állapot megm agyarázhatatlan m ódon jött
létre. A Krisztusban történt kijelentés egyik
része ez, h ogy olyan állapotban találtatott, mint
ember. Az ácsm ester fia. A vám szedők és bű
nösök barátja. A názáreti. »Hozsánna a Dávid
fiának!« »Asszonytól lett, törvény alatt lett.«
M agáévá tette az ember term észetét, s beállott
a történelem folyamába is. A törvényt és a pró
féták írásait betöltötte. V alóságos ember. És
m égsem úgy lett emberré, mint mi. Miután
azonban emberré lett, az apostol azt m ond
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hatja, hogy az az indulat legyen bennünk, mely
volt őbenne. O az igazi em ber. Példaképünkké
avatja ót nem a formája, nem az állapota, mert
hiszen ezekben ó lett mihozzánk hasonlóvá;
példaképünkké teszi ót a l>ennc levő indulat.
>Én ti bennetek és ti énbennem .« A hogyan az
apostol más helyen m ondja: >A ti éltetek el
van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben
Mikor a Krisztus, a mi életünk, m egjelen, akkor
majd ti is, ö vele együtt m egjelentek d icső
ségben.«
Ez az elrejtettség a krisztusi indulat, az
alázatosság és en ged elm esség, az önm egtagadás, a keresztnek vállalása. Ez az elrejtettség
a nagy titok, am ely eg y második m egjelen és
kor jön majd napvilágra. Az e g é sz k eresztyén
i g eg v elrejtett n agyság és d icső ség . Az egész
k eresztyén ség el van rejtve a Krisztus keresztje
alá, Krisztusnak halálába. Azzal együtt alkot
eg y nagy titkot* a halálba elrejtett életnek tit
kát. A titoknak és elrejtettségnek kulcsa nem
miuáluuk van, nem is Krisztusnál, hanem e g y e 
dül Istennél van. Krisztusnak alázatossága és
en g ed elm esség e az, h ogy a halálába elrejtett
titkot bízvást m eghagyta Istennél és Istenre ha
gyatkozva nem kételkedett, h ogy Isten a ha
lálba rejtett életet napvilágra fogja hozni. Ezt
az indulatot kívánja az apostol a keresztyénségb e. H ogy ne hajszolja e világban a d icső
ség et, a sikert, a hatalmat és a tekintélyt. Ne
kívánja az érvén yesülést, az. életet. N yugodjék
bele, gyönyörködjék abban, hogy itt szolgai
form ában, alázatosságban és enged elm ességb en
kell élnie. H o g y reáborul a kereszt árnya és
reánehezedik a kereszt súlya. H ogy a keresz
tyén ség, k eresztyénség. A keresztyén egyház
a kereszt egyháza. Egészen a halálig. Szeretnie
kell a keresztet, a szenvedést, a szolgai for
mát, a világ gúnyját és gyűlöletét. Mert m ind
ezeknek igy kell leuniök. Életünk el van rejtve.
Elrejtettségünkön
és
eltem etkezésünkön
azonban rajta van az isteni ígéretnek pecsétje.
A hogyan a végrendelet borítékján rajta van a
pecsét. S ha a p ecsét feltörésének ideje elk ö
vetkezik, akkor napvilágra jön a végren delet
ben elrejtett akarat. Amikor eljön az ideje an
nak, h ogy Isten m egjelentse azt, amit elrejtett
a k eresztyénségb en , akkor kitűnik a mi d icső
ségünk, ahogyan kitűnt Krisztusnak dicsősége.
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Az Ágostai Hitvallás keletkezése.
Az 1521. évi wormsi birodalmi gyűlésen a
reformáció ügyének, Krisztus tiszta evangéliomának egyetlen szószólója és hitvallója
volt: Doktor Luther Márton, szerzetes, Ideo
lógiai tanár és plébános. Az 1529. évi speyeri
birodalmi gyűlésen a német birodalomnak már
egiyharmada állási foglalt mellette. Az evangé
likusok ügye elsőrendű vallási és politikai kér
déssé vált a birodalomban. A speyeri tiltakozók
a császárhoz akartak fordulni, de tervüktől elállottak, amikor megtudták, hogy V. Károly csá
szár elmegy Németországba és személyesen in
tézkedik.
A császár kiáltványa 1530. január 21-iki ke
lettel hívta össze a német fejedelmeket és váro
sokat április 8-ra Augsburg városába, birodalmi
gyűlésre. A felhívás igen békés hangon beszélt.
A császár megígérte, hogy mindenkit meghall
gat, s törekvése odairányul, hogy miként vala
mennyien egy Krisztusnak élünk és szolgálunk,
egy legyen valamennyiünknek hite és vallása is.
Sem a római katholikusok, sem a protestánsok
táborában nem talált osztatlan tetszésre a fel
hívás. A lómai katholikusok közül sokan azt tar
tották, hogy vallási kérdésekben egyedül a pá
pát illeti meg a döntés joga, a pápa pedig ítélt
már, amikor Doktor Luthert egyházi átok alá
vetette. Az evangélikusok közül különösen Hesseni Fülöp nem bízott a császár engesztelékeny
hangjában és egyetemes zsinatot követelt. Vi
szont a szász választó fejedelem, Luther Márton
és Melanchton Fülöp őszinte örömmel fogadták
a birodalmi gyűlés tervét.
A szász választófejedelem bölcs és tapasztalt
kancellárja, Dr. Brueck azt tanácsolta, hogy a
wittenbergi theológusok foglalják írásba azokat
a pontokat, amelyekből nem engednek semmit
lealkudni. A választó fejedelem felszólítására
a theológusok ezt az iratot, amely főként a
szászországi vallásügyi intézkedések védelmére
terjedt ki, elkészítették.
1530. április 3-án Luther, Jonas és Me
lanchton elindultak Wittenbergből és Torgauban csatlakoztak a választófejedelem kíséretéhez.
Másnap folytatták utjokat, miközben Spalatin,
Agricola és Aquila csatlakoztak még. Április
15-én érkeztek Koburgba, ahol arról értesültek,
hogy a császár később fog Augsburgba érkezni,
mint amikorra tervezték. A választófejedelem te
hát Koburgban tartózkodott Husvét ünnepei
ben is. Mikor onnan felkerekedtek, a választófejedelem ügy határozott, hogy a birodalmi átok
alatt levő Luthert Koburgban hagyja; igy Luther
egyfelől biztonságban lesz, másfelől mégis elég
közel, hogy tanácsait kikérhessék. Aminthogy
a birodalmi gyűlés alatt a futárok sűrű érintke
zést tartottak fenn Koburg és Augsburg között.
A szász választó fejedelem május 2-ikán ér
kezett Augsburgba. ö volt a legelső vendég.
Alighogy megérkeztek, Melanchton értesült,
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hogy Dr. Eck, Luthernak régi ellenfele, egy iratot
adott ki, amelyben Luther írásaiból 404 kiszakí
tott tételt mint eretnekséget mutat ki. Eck ezt
az iratot megküldte a császárnak, hogy a csá
szárt meggyőzze arról, hogy Luther minden idők
legnagyobb és legveszedelemesebb eretnekje és
mielőbb ártalmatlanná kell tenni. Ebből az irat
ból Melanchton látta, hogy az otthon elkészített
írásbeli védelem nem elegendő. Lutherral együtt
készített már korábban egy összefoglalást
Luther tanításáról, az u. n. Schwabachi Cikke
ket, s ezeknek alapján megírta most Augsburgban az Ágostai Hitvallásnak első részét. A Hit
vallásnak második része az, amely Wittenbergben készült (Torgaui Cikkek). De a Hitvallás
nak sem első, sem második része nem egyezik
teljesen a később, junius 25-én felolvasott Hit
vallással. A Melanchton készitette iratot május
11-én küldték el Augsburgból Koburgba Luther
nak, hogy vizsgálja felül és eszközölje az általa
szükségesnek látott változtatásokat. Luther má
jus 15-én küldte vissza az iratot a választófeje
delemnek azzal a megjegyzéssel, hogy ő nem
•birna olyan szelíden és halkan lépegetni.
Ezalatt az Augsburg felé közeledő császár
nak elébe mentek a reformáció ellenségei, köz
tük György szász herceg, egészen Tirolig és
iparkodtak rávenni, hogy az evangélikusok el
len kíméletlenül járjon el. A császár kíséretében
volt a pápai nuncius, aki a császárt emlékez
tetve február 24-iki koronázásakor a pápa előtt
letett esküjére, az evangélikus tan kiirtását sür
gette. A szász választófejedelemnek is voltak
bizalmas emberei a császár környezetében, s
ezektől értesült, hogy a császár semmiféle en
gedményre nem hajlandó.
Az ellenfél ádáz agyarkodásának meglett
az a gyümölcse, hogy az evangélikus erőket
tömöritette és közös, nyilvános hitvallásra sar
kalta. A birodalmi gyűlésre sok evangélikus ér
kezett, köztük Brandenburg-Ansbach őrgrófja,
Braunschvveig-Lüneberg hercege, Nürenberg és
Reutlingen birodalmi városok képviselői. Meg
jelent végül a hesseni tartománygróf is.
A császár junius 15-én vonult be Augs
burgba. A szász választó beleegyezett, hogy a
Melanchton által készített és Luther által jóvá
hagyott hitvallás megváltoztassék olyan értelem
ben, hogy az egész evangélikus Németország
vallástételét felölelje. Melanchton előszavát,
amely a szász választó igazának bizonyítására
íratott, elmellőzték. Ebben az isteni Gondviselés
jelét kell látnunk, mert Melanchtonnak téves né
zete az volt, s az előszóban is ez a nézet ju
tott kifejezésre, hogy magántárgyalások útján
megegyezést lehet létesíteni a császárral.
Melanchton mindjárt a császár megérkezése
után összeköttetésbe lépett a császári titkárral
és magántárgyalásokban sok elhamarkodott en
gedményt tett. Mikor azonban a megállapodá
sok írásba foglalására került volna a sor, Me
lanchton nem mert egyedül cselekedni, hanem
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a szász választó kancellárjával közölte tárgya
lásainak eredményét. Dr. Brueck, a kancellár,
s az evangélikusok több vezető embere, külö
nösen Fülöp hesseni tartományé róf, tüstént el
vetettek minden titkos egyezkedést, Melanchton
tól elvették a hitvallás kéziratát, törölték az elő
szót s ehelyett egy másik előszót irtak és a szö
vegben is több fontos változtatást eszközöltek.
Az új előszóban az evangélikusok kijelentik,
hogy amennyiben ellenfeleik is benyújtják val
lásügyi véleményüket, készek a legjobb megol
dást barátságosan keresni, hogy egységre jus
sanak s az ügy békésen intéztessék el. Ha pedig
a békés megegyezés nem sikerülne, készek
ügyüket egy összehívandó *egyett mes, szabad
és keresztyén zsinaton kifejteni és megokolni
A császárhoz és a zsinathoz való fellebbezésü
ket a békés megegyezés meghiúsulása esetére
fenntartják.
A Hitvallás junius 23-ikán készült el. Más
nap kellett volna a birodalmi gyűlés elé vinni,
de csak junius 25-én került rá a sor. A császár
nem akarta felolvastatni, de az evangélikusok
követelték a felolvasást. Ekkor
hogy' minél
kevesebb hallgatóság legyen jelen
a császár
úgy rendelkezett, hogy csak latin nyelven olvastassék fel és nem a városházának nagytermé
ben, ahol a gyűléseket tartották, hanem a
püspöki palotának káptalani szobájában. A szász
választó ragaszkodott ahhoz, hogy német nyel
ven is felolvastassék 1530. junius 25-ikén, szom
bati napon, délután 3 órakor Dr. Brueck és
Dr. Beyer tanácsnokok felálltak a szoba közie
pén a német és a latin példányokkal s Dr
Beyer olvasta fel németül a Hitvallást olyan
hangosan, hogy az udvaron is meg lehetett ér
teni. Azután mindkét példányi átnyújtották a
császárnak.
így’ született meg és igy olvastatott fel az
Ágostai Hitvallás.

JEGYZET.
D. Baltazár Dezső ref. püspök soproni
sajtószövetségi előadása alkalmával
legalább
is igy olvassuk a napilapokban, - 150 főnyi
tömeg tüntetett a város központjában, a Széchenyi-téren Baltazár Dezső soproni szereplése
ellen. Meg tudjuk érteni, hogy a protestantiz
mus ilyen exponált egyénisége jelenlétének gon
dolata idegesitóleg hat a soproni katholicizmusra s a római sereg szervezettsége mellett
nem is csodálkozunk azon, hogy ilyen tüntetés
egyáltalában létre jöhetett. A helyzet ugyanis
az, hogy a különböző tnissiós »atyák« vidéki
szereplései alkalmával a mi híveink is hasonló
idegességgel viseltetnek s ha nekünk nincsen
is oly kitünően megszervezett és fegyelmezett
hadseregünk, mint a római katholicizmusnak,
nagyon kevés kellene ahhoz, hogy hasonló tün
tetések, talán még sokkal nagyobb tömegek
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részvételével is, létrejöjjenek. Újra mondjuk,
hogy mindezen nem csodálkozunk. Azon ellen
ben kénytelenek vagyunk elcsodálkozni, hogy
ha Budapesten, vagy más vidéki városban öszszeveródik 30- 10 elkeseredett munkanélküli,
aki nem bírja tovább már idegrendszerével a
kenyértelenség nyomorúságát, akkor rögtön
megjelennek a magyar állami endőrség képvi
selői, hogy hol szép szóval, hol erélyes kard
lapozással, de minden körülmények között fel
oszlassák a tömeget és a csoportosulást meg
szüntessék. Sopronban ellenben
a napi hí
rek között legalább nem olvasunk róla
a/
államrendőrség nem tartotta szükségesnek a
150 főnyi csoportosulás megakadályozását.
Elgondolkozik az ember s kénytelen meg
kérdezni: rendőrségi engedéllyel történt talán
ennek a felvonulásnak a megrende/é^e? Ava^p
talán a Széchenyi-téren nincs rendőrőrszem ál
landóan? Avagy a rendőiség tehetetlennek
érezte magát ezzel a tömeggel szemben és
Szalay dominikánus priorhoz fordult véde
lemért?
Szeretném tudni, hogyha egyszer az elke
seredett protestantizmus rendezne egv kis tün
tetést a »missziók« ellen, akkor minket is békén
hagyna a rendőrség? Nem tudom, nem volna^e
érdemes csak ügy kuriózumként megpróbálni?

Emlékezés vitéz dr. Kendeb-Kirchkiopf
Gusztávra.
Földi részét az élet javakorában vitte sirba
a könyörtelen halál. Am égi részén nem ülhet
diadalmat. Lelkének képe* tovább él és hat szi
vünkben. s nemes vonásai az emlékezés világá
nál még ragyogóbbakká válnak, mint azokat
életében láttuk.
Hivei, tisztelői és barátai részéről már foly
tak a készülődések, hogy ebben az esztendőben
(1930) negyedszázéves lelkipásztori működésé
nek betöltésekor ünnepet szentelnek tiszteletére.
A gondolatot nem valósíthatták meg.
A 25 esztendőből 18 éven át kisérhettem
figyelemmel egyházi és közéleti munkálkodását.
Mint a kicsiny, de tagjai intelligenciájában az
erdélyi rész evangélikusai között elülhaladó, hit
hűségében, egyháza szeretető ben és magyarsá
gával példátmutató kolozsvári evang. (vagy
mint ott röviden nevezték: szász) egyházközség
nek lelkipásztorát 1912 tavaszán ismertem meg.
Késmárkról hívta őt hozzánk a bizalom; ott is
és Kolozsvárott is utóda volt Dianiska Frigyes
nek, ennek a ritka kiváló szónoki tehetséggel
megáldott néhai lelkésznek Kis-Athénben sem
az evangélikusok, sem az egyetemi (Márki Sán
dor szerint iskola) város művelt társadalma nem
csalódtak benne.
Az a majdnem 12 esztendő, melyet Kolozs
várott eltöltött, utolsó igehirdetéséig fölfelé
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ívelő pályájának igen jelentős szakaszát, dere
kát alkotta. Egykori tanárának, Raffay Sándor
dr. püspöknek (akkor még a Deák-téri magyar
evang. egyház lelkészének) ajánlása: a hivatását
odaadással betöltő, a kötelességteljesitésben nem
lankadó, a páratlan lelkiismeretességű, magát
folyton képező, céltudatosan előretörő 29 éves
lelkészben, a szó teljes értelmében méltó egyé
niséget ért.
Föladatai Erdély központjában nem voltak
könnyűek, ám ő — bár kolozsvári működését
megszakítja a világháború — becsvággyal fog
neki az egyházat tovább építő munkának s mint
a nyáját hűséggel őriző pásztor, gondja, fi
gyelme, jósága és szerető féltése kiterjed min
denre, amiről minden napnyugtakor és majd
egykor a nagy kikötőben számot kell adnia
Urának.
Nem mondom el, hogy mint illeszkedett
bele az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus
országos szász egyház alkotmányának keretébe,
mint ismerte föl helyzetét abban az egyházta
nácsban, melynek tagjai csak olyanok lehettek,
akik az egyház nagyobb képviseletében már
előbb s éveken át bizonyságot tettek egyházuk
iránti érdeklődésükről és cselekvő szeretetükről, s amely egyháztanácsnak egy negyedszáza
don át volt disze és irányitó szelleme Schneller
István, egyetemi tanár (a pozsonyi ev. theol.
fakultás egykori tanára és igazgatója); nem be
szélek arról, hogy mint haladt elődjei nyomdo
kában az egyház élete valamennyi jelenségének,
a presbyterium havonkénti üléseire való rend
szeres, gondos előkészitésében s a hozott hatá
rozatok szabatos végrehajtásában; nem mélta
tom, hogy milyen lelkiismeretesen követte az
egyház egyetemes papságának bölcs tanácsait.
Azt sem részletezem, hogy mint volt beteg
híveinek látogatója fölgyógyulásukig vagy épen
az utolsó órákig (a súlyosabbakat majdnem na
ponként, a hónapokig betegeskedőket hetenként
legalább egyszer fölkereste), s mennyi szere
tettel kisérte figyelemmel egyházának legifjabb,
általa konfirmált ifjainak további életét és volt
úgy ezeknek, mint minden hívének, szegénynek
és gazdagnak kivétel nélkül, az élet ezerféle vi
szonyai és körülményei között készséges és
meghitt tanácsadója, támogatója, amikért mind
hála, ragaszkodás és szeretet volt a pályabér.
Az egyház szép múlttal bíró, messze vidé
ken is kitűnőnek ismert elemi iskolájának jóhire-neve alatta is csak öregbedett.
Még vázolni sem szándékozom egyházán
kivüli közéleti, társadalmi szereplését, melyre
a román megszállás után adódott több alkalom
és nagyobb tér. Majláth Gusztáv gróf róm. kath..
Nagy Károly református és Ferencz József uni
tárius püspök belevonták tanácskozásaikba, hogy
meghallgassák nézeteit az erdélyi magyar evan
gélikusokat is érintő egységes eljárásokra nézve.
Bátorszavú, egyeneslelkű és csüggedetlenül
kitartó harcosa a magyar evangélikusság s ál
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talában a magyarság jogos kívánságainak. Hű
séges szolgája egyházának, nem lankadó mun
kása nemzete ügyeinek. Napról-napra emelke
dett tiszteletben és nagyrabecsülésben.
Amikor Erdélyt 1923-ban a karácsonyi ün
nepek előtti héten elhagyni kényszerült, kezé
ben vándorbottal, lelkében a szász evang. orszá
gos egyházzal szemben csalódásokkal, szivében
azonban a magyar evangélikusság és Erdély
osztatlan magyarságának őszinte elismerésével
és hálájával köszönthetett be Raffay Sándor
püspök meleg, atyai oltalmat nyújtó otthonába.
Mint a bányai evang. egyházkerület lel
késze s a püspök parochiális helyettese hogyan
töltötte be hivatását kezdettől utolsó órájáig?
Csonkamagyarország evangélikusai igen jól tud
ják, mert működésének értékelése és ritka meg
becsülése túlterjedt a Deák-téri magyar evang.
egyházközség határain. Ám minden szónál éke
sebben hirdette az evangélikusság nagy gyá
szát és súlyos veszteségét az a mélységes rész
vét, amely megnyilatkozott tragikus elmúlása
alkalmából és hatalmas temetésén, amelyre
messze vidékről jöttek el tisztelői, hívei.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv valóban nagy
értéke volt az evangélikus egyháznak s a ma
gyar társadalomnak. Érzi ezt mindenki, aki őt
hallotta, aki csak vele érintkezett, akinek könynyűit letörülni, fájdalmát enyhíteni igyekezett,
akit megvigasztalt, fölemelt, támogatott. Mind
erről pedig különösen mi, erdélyiek, kolozsvá
riak bizonyságot is tehetünk, mert a Kolozsvá
rott töltött közel 12 esztendő alatt beköltözött
a szivünkbe.
Nem feledjük el soha, hogy mint kísérte
figyelemmel, megértő és együttérző szeretettel
sorsát az 1919 január 15. fogságba hurcolt
Apáthy István egyetemi tanárnak, ennek a lán
goló lelkesedésű magyarnak 1920 nyarán történt
szabadulásáig. Felesége (Torkos László leánya)
részére kieszközölte, hogy férjével a vizsgálati
fogságot megoszthassa, mellette lehessen és
ápolhassa őt; időnként fölkereste őket és se
gítségükre volt amiben és ahogyan csák tehette.
Az áldozatos életét 1922-ben Szegeden bevégzett világhírű professzor Kirchknopfnak ezt^i
magatartását és viselkedését mindig mélységes
tisztelettel és benső hálával emlegette.
Az emlékezet okáért még csak két vonását
szeretném fölemlíteni.
Kirchknopf Gusztáv azoknak a lelkészeiknek
a sorából való volt, akiknek nemcsak életelve,
hanem célja is életpályájukon az'önmaguk mű
velése, a szünetlenüí tanulás, az állandó tovább
képzés, mert nemcsak tudják, hanem érzik is,
hogy az egyház és a lelkész előtt álló és napon
ként szaporodó és mindig súlyosabbá váló föl
adatokat, igazán csak a lelkében mindennap
épülő lelkipásztor oldhatja meg helyesen. Meg
győződéssel hitte, (s erről folyt utolsó beszél
getésünk is), hogy csakis az ilyen épülő lelkek
képesek építeni a hi vek lelkét.
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Személyiségének ez a tulajdonsága volt
gazdag eredményességű munkásságának alapja
és egyben titka is.
Kirchknopf Gusztávnak Kolozsvárott ked
vező alkalom nyílott az egyetemen továbbfoly
tatni tanulmányait. Legkisebb szabadidejét is
tanulásra használta föl. Érintkezése az egyetem
tanáraival, a református theológiai fakultás pro
fesszoraival, csak erősitőleg és buzditólag ha
tottak ernyedetlen szorgalmára. Egyházi be
szédei, künn a társadalomban tartott szónoklatai
újabb újabb sikereket arattak számára. Meg
érte azt a kitüntetéss7ámba menő inegbecsültetést, hogy a ref. theol. fakultás tanártestülete,
(amelynek azidóben Nagy Károly — a néh
püspök, — Ravasz László, Kecskeméthy István,
Pokoly József és Révész Imre voltak a tagjai),
az őszi és téli hónapok alatti u. n. akadémiai
istentiszteletekre őt is fölszólította szónokul.
A világháborúból 1917 őszén nyerte vissza
egyháza s bár három évre reá megkezdődtek
kellemetlenségei, üldöztetése, magában bizakodása* csodás lelkiereje, sziklaszilárd akarata elsegitették ót a bölcseleti doktorsághoz és a
theológiai tanári képesítéshez.
Másik lelki sajátsága, Erdélyhez, szeretett
Kolozsvárjához való hűsége és tántoríthatatlan
ragaszkodása meg épen megható s minket, Er
dély szülötteit és magukat erdélyieknek valló
kat áldott emlékének soha el nem fogyó meg
becsülésére kötelez. Gondolkodásában, érzései
ben cs cselekedeteiben erdélyi szellem hatotta
át. Szeretni mindent ami jó, szép és nemes, s
nem gyűlölni senkit, csak magát a gyűlöletet.
Testvér mindenki, aki e földön jár s akit a
reánkboruló ég betakar. Ragaszkodni hűséggel
a földhöz, melynek minden röge szenvedésekkel
és megpróbáltatásokkal tele történeti s ezért kö
telező múlt hirdetője... Méltó volt arra a gon
doskodásra, hogy fáradt feje Kolozsvárról ho
zott földön pihenjen!
ö , a kiváló lelkipásztor, a leghűségesebb
munkatárs, a legszeretöbb édesapa és férj, mint
fogta föl gyönyörűséges és magasztos hivatását,
milyen kötelesség- és felelősségérzet dobog
tatta szivét? Erre megfelel az a vallomás, melylyel 1928 karácsony estéjén egyik szeretett hí
vének ajánlotta arcképét: »Én semmivel sem
gondolok, az én életem is nekem nem drága,
csakhogy örömmel végezhessem azt a szolgá
latot, melyet vettem az Ur Jézustól, hogy bi
zonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliomáról.« (Ap. csel. 20, 24.)
Sokan, nagyon sokan vagyunk a Királyhá
gón innen és túl, akik Petőfi szavaival emleget
jük őt:
»Függni fog szivemen képed, mint domború
Sírodnak fejfáján a hervadt koszorú.«
Budapest.
S ó ly o m

Ján os.
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Felhívás a német evangélikus nemesség
(iáihoz!
Az 1930. évi február hó 4-én tartott káp
talan elhatározta, hogy a német evangélikus ne
messég fiait a theológiai tanulmányokra buz
dítja. A mi köreinkből való ahhoz az ifjúság
hoz fordulok tehát, amely még pályaválasztás
előtt áll és mindazokhoz, akik őseinknek súlyo
san veszélyeztetett hagyományaiért komolyan
lelkesednek, akiknek a nemzet és a haza még
dicső értékeket jelentenek és akik együtt kíván
nak dolgozni a nemzetnek az ideig és örökké
való javakra való nevelésén.
A nemesség, együttmunkálkodva a többi
rendekkel, évszázadok óta dolgozott ennek a
feladatnak elvégzésén, különösen a hadsereg
ben.
A versaillcsi iga alatt a regi üt megsziikult
és sokak részére járhatatlanná vált. Azonban van
egy másik üt is, amely igen kevéssé ismert, pe
dig igen komolyan meggondolandó.
Habár sok régi, kedves kaszárnyánk zárva
van: templomaink még nyitva vannak és han
gosan kiáltanak férfiak, hu pásztorok után, akik
nek nevelő szolgálatára a mi szegény nemzetünk
még sohasem volt olvan keservesen rászorulva,
mint ma.
Kétségtelen, hogy csak a légikrekabbak
méltók erre a szolgálatra és alkalmasak annak
teljesítésére. De époly bizonyos, hogy a német
evangélikus nemesség fiai között nem kevesen
vannak elhivatottak arra, hogy ezeknek a legjobbjainknak soraiba lepjenek
Ahogyan majdnem ezer esztendeje őseink
megmarkolták a keresztet, hogy megtörjék a
hitetlenek íjralmát a Szentföldön, épenúgy vá
lasszák most fiaink közül azok, akik erre hivatást
éreznek, a lelkészi hivatalt, harcolni a hitetlen
ség ellen, amely a leghalálosabb mindazon ve
szedelmek közül, melyek nemzetünket és hazán
kat fenyegetik.
A német evangélikus nemesség fiainak szi
vében csengjen tehát az ősi és mindig új ige:
Isten akarja!
Minden Johannita-lovagot arra kérek, hogv
ezt a közleményt terjessze és maga is ennek
szellemében dolgozzék, hogy belőle gyümölcs
és áldás fakadjon nemzetünkre és hazánkra.
A Johannita-rend nagymestere
O szkár, Poroszország hercege.
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HÍ RE K.
— D. Kapi Béla püspök április 5-én Buda
pesten a Piotestáns Árvaegylet hangversenyén,
a Zeneakadémián megnyitó beszédet mondott.
Április 6-án délelőtt a kelenföldi evangélikus
gyülekezet templomában prédikált, délután pe
dig ugyancsak Kelenföldem a gyülekezet böjti
vallásos estélyén tartott előadást. Április 7-én
a Szilágyi Dezső-téri református templomban,
a Mekdsz böjti vallásos ünnepségén szólt elő
adás keretében az ifjúsághoz. — Budapestről
egyenesen Sopronba utazott, ahol április 10-én
és íl-én a líceumot látogatta meg.
— Az evangélikus középiskolák érettségi
biztosai. A kultuszminiszter a középiskoláinkon
folyó tanévvégi rendes érettségi vizsgálatokhoz
a következő kormányképviselőket küldte ki:
1. A bonyhádi reálgimnáziumhoz dr Thienemann
Tivadar pécsi egy. tanárt. 2. A kőszegi leánygimnáziumhoz Strasser Sándor győri áll. leánySiceumi igazgatót. 3. A soproni reálgimnázium
hoz dr Szelényi Ödön theol. akad. tanárt. 4. Az
aszódi reálgimnáziumhoz Bolemann Géza sop
roni főiskolai tanárt. 5. A békéscsabai reálgim
náziumhoz Mauritz Béla budapesti egy. tanárt.
6. A budapesti gimnáziumhoz dr Gombocz Zol
tán budapesti egy. tanárt. 7. A szarvasi gimná
ziumhoz dr Tolnai Vilmos pécsi egy. tanárt.
8. A -nyíregyházai reálgimnáziumhoz dr Horvay
Róbert debreceni c. középiskolai igazgatót. 9.
A nyíregyházai leánygimnáziumhoz dr Benigny
Gyula debreceni egy. m. tanárt.
A győri egyházközség évkönyve az
1929. évről. Összeállította Turóczy Zoltán lel
kész. Az évkönyv kilenc féle szolgálatban fog
lalja össze a gyülekezet által végzett munkát, s
mutatja be a gyülekezet életét. Első és legfon
tosabb az Ige szolgálata; tizenegy helyen (köz
tük hat filiában és fiókegyházban) tartottak
összesen 720 igehirdetést; közös Úrvacsora osz
tás 35; bibliaóra 258. A vasárnapi iskolának
120 növendéke van 9 csoportban. Volt 42 vallá
sos estély (előadók közt szerepelnek: D. Kovács
Sándor, Töltéssy Zoltán, herceg Hohenlohe K.
E., Budaker Oszkár, Zongor Béla, Achenbach
Pál, D. Dr. Pröhle Károly, báró D. Radvánszky
Albert), két hangverseny, egy prezbiteri konfe
rencia stb. Megemlékezik az évkönyv azokról
a konferenciákról, melyeket nem a gyülekezet
rendezett: de Győrött tartottak: egyházmegyei

1930.

prezbiteri konferencia, C. E. konferencia, evang.
leánykonferencia, egyetemes gyámintézet köz
gyűlése. Az iratterjesztés évi forgalma négyezer
pengő volt. A szeretet szolgálatában áll a Dia
konissza Anyaház; sajnos, nem találjuk meg az
Évkönyvben a diakonisszák pontos számát; fel
vettek 3 növendéket a diakonisszák sorába, az
előkészítő tanfolyamon 5 növendék volt ; a leány
internátusnak 22 bennlakója volt; az árvaházban
28 árvát gondoznak, az aggok menházában 5
nőt; ezeket az intézményeket Pálmai Lajos szeretetházi igazgató vezeti. A gyülekezeti szegénypénztár bevétele 1212 pengő, a Belmissziói
Egyesületé 3023 pengő volt; a gyámintézeti
gyűjtés 850 pengő. Az egyházi ének és zene
magas színvonalon áll; az elemi iskolában az
énekórák számát felemelték; van gyermek ének
kar és egyházi énekkar, mely utóbbi a városban
is többizben nagy sikerrel szerepelt; temetések
nél külön férfi énekkar szolgál; a gyülekezet
zenei és énekművészeti vezetője Fodor Kálmán
karnagy. A gyülekezet népiskolájába (igazgató
Weltler János) beiratkozott 408 mindennapi és
107 ismétlő tanköteles; az 1930. év folyamán a
gyülekezet felépíti a tervezett új iskolaépület
nek fiúiskolái részét. Az ifjúsági Egyesületről
Isó Pál számol be az Évkönyvben. Az Evang.
Diákszövetségnek 135 fiú és 124 leány tagja
van, bevétel 390 pengő. Uj életre kelt a Protes
táns Kör; a reformátusokkal közösen munkál
kodik továbbá a PANSz győri fiókja és a C. E.
Az 1929-ben befolyt pénzbeli önkéntes adomá
nyok végösszege 20.127 pengő 50 fillér. Az
egyházközség évi bevétele 134.689 P volt; öszszes vagyon 1,094.269 P. Az Évkönyvben meg
találjuk a jelentést azokról a filiákról és fiókegyházakról, amelyek Győrhöz tartoznak; ilye
nek Győrújfalu, Börcs, Öttevény, Bácsa. Neve
zetes eseménye volt az esztendőnek az öttevényi új templom felszentelése augusztus 25-én;
a templom 11.350 pengőbe került, az adósság
1000 pengő. A győri gyülekezet nagyszabású
építkezésekre tesz előkészületeket; a központban
új iskola épül; a Szeretetházat kibővítik; a Ná
dorvárosban imaházat és paplakot építenek; a
Qyárvárosban szintén imaházat és paplakot.
Börcs árvaházat, Öttevény iskolát, Bácsa ima
házat szeretne építeni. — Az Évkönyv azt mu
tatja, hogy a győri egyházközségben a Lélek
hatalmasan munkálkodik, s jó úton van ahhoz,
hogy a dunántúli evangélikus egyházi élet szel
lemi gócpontjává legyen.
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- A L O rsz. Ev. T a n á re g y e sü let v á la sz t
m ánya március hó 23-án tartott ülésében elő

ször az új érettségi vizsgálati utasítások terve
zetével foglalkozott dr Böhm Dezső főjegyző
és dr Szelényi Ödön titkár előterjesztése alap
ján. Beható tárgyalás után az a nézet alakult ki,
hogy legjobb volna a jelenleg érvényben levő
utasítás további fenntartása. Ha azonban ez
nem volna lehetséges, kívánatos 1. a német
nyelvi Írásbeli vizsgálaton a fordításon kívül
szabad fogalmazási tétel kitűzése, 2. a mate
matikából inkább csak szóbeli mint csak írás
beli vizsgálat, 3. a latin szóbelin a verstani
anyag töröltessék, 4. a szaktanár írásbeli téte
leit az elnök ne változtathassa meg, 5. a leány
iskolái szabályzatban kidomborítandó a három
iskolafaj sajátos jellege, a kollégiumban vétes
sék fel a negyedik tárgy az. írásbelire még pe
dig a második modern nyelv, 6. pontosan meg
állapítandó, hogy a kollégium mely főiskolákra
és mely hivatali pályákra képesít s hogyan sze
rezheti meg a kollégiumban érettségizett ta
nuló a gimnáziumi és líceumi érettségiket. A
választmány felhívja a tanártestületeket adako
zásra a Sántha Károlynak állítandó síremlékre,
jegyzőkönyvileg megörökíti vitéz dr KendehKirchknopf Gusztáv emlékét, bejelenti, hogy
az idei közgyűlést pünkösd másodnapján Bonyhádon tartja meg. A megüresedett választmányi
tagsági helyre dr Laurentzyt, a jegyzői tiszt
ségre Lövik bonyhádi tanárt ajánlja megválasz
tásra a közgyűlésnek. Végül dr Hittrích Ödön
bejelenti, hogy a budapesti-aszódi kör május
1-én tartja idei tavaszi ülését, melyen dr Schind
ler Gyula görögországi tanulmányújáról tart
előadást. Egyben dr Hittrích bejelenti elnöki
tisztségéről való lemondását s utódjául dr Oravecz Ödön aszódi igazgatót ajánlja. A választ
mány azonban bizalmat szavaz az elnöknek és
arra kéri, hogy tartsa meg az elnökséget leg
alább addig, mig a távollevő Oravecz ezirányban nyilatkozik. Ezzel az ülés véget ért.
A Bethánia-egyesület tavaszi konfe
renciája. A Bethánia-egyesület évenkénti ta
vaszi evangélizáló konferenciáját április hó
3 -7-én tartotta Budapesten. A konferenciára
hatalmas tömegei sorakoztak fel a vidéknek,
köztük szép számmal evangélikusok is. Az evan
gélikusok számára külön gyűlés is volt, ame
lyen Dr. báró Podmaniczky Pál »Evangélikus
országok« cimen tartott előadást. Ugyanő vé
gezte a konferencia evangélikus istentiszteletét
az angyalföldi gyülekezetben. Evangélikusok ré
széről előadásokat tartottak még: Molitórisz Já
nos esperes és Turóczy Zoltán.
Pápa. Schöck Gyula volt püspöki má
sodlelkészt április 6-án iktatta be a pápai egy
házközség lelkészi hivatalába Takács Elek, a
veszprémi egyházmegye esperese.
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Statisztikai ivek. Felhívjuk az érdekel
tek figyelmét arra, hogy az összes tanügyi sta
tisztikai ivek, ideértve a hitoktatási iveket is, a
Luther-Társaság könyvkereskedésében (Buda
pest, Vili., Üllói-út 24) kaphatók.
Szives kérelem . A püspök és felügyelő
urakhoz régebben intézett kérelmem: a Tschackert-féle »Tud. Theol. Kalauz« c. II.-ik, hazai
és külföldi irodalommal bővített müvének kiadhatása tekintetében — az egyetemes felügyelő
urat kivéve - megértésre és meghallgattatásra
sajnos nem talált. így hát közel 600 volt eper
jesi és budapesti theol. diákjaimhoz, ma lelkésztestvéreimhez és kartársaimhoz a csonka hazá
ban és Trianon túl fordulok azzal a szives ké
relemmel: tegyék lehetővé egyesült erővel ennek
a ma égetően szükséges mindössze 6 ívnyi mű
nek egyezer példányban való mielőbbi megjelenhetesét. Kár volna, ha 1912 óta, amikor az
I. kiadás megjelent, szorgalmam ez érett gyü
mölcse halálom után elkallódnék Theol. inaink
nak, lelkészeinknek, tanítóinknak, vallástaná
rainknak, sőt felügyelőinknek, a határokon túl
is nélkülözhetetlen tud. tájékoztatója e müvem.
Feltételeim: 300 pengő tdij, 25 drb. példány
és a korrektúra személyes ellátása. Remélem,
hogy volt diákjaimnál megértésre és meghallgat
tatásra találok. Budapesten, X., Juranics-utca
13. sz. 1930 ápr. 1-én. Dr. Szlávik Mátyás, nv.
eperjesi theol. akad. dékántanár.
— A kántorok term ényjárandósága. A
képviselóház pénzügyi bizottságának április 8.
ülésén gróf Klebelsberg kultuszminiszter a ter
ményjárandóságokról ezt mondta: »Nagy ne
hézségek vannak a tanítók, főleg a kántorok
terményjárandóságai körül. Valamikor az állami
tanítók azt kívánták, bárha ók is búzában kap
hatnák a fizetésüket. Ma a helyzet megfordult
A kérdésnek igazságos kiegyenlítése 3 millióval
emelné a tárca kiadását; az elintézés tehát pénz
ügyi kérdés.«
Nem egészen úgy van. Az
elintézés az igazság kérdése. Nem állhat meg a
régebbi állapotra hivatkozás, amikor az állami
tanítók búza-fizetést kívántak. Akkor az állam
rendkívüli pénzügyi helyzetben volt, a pénz de
valválódott. Most, amikor a pénzügy rendbe
jött, semmiképen sem indokolható, hogy az állam
a felekezeti tanítók zsebéből 3 milliót kivesz.
Az igazságtalanságot még súlyosbítja az a kö
rülmény, hogy a 3 millióval kevesebb fizetésért
a kántortanitók még a kántori teendőket is kö
telesek végezni, vagyis külön büntetést is kap
nak, csak azért, mert ká/i torta ni tói állásban van
nak. Csodálatos, hogy a kultuszminiszternek és
a pénzügyminiszternek igazságérzete el tudja
viselni ezt a kézzelfogható igazságtalanságot, s
a kultuszminiszter beéri azzal, hogy pénzügyi
kérdésnek nyilvánítja. —■ Ezzel a kérdéssel
egyébként a Magyarországi Tanítóegyesületek
Országos Szövetségének április 15-re összehívott
igazgatósági és nagygyűlése is foglalkozni fog
Kifogásolja a tanítóság azt is, hogy a VII. fize-
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tési osztályba való eiőbbrejutás igen nehézkessé
vált. Aggodalommal látja a tanítóság, hogy a
kultuszminiszteri tárca 1930/31. évi költségelő
irányzata 5,639.820 pengővel csökkent.
— Protestáns Irodalmi Társaság. Múlt hó
28-án tartotta Ravasz L. elnöklete alatt a Rádayutcai ref. theológia dísztermében tavaszi választ
mányi gyűlését. Azon részünkről csak Bancsó
A., Szlávik M. és Bendl H. jelent meg. Az elő
adások egyidejű torlódása a Deák-téren és ev.
leánykollégiumunkban a gyér látogatás oka.
Török Pál titkári jelentése a vidéki előadások
ról s a tagdijak késedelmes befolyásáról tett je
lentést. Kiváló előadók voltak Áprily, Maróthy
és Bibó. - Zsinka. Ferenc szerkesztő a Prot.
Szemléről, az Egyháztört. Adattárról s a tört.
forrásokról tett kimerítő jelentést. A Társaság
az »Orle« kétezer pengős adományával Révész
Imre debreceni ref. lelkésszel meghatja és ki
adja Bethlen Gábor életrajzát. Végül Bendl H.
pénztáros jelentése szerint a Társaság múlt évi
bevétele volt 32.335, kiadása 30.263, jövő évi
előirányzata 23.760 pengő. — A választmányi
ülést a népes felolvasó ülés követte, amelyen
Vargha Zoltán reálisk. tanár bemutatta készülő
nagy munkájának — mely édesatyja, a nemrég
elhunyt nagy költő: Vargha Gyula élet- és jel
lemrajzát tárgyalja — egyik fejezetét: a költő
budapesti ref. gimnazista korát, amelyre ak
kori tanárai közül Baráth Ferenc, Dömötör Já
nos és Thaly Kálmán volt legnagyobb hatással.
A meleghangú tanulmányt Vargha Gy. költe
ményeiből vett szemelvények tették hangula
tossá, sőt néhány jóízű diáktörténet humorossá.
A tetszéssel fogadott felolvasást Szabolcsba Mi
hály (ki a mi beteg Maróthy Jenőnket helyet
tesítette) »márciusi versei«, valóban bájos stró
fák követték. Végül Bibó Lajos szerepelt még
egy már nyomtatásban is megjelent sikerült no
vellájával. — Rendes évi közgyűlését a Társaság
április 23-án tartja. Ugyancsak április havában
Hajdúböszörményben és Hajdúszoboszlón ván
dorgyűlést rendez Ravasz L. püspök, Áprily L.
költő és Török P. titkár közreműködésével. —
Evang. egyházegyetemünk múlt évi őszi közgyű
léséből kétezer pengővel támogatja a Társaság
kiadványait. Sz. M.
— A protestáns munkásszervezés ügyé
ben Magyarországon járt külföldi munkásve
zérekkel való tanácskozás után megalakult az
előkészítő bizottság. A reformátusok értekezlete
kimondta, hogy legeredményesebb a felekezetenkint való szervezés, amely azután majd egy
országos szövetségbe tömörül. Reméljük, hogy
ennek az előkészítő bizottságnak evangélikus
tagjai is hamarosan életjelt adnak magukról.
— Demetrius pátriárka, a szerb ortodox
egyház feje, 84 éves korában, április 6-áan meg
halt. A keresztyén egyházak egyesítésének esz
méjéért nagy munkásságot fejtett ki.
Ityep»etet( s
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— Az Eperjesi Koilég-umi Diákszövetség
május 3-án délután 6 órakor tartja évi rendes
közgyűlését Budapesten a VII. Dohány-u. 20.
sz. alatti Bagolyvár különtermében.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat Kö
zépeurópai Ügynökségének jelentése szerint Ma
gyarországon az 1929. évben az eladott bibliák
száma az 1928. évhez viszonyítva tetemesen
megcsökkent. Magyarország területén eladtak
összesen 1929-ben 65.057 (1928-ban 87.157) bib
liát; ebből magyar nyelvű volt 60.446 (1928-ban
86.508). Magyarországon tiz kolportőr árusítja
a Bibliát; a legnagyobb eredményt Köröspataky
Kiss Károly érte el, aki 5.999 példányt adott el.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

Egyházi Intézmények figyelmébe I
Balaton-Lellén partmenti árnyas kertben épült
2 villámat egyházi intézmény, vagy egyházi jel
legű penzió céljaira kedvezményesen kiadnám.
A villanyvilágítással felszerelt nyaralók tiz—tiz
ágyra vannak berendezve; minden szobának kü
lön bejárata van. Özv. Dr. Krompecher Ödönné,
Bpest, I., Ménesi-út 19. szám.
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Zárt ajtók mögött.
„Noha az ajtó zárva vala. beméne
Jézus, és megálla a középen és monda:
békesség nektek !*'

J a n o s 20, 2tí.
A tanítványokkal a zsidóktól való félelem
záratta be az ajtót. A zárt ajtót a feltám adott
Jézus Krisztus halálon diadalm askodó szereteti*
nyitotta ki. A tanítványok ügy érezték, akkor
vannak biztonságban, ha m aguk közt vannak.
M esterük m egtanította őket arra, h ogy az O
híveinek erő sség e ö m aga, nem p ed ig a zárak.
Az övéinek helye nem a bezárt szobában van.
Ki kell m enniök a világba, ahogyan Ö is jött
ebbe a világba, hogy bizonyságot tegyen , szen
vedjen, m eghaljon és feltám adjon. Elküldi őket
a világba a Szentlélek erejével s annak a hitnek
a bizonyosságával, h ogy ö él, velők van t s
velők marad. Akaratán, parancsán, tervén a ke
reszt nem változtatott. Az öt seb és a halál nem
gyen g ítették erejét. A feltámadás m egerösitette
és m eg p ecsételte az Uj S zövetséget, am elyet
közvetített, adott és kötött. Velők marad, nem
hagyja őket árvákul, és a Szentlélek által, akit
beléjük önt, m ég szorosabb és bensőbb e g y 
ségre, k özösségre lép velük. Az újjászületés
ereje m eg nyilvánvalóbbá lesz a tanítványokon,
munkájokban és eredm ényekben, ö , akit az
Atya feltám asztott a halálból, nem lesz csupán
ihlető emlék, irányjelző eszm e, a tiszta és szent
életnek eszm énye, az igaz tudománynak az evangéliom okban m egőrzött foglalata, hanem élő
szem ély, aki köztük van, s együttm unkálkodik
velők.
Az evangéliom nem m inden. Az e v a n g é
liumoknak célja van. Azért írattak m eg az evangéliom ok, h ogy az emberek elhigyjék, h ogy
Jézus a Krisztus, az Istennek fia. A tan tiszta
sága csupán eszköz, nem végcél. A Krisztus
egyháza nem láthatja feladatát kimerítve azzal,
h o g y őrzi a tiszta és igaz evangéliom i tant, s
tiltakozik minden tév elygés ellen. A hitviták és
a tiltakozások, a vallásszabadság zászlójának lobogtatása és a vallási fanatizmusnak kigyom lá
lása a keresztyénség perifériájához tartoznak. A
középpont m indig maga az élő Krisztus. Kö
zépponti feladatunk az idők végéig ugyanaz m a
rad: az egyház életének és istentiszteletének k ö
zepén álljon a Krisztus maga. »Ahoi ketten vagy

M oflaloaik b etankéai eg v szer, vasárnap .
Előfizetési ár: Eg(u Éne 6 P. 40 MIL. félévre 3 P.
20 flIU aeivedévri I P. 80 filU Egy szán 16 MII
H irdatési árak m e g e a v o z is szerint.

hárman együttvannak az én nevem ben, ott va
gyok köztük.« Igen, ezt hirdetjük, tanítjuk, vall
juk. Ámde eszerint élünk is? V iselkedésünk ezt
m utatja-e? Athat-e bennünket az az érzés, h ogy
Krisztus szem élyesen jelenvan életünkben és is
tentiszteleteinken? Nem állunk-e m eg az ig é 
nél és a prédikátornál, ahelyett h ogy m ennénk
ahhoz, aki az igében szól és akinek a prédi
kátor szolgál?
Az igeh iid etésn ck ugyanaz a célja, mint az
i vangéliom nak. M eggyőzn i az em bereket arról,
h ogy Istennek Fia él és köztünk van. S ha az
igeh irdetés ezt a célt nem tudja elérni, ha beéri
azzal, h ogy az em bereket csupán az evangéliom i
tan igazságáról győzi m eg és bennük jó szándé
kokat, m agasztos és szent elhatározásokat eb 
reszt, de a Krisztus szem élyét nem állítja elibök,
melléjük és hozzájok, vájjon beérhetjük-e en n yi
vel? B oldogok, akik nem látnak es hisznek.«
Igen. I)e ez a »hit« annyit jelent, h ogy bár nem
látjuk ö t, m égis érezzük jelenlétét és tapasz
taljuk szem élyes m unkálkodását! Bizony ezzel
sokszor nem szám olunk és erre sokszor nem
számítunk. Azt gondoljuk, h ogy m indent m a
gunknak kell végeznünk igeh irdetéssel, szen tsé
gek kiszolgáltatásával, igehallgatással és szen t
ségek hivő élvezetével. Az »emberi« kerülő útakon m egint m egkísért és hozzánk férkőzik. »A
hit üdvözít, nem a cselekedetek.« Igen. De a
»hitből« m egint iparkodik az em beri hiúság és
kérkedés emberi teljesítm ényt csinálni, s ahe
lyett, h ogy m aga Jézus Krisztus állna a közé
pen, ott áll az. igeh ird ető,-vagy az ige, vagy a
szen tség, amit a hirdető hirdet és kiszolgáltat.
Ha a tannak a tisztasága, az igehirdetésnek
az irásszerü sége és a szentségeknek a helyes
kiszolgáltatása volna egyetlen biztosítéka az
egyh áz fennmaradásának, akkor a római katholikus egyh áz már széjjelom lott volna. Mi tartja
fenn ezt az egyházat, am elynek tanában és kul
tuszában annyi tévedés van, am elynek életében
is annyi az evan géliom ellen es? A római katholikus egyházat az tartja fenn, h ogy sok-sok hi
bája m ellett a legkülönbözőbb eszközökkel, útakon és m ódokon érzékelteti a hívőkkel, hogy
Krisztus él és munkálkodik. A M egváltó szem é
lyét, munkáját, életének esem én yeit beleállitja
a hívők életébe. A római egyház megmutatja
Krisztus testét és sebeit. »Boldogok, akik nem
látnak és hisznek , ezt mondja Jézus. De nem
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mondja, hogy boldogok azok, akik sem nem
látnak, sem nem hisznek.
Az Ágostai Hitvallás jubileuma igen nagy
szolgálatokat tehet egyházunknak, ha hitvallá
sunkat megvizsgáljuk ebből a szemszögből:
hogy milyen erőteljesen hangoztatja Krisztusnak
jelenlétét. Az igéről azt mondja, hogy az Ige
Isten fia (III. cikk); az Úrvacsoráról azt tanítja,
hogy benne Krisztus teste és vére valósággal
jelen van és kiosztatik a vele élőknek. Ugyan
csak a III. cikk, második bekezdésében Krisztus
munkájáról igy szól: »hogy az Atya jobbja felől
üljön s mindörökké országoljon és uralkodjék
minden teremtményeken, megszentelje a benne
hívőket, elküldje sziveikbe a Szentlelket« stb.
A XX. cikkben idézi Krisztus szavát: »Nélkülem
semmit sem cselekedhettek.« Megsziv|elendő a
Hitvallás Védelmének az a szava, amely szerint
»szólunk az élő Krisztus jelenlétéről« (X. cikk).
Egyházunk hitvallásával is ellentétbe jutunk te
hát, ha a protestantizmusnak azt az elfajulását
elnézzük, amely a Krisztusban inkább azt tisz
teli és imádja, aki bizonyos hitelveket és életigazságokat hozott, mint azt az élő és jelenlevő
személyt, akit szeretnünk és követnünk kell.
Azok az igazságok és elvek természetesen megingathatlanok és igazak, érvényben maradnak
és hirdettetnek, de a keresztyénség csak addig
keresztyénség, ainig ezeket az elveket és igaz
ságokat a Krisztus személyében látja megteste
sülve és látja életben.
Akik Krisztus testére reá ütötték az öt seb
bélyegét, azoknak nem az a legnagyobb bűnük,
hogy keresztre feszitették az igazságot; azt már
Krisztus előtt is többször megölték, hanem az,
hogy megölték a Jézus Krisztust, Istennek Fiát.
Vétkeztek nemcsak az igazság eszménye vagy
elve ellen, hanem vétkeztek a testté lett Ige el
len. S a mi üdvösségünket sem az szerzi meg,
hogy behódolunk az igazság eszményének, ha
nem az, hogy meghódolunk az élő Krisztusnak.
»Én Uram és én Istenem!«

JEGYZETEK.
Nem tudom mi az oka, hogy mostanában
sűrűn mutatnak rá a hírlapokban azokra az ese
tekre, amikor egyesek a megérdemelt nyugdi
jukon túl közpénzekből közönséges halandók
megítélése szerint fantasztikus jövedelmeket él
veznek. De amikor ezek feltárása nyomában jár
a »tekintélyrombolás« emlegetése, nem hallgat
hatom el, hogy az a »tekintélytisztelet«, amely
nek fenntartására tényleg gondot kell fordítani,
téves nyomokon jár, ha annak őrei azt hiszik,
hogy a tekintély szénája rendben van, ha el
hallgatjuk azt, aminek nyílt és igaz megmondása
a tekintélytiszteletet csökkenti. Ez a hiedelem
csak abból a mentalitásból fakadhat, amely sze
rint a bűnöknek romboló hatása azoknak nyil
vánosságra jutásával kezdődik, ellenben ártal
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matlanok addig, amig elleplezve nem rontják
a rendszernek hitelét. Más szóval, a tekintélyelv
testőrei abból a tévedésből indulnak ki, hogy
nincs Isten, aki a bűnt megbünteti, akár jut az
tudomására a nem-beavatott köröknek, akár
nem.
A visszaélések és bűnök feltáróinak sincs
igazuk azért, mert ők csupán az ország nyomo
rúságára hivatkoznak és gazdasági szempontból
nem tartják helyesnek az állások és jövedelmek
halmozását. Tehát a rendszer káros következ
ményeit is csupán gazdasági téren látják meg.
A helyzet azonban voltak épen az, hogy mindazo
kat a visszaéléseket, amelyek hullafoltokként éktelenitik a társadalom testét, a talán divatját
multa, de azért érvényben levő tiz parancsolat
elleni, tehát Isten akarata elleni bűnöknek kell
tartanunk. A házasságtörés, lopás, csalás, telhetetlenség, rágalmazás bűnei miatt szenved a
társadalom akár leleplezik azokat, akár ntem.
A bűnnek zsoldja a halál, törvényszékek, bírák,
börtönök és hóhérok nélkül is. A bűnök rombol
ják és degenerálják a társadalmat és magukat
a bűnösöket. A bűn Isten ellen való lázadás és
mint ilyen magában hordja a halálnak csiráit
és a bűnnek azt "az átkát, hogy mérgük meszszire kihat.
A bűnös a tekintély leple alatt elbújhatik az
emberi szemek elől, de Isten elől nem tud el
rejtőzni. S az a társadalmi vagy állami rendszer,
amely a maga tekintélye érdekében ezeket a
bűnöket leplezi, vagy a »kéz kezet mos« elve
alapján eltűri, összeomlik.
Az a sok-sok bűn, amely végbemegy, ame
lyek miatt mind hangosabbak lesznek a pana
szok, arra vezethető vissza, hogy annyira öntelt
»keresztyénné« lett a mai rendszer, hogy egé
szen kifakult erkölcsi színképéből az istenféle
lem. Fenn és lenn. Az erkölcsi törvényt konven
cionális illemszabálynak veszik, amelyen túltehetjük magunkat; mesterséges szabályzatnak,
amely nincs összefüggésben az életnek nagy és
örökérvényű törvényeivel. Társadalmunk vallás
talanná lett, elvesztette érzékét Istennek igazsá
gossága és szentsége iránt és kevesen vannak,
akik hisznek a halhatatlanságban és a végső Íté
letben. A vallástalanságnak a talajában búrjánoznak a halálos bűnök.
Hibás ebben az egyház, amely nem hirdeti
a teljes Igét és nem mer szembeszállni a bűnök
kel. Hibásak a családok, amelyek gyermekeiket
nem nevelik Istennek félelmében; s hibásak az
iskolák, amelyek kézügyességet és elmesportot
űznek ahelyett, hogy a gyermekekbe belenevel
nék az Isten előtti felelősség tudatát. De Isten
nem csúfoltatik meg, s a »pöröly« (Jeremiás 51,
20) már készen van, hogy lesújtson reánk, ha
meg nem térünk és meg nem jobbítjuk utainkat
nem a tekintély és nem a gazdaság érdekében,
hanem istenfélelemből, Istennek akarván enge
delmeskedni.
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______________ EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Egyik ifjúsági lapunkban olvastam a napok
ban, hogy a reverzálisok révén az elmúlt har
minc esztendőben evangélikus egyházunk tiszta
vesztesége 6415. Vagyis 6415 olyan család, ahol
a gyermekeknek legalább egy része evangélikus
lehetne, számunkra teljesen elveszett. Ez a vesz
teség évente átlag kitesz 214 családot. Félmillió
lélekszám mellett ez a szám magas és gondol
kodóba ejtő.*) Ha igy haladunk tovább, mi
lesz? Egyházunk lassan elszivárog, mint a yiz
a homokban. Az egyházi statisztikát már régóta
sürgetem. A miskolci jogakadémián van egy
kiváló statisztikusunk, dr. Schneller Károly.
Miért nem kérjük fel, hogy az országos statisz
tikai hivatal bennünket érdeklő adatait dolgozza
fel? Félünk az eredménytől? Vagy nem érdekel
bennünket? Igaz, hogy a statisztikai kimutatások
magukban véve nem segítenének rajtunk, de sok
mindent megtanulhatnánk belőlük és megismer
nénk a veszélyeztetett pontokat. Mely gyüleke
zetekből, mely társadalmi rétegekből, mely csa
ládokból toborzódnak a reverzálisadó egyház
tagok? Rájönnénk, hogy mennyiben terheli a
felelősség közegyházunkat, a gyülekezetek ve
zetőit, és hol kellene intenzivebbé tenni a mun
kát. így, a nyers szám magában véve, termé
szetesen csak mellbevág, megdöbbent, s inkább
bénit, mintsem tevékenységre ösztönöz. Ezt a
számot elemezni, feldolgozni, az egyház egész
térképébe beállítani kellene, hogy tudjuk mihez
tartani magunkat.
A mi Urunk egy Ízben mondott valamit a.
világ fiainak eszességéről. S követőinek is aján
lotta az óvatosságot. Nem tudom, hogy milyen
mértékben engedelmeskedtünk szavának és
mennyit tanultunk a világ fiaitól. Tény, hogy
a »kereskedői gondosság«-ból, az üzleti élelmes
ségből, az alkalmak kihasználásának ügyességé
ből, egy-egy nagyobb szabású kereskedelmi
vagy ipari cégnek szervezkedési és ügyviteli fej
lettségéből nem sok ragadt ránk. Feleslegesnek
tartom megemlíteni a közigazgatás kétségbe
ejtő lassúságát, hogy a mai világban fontos
ügyek elintézésével egyik évi közgyűléstől a
másik évi közgyűlésig kell várakozni, ma, a táv
beszélő és táviró korában. Gyülekezeti adózá
sunk formája még a cserekereskedés korszaká
ból maradt ránk. Nincs egyházunknak egyetlen
olyan szerve sem, amelyet gyorsan, könnyen
és hatásosan mozgásba lehetne hozni, s amely
nagy pénzösszegeket ne emésztene fel. Maga
sabb egyházi hatóságaink mint közigazgatási
hatóságok működnek, s más, összefogó szer
vekre egyáltalán nincs pénz. Minden meglevő
belmissziói intézményünket izolálja s e réven
gyengíti az a körülmény, hogy nincs rá pénz.
Nem tudunk sehova embert állítani, mert nem
tudjuk megfizetni. Legjellemzőbb ebben a te
*) A harminc évből 20 év Na^yma^yarorszáe
korára esik, amikor 1.200.000 evangélikus volt. A 13
évi átlagot tehát részletezni kellene. (Szerk.)
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kintetben az, hogy bár a lelkészképzés a fakul
tás megszervezése folytán egyházunknak pén
zébe nem kerül, s bizonyos, hogy a theol. aka
démia megszűnésével az egyház nem kicsiny
anyagi terhektől megmenekült, nem veszem
észre, hogy más téren használtuk volna fel az
igy felszabadult összeget munkásoknak beállí
tására. Erre a konvertálásra nem is gondolt
senki.
Most a papnék szövetsége foglalkozik a
leányegyesületek és a nőegyesületek országos
megszervezésének gondolatával. Előre biztosí
tom őket meleg hálámról és legteljesebb elisme
résemről, ha sikerül nekik ezeket az egyesüle
teket tényleg országosan megszervezni és hete
rogén érdekek nem fogják terveiket keresztül
húzni. örömmel olvastam azt is, hogy a Keresz
tyén Leányegyesületek evangélikus ágának van
már titkára Majoros Edit személyében. Ellen
ben nagyon rossz ómennak tartom azt, hogy a
KIÉ evangélikus ágának titkára még mindig nem
jelentkezik a láthatáron, pedig fizetéséhez a ke
rületek megs/avazták a hozzájárulást. Rossz
ómennak tartom az Orsz. Luther-Szövetség évi
jelentéseiből felénk kiáltó, évek óta ismétlődő
panaszt, hogy az országos szövetséggel senki
sem törődik.
Véleményem szerint éppen az u. n. bel
missziói munkák és egyesületek vannak hivatva
arra, hogy rést törjenek a közigazgatás által
megteremtett bástyákon s a belmissziói munkák
vezetőinek, ideszámítva különösen a Gyáminté
zetet, a Lutherszövetséget és az ifjúsági moz
galmakat, kell feliilcmclkcdniök ezeken a válasz
falakon. Lehetetlen és tarthatatlan állapot az,
hogy maroknyi egyházunk négy kerületre
oszolva és darabolva dolgozzék, miközben két
apró kerület ki van rekesztve mindabból, amit
egy nagyobb közösség erőben, lendületben és
lehetőségekben nyújtani tud. Mindennemű presz
tízskérdést félretéve központosítanunk kell ott,
ahol a munka természete az egységes vezetést
teszi szükségessé. Gyülekezeteink közvéleményét
iparkodunk odanevelni, hogy legyen érzéke az
átfogóbb érdekek, intézmények és munkák iránt.
De ennek az érzéknek túl kell mennie az egy
házmegye és az egyházkerület körén is. Az
egyetemes egyházi öntudatot és felelősségér
zést kell megteremtenünk. Ez a mai viszonyok
között elsőrendű kötelességünk. A két nagyobb
kerületnek nincsen joga ahhoz, hogy a bennök
erőteljesebben lüktető vérkeringést megállítsa
az egyházkerület határán. Remélhető, hogy eb
ben a tekintetben az egységes lelkészképzésnck
is jó hatása lesz, s én éppen ebben látom a
fakultásnak egyik életbevágóan fontos jelentő
ségét, hogy most már nem ne vétkednek lelké
szeink három különböző intézetben, egymásról
alig sejtve valamit, hanem négy esztendőn át
együtt vannak.
Elöbb-utóbb elérkezik az ideje annak, hogy
az adott helyzetből levonjuk a konzekvenciákat
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és azoknak megfelelően rendezkedjünk be. Az *
adott helyzet az, hogy kevesen vagyunk, hogy
hatalmas ellenségeink vannak. A konzekvencia
pedig az, hogy fogjunk össze.

-
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A német evangélikus hit
védelmi központ.
Irta: Viszkok Lajos (Berlin).

A kezdet.
Amikor hallottad vagy olvastad a Megvál
tónak szavait: »Az aratni való sok, de az arató
kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy
küldjön munkásokat az ő aratásába«, talán tebenned is felébredt a vágyódás, hogy beállj az
aratók közé, s talán ki is gondoltál magadnak
valami munkát. De akkor, mindjárt az elején
elakadtál. Hol kezdjem el? Mikor kezdjem el?
És meglehet, hogy még most is csak ott tar
tasz, hogy keresed a helyet és várod az időt,
közben pedig előkészületeket tész a nagy, az
áldott munkára. Azonban az élet rövid. A na
pok, hónapok, évek telnek.
Hogyan is állunk tehát azzal a megkezdés
sel? Csak egy helyen lehet kezdeni. Ott, ahol
vagy. És csak egy bizonyos időben lehet meg
kezdeni. Most. Ha arra vársz, hogy másvalahová kerülsz, vagy amig a helyzet megfelelően
alakul, sohasem kapsz bele és sohasem végzed
el a munkát. Fogj hozzá most, helyben, és tarts
ki. Ne várd meg, mig beleőszülsz a várakozásba
és az előkészületekbe. Ha egyszer a helyzet már
megfelelően kialakult, ugyan mi marad meg
tenni való?
Tűzz ki magad elé határozott célt, megsza
bott munkát és láss hozzá azonnal. Betegeket
akarsz látogatni? Látogasd meg azt, aki beteg.
Istentiszteletre, egyesületi összejövetelre akarsz
hívogatni? Hívj most. Iratokat akarsz terjeszteni,
árusítani? Vedd a hónod alá és terjeszd, áru
sítsd. Ne gondold, hogy máskor, vagy máshol
kedvezőbb lesz az alkalom; akkor és ott megint
lesz valami bökkenő s megint odébb állhatsz,
vagy tovább várakozhatsz. Ne véld, hogy más
emberek, mint akik a közeledben élnek, fogé
konyabbak, készebbek, kedvesebbek lesznek. Ha
más emberekkel találnál összejönni, azoknak is
volnának bogaraik, megrögzött szokásaik és kel
lemetlen tulajdonságaik.
Ne tologasd hát ki a kezdetet. Kezd el itt
és most. És ha elkezdted, tarts ki, haladj lépésről-lépésre, amig célhoz jutsz. Mióta a világ
áll nem fejeztek be még olyan munkát, amit
nem kezdtek meg. Akit csak dolgozni látsz, az
mind elkezdte valamikor és valahol. Neked is
úgy kell tennéd. Ott-ahol vagy és most.

A keresztyén vallásos világnézetnek igazá
ért a történelem folyamán mindig harcolnia kel
lett: minden időben voltak hitvédelmi (apologetikai) feladatai. Ezek a feladatok s megoldási
módjaik koruk szellemi viszonyaitól függöttek.
Az ókorban, a görög-római filozófia támadásai
val szemben másként kellett védekeznie, mint
korunk szabadgondolkodóival szemben. Másként
a vallásos, de nem keresztyén világnézetekkel,
mint az istentagadó mozgalmakkal szemben. A
keresztyén, de nem történelmi vallásalakulatok
kal, szektákkal megint másként, mint a termé
szettudományokra hivatkozó világszemlélettel
szemben. A hitvédelmi munka hol alább hagyott,
hol újabb erővel lángolt fel, de nem szünetelt
soha. Nem is szünetelhetett, mert a keresztyénség nem a tétlenségnek, hanem a bűn elleni
küzdelemnek s egy jobb és igazabb életért való
harcnak a vallása.
Korunkban egyházunk apologetikai felada
tainak a száma és a súlya rendkívül megnöveke
dett. Kevés oly időszak volt, melyben a keresztyénséget oly sok oldalról és oly hatalmas ténye
zők támadták volna, mint ma. Ez a támadás
nem puszta szóbeszéd. Nem amolyan kedélyes
vitatkozás. Nem is magánügy, melyről ki-ki úgy
vélekedhetik, ahogyan akar. A napjainkban
olyan erősen fellángolt oroszországi vallásüldö
zést nem lehet véletlennek tekinteni. Aki a világ
nézetek harcát ismeri, tudja, hogy az logikusan
folyó következménye a bolseviki világnézet
végső alapelveinek.
De nemcsak Oroszországban, hanem széles*
e világon mindenütt támadják a keresztyénséget.
A sötétenlátók és a kárörvendők szerint ma a
keresztyénség élet-halálharcát vívja. Belső meghasonlások, szekták, a nagy történeti felekeze
tek ellenségeskedése, a természettudományok
atheista képviselőinek támadása, a keletről im
portált misztikus vallások terjeszkedése, spiritizmus, pantheisztikus törekvések stb., mindanynyian végveszedelemmel fenyegetik a keresztyén
világnézetet és kultúrát.
Vájjon a keresztyén vallásos világnézetnek
s főleg az evangélikus egyháznak a képviselői
mit cselekszenek az elkeseredett küzdelemnek
ebben a forgatagában? Bizony, sok helyütt még
nagyon keveset. Imitt-amott egymástól elszige
telten egyes lelkészek felveszik ugyan a harcot
az olykor nagyon jól megszervezett, nemzetközi
kapcsolatokra támaszkodó világnézeti pártokkal
szemben, ámde csakhamar érzik, hogy a feladat
óriási. Mások egyszerűen nem vesznek tudomást
a súlyos helyzetről, hivatalos teendőiket ponto
san elvégzik, de erőteljesebb védekezésre1, kü
lönösen pedig ellentámadásra nem is gondolnak.
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központ igen jól ismeri a különböző irányzato
kat, ravaszságaikkal együtt. Elég, hogy a
nyomda nevét ismerje s már is tudja, melyik
szektától származik valamely rejtélyes röpirat.
A felhalmozott és igen praktikusan elrende
zett anyaggyűjtemény segítségével azután pár
perc alatt megismerhet az ember akármilyen
vallásos vagy világnézeti irányt, mégha azelőtt
sohasem is hallott felőle. Vezetőm például'be
szélgetés közben megemlített egy szektát, mely
ről Dizonv én soha azelőtt nem hallottam. A
szekta tagjai horpenitáknak nevezik magukat.
Rögtön felhasználtuk az alkalmat arra, hogy az in
tézetet kipróbáljuk. Vezetőm belenyúl az egyik
s/ekrénybe s kivesz belőle három mappát, egy
zöld, egy piros és egy kék színűt. A zöld mappá
ban található a szekta összes propagandairata s
általában minden, ami a szekta mellett van. Ezek
alapján rögtön megtudjuk, hogy a horpeniták
spiritiszta szekta, melynek alapitója egy mé
dium, aki túlvilági üzeneteket közöl híveivel.
Ezekből a közleményekből megtudhatjuk, hogy
milyen volt az emberiség Bábel előtti egységes
ósnyelvc (horpena is ebből az ósnyelvból szár
mazik s azt jelenti: harc), valamint azt is, milyen
volt az ósemberiség életmódja, kultúrája stb.
De megtudjuk azt is, hogy. milyen a legjobb
arcápoló szer, mert a szellemek a másvilágon
is kozmetikával foglalkoznak s receptjeiket meg
küldik híveiknek, akik azután a másvilági szép
ségápoló cikkeket saját gyárukban nagyban ál
lítják elő, sőt a modern technika vívmányainak
megfelelő reklámokkal terjesztik is őket. Orvo
sok megvizsgálták e szereket s elsőrangúiknak
találták őket. A szekta tagjai komoly, becsületes,
szorgalmas emberek stb. Szóval töviről-hegyire
megismerhetjük a szektát. A piros mappában
vannak azok az adatok, röpiratok stb., melyek a
szekta ellen szólnak. Végül a kékben objektiv,
hosszabb-rövidebb terjedelmű tudományos is
mertetés és állásfoglalás az illető szektára nézve,
így megy ez az összes vallási és világnézeti
irányzattal kapcsolatban. Az. adatgyűjtés annyira
kimerítő* hogy ha egy összejövetel szónokainak
a nevét a központ ismeri, rögtön tudja, miről
lesz ott szó s ennek megfelelően lép akcióba.
Az anyag összegyűjtése és elrendezése
azonban még csak a kezdete a hitvédelmi mun
kának. A következő lépés annak tudományos
feldolgozása s bírálata a keresztyén világnézet
és a tudomány mai állása alapján. Az idevonat
kozó szempontok s részben már eredmények is
rendkívül tanulságosak. A régi (s a mindenkori
római katholikus) hitvédelmi munka többnyire
abból állott, hogy a szakadárokat tanaikkal
együtt minden további nélkül elitélte s csak ak
kor bocsátott meg nekik, ha visszatértek az egy
*) Németországban már rég a háború előtt meg házba. Szellemileg és erkölcsileg alacsonyan
volt az ..Apologetisches Seminar zu Wernigerode“, járó, gonosz embereknek tekintette őket, akik
melyet P a u l B l a u poseni generalist-uperintendens ala
pított s most, mint szünidei tanfolyamot D. Stanye korbácsot érdemelnek, akiket kényszeríteni kell
göttingeni tanár vezet; továbbá a Dennert-lö1 a Mo" az egyházba való visszatérésre (»Coge intrare«).
Korunkban ilyen módon csak ott lehet eredménistenbunddal szemben alapított Keplerbund.

lg}' volt ez hosszú ideig a reformáció hazá
jában, Németországban is.*) Ma már azonban
egy szervezetileg ugyan fiatal, de leikével az
evangéliom örök alapjain nyugvó intézmény ve
tette bele magát a keresztyénség érdekében a
világnézetek küzdelmébe. Ez az intézmény a
német evangélikus hitvédelmi központ. (Ev.
Apologetische Centrale)
Nagy-Berlin egyik külvárosában (Spandau),
távol a világváros zajától, hatalmas erdő szélén
egy sereg piros téglából épült masszív háztömb
nyugszik. Középen egy templom tornya büsz
kén mutat az ég felé. Ez a körülbelül huszonöt
épületből álló kis falú Németország egyik leg
nagyobb szeretetintézménye, a Wiehern által
alapított evangélikus Johannesstift, melyben nyo
morék gyermekektől kezdve ctaggott szegény
emberekig, az élet erőtlencinek nagy tábora
talál szerető gondviselésre. Ennek a szeretetintézménynek egyik épületében, nem messze a
templomtól, van elhelyezve az evangélikus hit
védelmi központ.
A központot a német evangélikus egyház
egyeteme tartja fenn. Tulajdonképen egyik al
osztályát képezi annak az egyház által kiküldött
bizottságnak, mely a német belmisszió munká
ját van hivatva irányítani (Central-Ausschuss für
Innere Mission). Az intézet szerény kezdetből
indult ki (1926-ban alakult). Ma azonban már
óriási munkát végez igazgatójának, Dr. Schweit
zer Károly lelkésznek a vezetése alatt. Mellette
még két titkár s rendesen nyolc-tiz theologus
dolgozik az intézetben. Egyébként ma már csak
nem minden német evangélikus lelkész benne
van a központ kötelékében.
A központ első főfeladatának a különböző
vallásos és világnézeti irányok minél alaposabb
és teljesebb megismerését tekinti. Ezt az óriási
munkát (ma Németországban körülbelül száz
hatvan vallásos és világnézeti irány létezik) e
mozgalmak szervezetén, irodalmán, propagandamódszerein kezdi, de nem hagyja figyelmen kí
vül vezetőit és legfőbb támogatóit sem. Az ide
vonatkozó írásbeli anyagot, folyó- és röpiTato
kat, füzeteket, könyvek jegyzékét, személyi és
egyéb adatokat s általában mindent, ami e moz
galmakra nézve jellemző, az egész birodalom te
rületén összegyűjti, rendbe szedi és elraktározza.
Persze, sokszor már ennek az anyagnak a meg
szerzése sem könnyű. Vannak például szekták,
melyek röpirataikon nem tüntetik föl a nevüket,
mások viszont szervezetükbe csak a beavatottak
nak enged betekintést. De előfordult már az
is, hogy egyes szekták, ismerve a központ ne
mes törekvéseit s objektivitását, kérés nélkül is
megküldték a reájuk vonatkozó adatokat. Az el- múlt évek munkája következtében ma már a
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nyékét elérni, ahol az emberek még a szellemi
kiskorúság állapotában vannak vagy ahol az
egyház anyagi s ehhez hasonló külső eszközök
kel rendelkezik. Ezzel szemben a modern német
hitévedelem tisztán szellemi fegyverekkel kí
vánja a szekták s a nemkeresztyén világnézetek
elleni harcát megvívni. Ennek első feltétele azok
tárgyilagos ismerete. E megismerő munkája köz
ben — amint azt Dr. Schweitzer egyik pompás
cikkében*) kifejti — a modern pszichológiának,
sőt amennyiben a tudomány királyvizét meg
állotta, az u. n. mélylélektannak (Tiefenpsycho
logie, pszichoanalízis) az eredményeit és mód
szereit is felhasználja.
A központ munkája során ma már nyilván
való, hogy a szektáknak a tagjai többnyire olyan
lelki hiányokban szenvedtek és szenvednek, me
lyeket az egyház a lelki szükségleteknek ideje
korán való kielégítésének az elmulasztása által
idézett elő. Csaknem valamennyi szekta avagy
nem-keresztyén világnézeti mozgalom egy olyan
pontra mutat, melyen az egyház képviselői vala
miképpen nem teljesítették kötelességüket.
Szekta csak olyan helyen jöhet létre s nyerhet
híveket, hol a hívek lelki szükségletei vagy egy
általán nem, vagy csak nagyon hiányosan nyer
nek kielégittetést. Az ember ugyanis szomjuhozik az örök élet vize után s ha tiszta vizet nem
kap, nagy ínségében megelégszik a tócsával is.
A szekták s igen gyakran a nem-keresztyén vi
lágnézetet vallók is, általában kutató, nagy val
lásos hajlammal megáldott, igazságra törekvő
emberek, akik régi világnézetükben még úgyahogy fennállott lelki s ezzel életegyensúlyukat
elvesztették s most egészen természtetesen an
nak helyreállítására törekszenek s eközben abba
fogódzkodnak, ami épen a legközelebb esik hoz
zájuk.
Lélektani szempontból tehát minden, legyen
az keresztyén vagy materialista alapon nyugvó
szekta, kérdést jelent az egyházra nézve. Elő
ször önmagával szemben, hogy t. i. mit mulasz
tott el s az igazság és őszinteség elve megkí
vánja, hogy az egyház is megvallja mulasztásait,
ha meg akar szabadulni tőlük. De másodszor
kérdést jelent arra nézve is, hogy a megismert
szükségleteket a jelenben miképen tudja kielé
gíteni. A keresztyén hitvédelemnek az a fel
adata, hogy ezekre a kérdésekre feleletet adjon.
Kérdésre helyes, sőt egyáltalán értelmes fe
leletet csak akkor adhatunk, ha azt megértettük.
Ebből következik a keresztyén hitvédelem első
főfeladata, a különböző világnézeti áramlatok
objektiv megismerése. A modern lélektan azon
ban arra tanít minket, hogy valamilyen szellemi
állásfoglalást csak az azt képviselő embernek az
ismerete alapján érthetünk meg. Másfelől ke
resztyén erkölcstani szempontból is bennünket
elsősorban nem valamilyen tan, mint olyan ér*) Dr. C. Schweitzer, Apologetik, Psychotherapie
und Seelsorge. Reinhold-Seeberg Festschrift 61. s köv.
Deichert, Leipczig, 1929.
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dekel, hanem a mögötte lévő emberi lélek.
Aminthogy mi is elsősorban nem Jézus Krisztus
tanaihoz, hanem az ő feltámadott és megdicsőült
szent személyéhez vagyunk kötve. A tan csak
azért érdekel, mert élő emberi lélekből fakad
s valamilyen égő lelki szükségletnek felel meg.
A keresztyén hitvédelmi munka megismerő
részének a tulajdonképeni kérdése nem az, hogy
mit tanít ez vagy az a szekta vagy világnézeti
iskola, hanem: milyenek annak képviselői és
hívei lelkileg. A modern hitvédelmi munkát épen
az választja el a régitől, hogy nem csupán intel
lektuális síkban dolgozik. Nemcsak a kételyt
nézi, hanem elsősorban a kételkedőt magát. Ez
viszont nem azt jelenti, hogy a kételyeket lenéző
mosollyal intézné el. Az apologétának köteles
sége a kételyt komolyan venni, ha azt akarja,
hogy őt is komolyan vegyék. A kételkedőt ad
dig meg nem ismerheti, amig annak kételyét
őszintén nem teszi a magáévá. Ha így cselek
szik s megfelelő lélektani képzettséggel és
ügyességgel rendelkezik, hamarosan rájön arra,
hogy ezek mögött az intellektuális kételyek mö
gött egészen más természetű okok húzódnak
meg. Aki ilyen eseteket már tapasztalt, az egy
általán nem fog meglepődni akkor, amikor azt
látja, hogy egy theologiailag és retorikailag szé
pen felépített felelet a kételyt s a kérdéseket
egyáltalán nem szünteti meg. A kételkedő to
vább is kérdez és kérdez, kétely kételyt követ
s a vita folyik a végtelenségig. Ha megszűnik,
az is csak azért történik, mivel a kételkedő ké
telyeit a szépen kidolgozott felelettel nem érzi
elintézetteknék, amiből viszont azt következteti,
hogy kérdését és kételyeit az egyház hivatalos
képviselője meg sem 'értette vagy ha igen, akkor
nem tud azokra megfelelni. Ezért azután a vita
során tévelygéseiben még megerősödve megy
tovább a maga útján. Mindez lélektani szem
pontból egészen világos. A dolog úgyszólván
nem is történhetik másként.
A keresztyén apológiának nem szabad arra
törekednie, hogy különben dicséretre méltó éles
elméjűséggel és dialektikával egyszerűen »kitör
delje a kétely fogait«. Ellenkezőleg, kötelessége,
hogy a kételkedővel együtt annak egészen a
végére elmenjen. A mai embernek épen azért
van sok problémája, mert nem meri őket végig
gondolni. Példa: Valakit nagyon érdekel a halál
utáni élet. Egyik spiritiszta társaságból a má
sikba siet, olvassa a különböző »szellemnyilatkozat«-okat, asztalt táncoltat stb. Nagyon téve
dünk, ha azt hisszük, hogy hívünknek a halál
utáni életre vonatkozó kíváncsiságát megszüntet
hetjük az idevonatkozó emberi tudás és egész
séges evangéliumi hit közlésével. A spiritiszta
megmarad továbbra is spiritisztának s gyakran
legelemibb kötelességeit is elmulasztja, hogy
egy szeánszon részt vehessen. Ellenben egészen
más helyzet áll elő akkor, ha észrevesszük s
hívünkkel is észrevétetjük, hogy a szellemek
utáni lázas kutatása a feszitő érőt abból a tudat
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alá nyomott mélységes kérdésből nyeri: »Miké
pen tehetnék szert kegyelmes Istenre:« Másik
példa: Egy természettudományosán képzett«
ember kézzel-lábbal tiltakozik a halálutáni élet
nek még a lehetősége ellen is. Ehhez a tudo
mányosan sem helytálló eljárásához ragaszkodik
is mindaddig, amig maga meg nem győződött
arról, hogy felfogásával tulajdonképen az élő
Isten elöl menekül. Harmadik példa: Valamely
szekta tagjai nagyon várják ennek a világnak
hamarosan bekövetkező elpusztulását s Krisztus
Urunk ezeréves országosának az eljövetelét. A
különböző »jelekéből egészen pontosan ki is
számítják, hogy a nagy esemény ekkor és ekkor,
ezen es ezen a napon, ebben és ebben az órában
megy végbe. Miképen jöhet valaki ilyen gondo
latra? Azért, mert túlságosan sok benne az ön
zés, mert nehéznek találja a keresztet, amelyet
az élet vállaira helyezett s meg akar szabadulni
tőle; nem értette meg a keresztyén élet titkát,
az önfeláldozást.
(Folytatjuk)

H Í R E K .
Püspöki egyházlátogatás. D. Raffay
Sándóf, a bányái egyházkerület püspöke, május
30., 31. és junius hó 1. püspöki egyházlátogatást
tart szülővárosában, Cegléden, s ezen alkalom
mal felavatja az egyházközség új iskolaépületét.
— Egyetemes közgyűlés. D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D.
Geduly Henrik püspök az idei egyetemes köz
gyűlést november 21-re hívták össze Budapestre.
November 20-án délután 5 órakor előértekezlet,
6 órakor istentisztelet lesz. A bizottsági ülések
november hó 17. napjától kezdödöleg tartatnak
meg..
Aranymenyekző. Bakay Péter, nagyócsai lelkész, a zólyomi egyházmegye volt föcsperese és felesége, szül. Kovácsy Irma, minap
ünnepelték házasságuk 50-ik évfordulóját Bu
dapesten.
Az Orsz. Tanítóegyesület április 15-iki
gyűlésén Krug Lajos, az Ev. Tanítóegyesület
elnöke kijelentette, hogy amennyiben nem old
ják meg sürgősen a buzaátértékelés ügyét, a
tanítók először a közigazgatási bizottsághoz,
majd a közigazgatási bírósághoz fordulnak, s
ha egyik sem találná magát illetékesnek, pol
gári per útján igyekeznek érvényt szerezni jo
gos követelésüknek. Petri Pál kultuszminiszté
riumi államtitkár a nála járt küldöttségnek azt
mondta, hogy az idei költségvetésbe már nem
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lehet beállítani azt a 1,130.000 pengőt, ami szük
séges volna a buzaátértékelés végrehtjtására; a
kultuszminiszter méltányosnak tartaná a kántori
illetmény rendezését is, ehez azonban újabb
1,600.000 pengő kellene; amint meglesz a nagy
állami kölcsön, mindkét kérdést rendezni fog
ják.
Az államtitkár ígérete haladást jelent,
de mi történik, ha nem lesz meg a nagy állami
kölcsön; avagy ha ez a kölcsön késik? Remél
jük, hogy a kultuszminisztérium a pénzügymi
niszterrel egyetértésben a kölcsöntól teljesen
függetlenül is mielőbb megtalálja annak módját,
hogy a termény fizetéses tanítók megkapják fizctéskiegészitő államsegélyüket csorbittatlanul.
Örvendetes, hogy a kultuszminiszter végre a
kántori fizetéseknek a tanítói fizetésbe való be
számítását is meg akarja szüntetni. Általában
azonban ki kell mondanunk, hogy az ígéretek
a tanítóság elkeseredését már nem tudják meg
szüntetni. Tetteket akarnak.
A reform átus konvent április 11-én
tárgyalta Kun Béla dr. egyetemi tanár előadá
sában a balassagyarmati ref. egyházközségnek
a reverzális tekintetében az evangélikus egyház
zal való testvéri kiegyenlítését célzó kezdemé
nyezését. Az egyetemes konvent által elfogadott
előadói javaslat hangsúlyozza, hogy a konvent
teljes mértékben támogat minden olyan törek
vést, amely a két egyház szeretetteljes együtt
működésére irányul és a felvetett eszmét az
evangélikus egyházzal megbeszéli.
Jugoszlávia. A király kihirdette az ág.
h. evang. és a ref. egyházak szervezetéről szóló
törvényt, amely a két egyháznak a vallásszabad
ság elve alapján a többi vallásfelekezettel egyenlő
jogokat és kötelezettségeket biztosit.
Magyar Könyvhét. A Magyar Könyv
hét Országos Nagy bizottsága Budapesten május
hó 8., 9. és 10., a vidéken május hó 18., 19.
és 20. napjain Magyar Könyvhetet rendez, mely
nek célja, hogy a magyar irodalom nemzetfenn
tartó jelentőségéről és a magyar könyv támo
gatásának fontosságáról az egész társadalmat
meggyőzze. A kultuszminiszter elrendelte, hogy
a közvetlen vezetése és rendelkezése alatt álló
alsó- és középfokú tanintézetekben május hó
8 20 közötti időben a tanszemélyzet a magyar
nyelv egyik óráján Vi óráig fejtegesse a magyar
könyv fontosságát, megbecsülését s ismertesse
a magyar irodalom és a nemzeti élet viszonyait.
A miniszter hasonló intézkedést kér az egyházi
főhatóságoktól is. Reméljük, hogy tanáraink és
tanítóink abban a negyedórában rámutatnak a
legújabb »átértékelő« magyar könyvek nemze
tietlen, destruktiv irányára!
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Az énekeskönyv jövedelme. A refor
mátusok Egyetemes Konventjének ériek ügyi bi
zottsága megállapította, hogy az,énekeskönyvekből a négy református egyházkerületnek az
utóbbi másfél év alatt összesen 35.914 pengő
tiszta jövedelme volt a rájuk eső jutalék révén.
Tehát egy évben 24.000 pengő. Sajnos, a mi
evangélikus egyházunk ilyen jövedelmi forrá
sokat nem tud feltárni. Egyetemes énekesköny
vünk nincs; a dunántúli énekeskönyvből befolyó
jövedelem előttünk ismeretlen.
— Az amerikai lutheránus külmissziói
társulatok évi kiadása megközelíti a kétmillió
dollárt. Húsznál több munkamezőn 670 hittérítő
dolgozik, feleségeiket beleszámítva és 6000
bennszülött munkás. Ezeken a munkamezőkön
a megkereszteltek száma 226.940, a missziói is
kolák tanulóinak száma 67.260, a kórhazakban
és diszpenzérekben kezelt betegeké 235.522. A
missziók vagyona négymillió dollár. A háború
óta lefolyt 10 évben az amerikai lutheránus egy
házakban a külmissziói munka állandóan erősbödik, s az érdeklődés fokozódik.
— Az Evangéliomi Világ-Allianc a Ma
gyár Evangéliomi Alliancnak 25 font sterlinget
(700 P) adott. Az adomány segélyezésre vagy
az evangélizáció munkájára fordítható; építke
zési célokra nem. A Világ-Allianc a politikával
szövetkezett római katholikus propaganda el
leni védekezésben támogatja az európai, köztük
a magyarországi protestánsokat.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat leg
utóbbi londoni ülésén tiszteletbeli tagjává vá
lasztott három magyar embert: D. Raffay Sán
dor püspököt, Czeglédy Sándor ref. esperest és
Hegedűs Lóránt nyug. pénzügyminisztert. A
két elsőt új magyar újszövetség-fordításukért,
mig Hegedűs Lórántot a »krisztusi igék hirde
tése terén szerzett érdemei elismeréséül« tün
tették ki e tisztséggel. Czeglédy Sándor újszö
vetség-fordítása a Brit és Külföldi Bibliatársulat
kiadásában is megjelent.
Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. Miszszióegyesület pénztárába 1930. január hó 1-étől már
cius hó 31-éig befolyt összegekről:
I. Tagdíjak: Harkai egyház 3 P, Harkai nőegylet
3 P, Danielisz Róbert lelkész Harka 3 P, Kozma Gab
riella polg. isk. tanárnő Bpest 3 P, Marcsek János
lelkész Ózd 4 P, Marcsek Jánosné lelkész neje Ózd
4 P, Kelló Gusztáv lelkész Szarvas 3 P, Kiss Samu
lelkész Nagybarátfalu 3 P, Irányi Kamill lelkész
3 P, Németh Károly esperes Lébény 3 P, Papp Fe
renc vallástanár Bpest 1929. és 1930. évre 6 P, Brenn
Zoltán Zalaegerszeg 3 P, Horváth Sándor lelkész
Csabdi 3 P, Mesterházi Sándor lelkész Nemespátró 3
P, Dr. Zelenka Frigyes kir. tanfelügy. Bpest 1929. és
1930. évre 6 P, Bikfalvy Miklósné Bpest 1929. és 1930.
évre 6 P, Rimár Jenő vallástanár Bpest 5 P, Rimár
Jenőné vallástanár neje Bpest 5 P, Molnár Ilona
Bpest 5 P, Zenovicz Karolin Bpest 5 P, Bárdy Ernő
N re m lo tt »
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alesperes-lelkész Mezöberény 5 P, Pilisi Márton Mezöberény 4 P, Balfi nőegyl. 3 P, Zimmermann János
lelkész Rajka 4 P, Rajkai ifj. egyl. 4T>. — II. Of f e r toriumok, adományok és gyűjtések: Kisterenye 3 P,
Budapest—Kelenföld 10 P, Salgótarján 13 P, Hegyes
halom 10.16 P, Bakonyszentlászló 1.30 P, Levél 16.18
P, Luczfalva 3.14 P, Bakonyszombathely 3 P, Csömör
4.08 P, Magyarboly 3.40 P, Szentgotthárd 12.72 P,
Oroszvár 8 P, Veszprém 13.85 P, Ágfalva 21.80 P,
Sopronbánfalvai leányegyház 12.93 P, Lajoskomárom
13.10 P, Komáromi 3.25 P, Pesti Deák-téri német egy
ház 21 P, Pusztavám 8 P, Magyaróvár 2.40 P, Rábaszentandrás 8.91 P, Uraiujfalu 2 P, öskii 3.20 P, Izmény 2.50 P, Zalagalsa 1.88 P, Monor 10 P, Ecseny
2 P, Balf 3 P, Gecse 1.70 P, Névtelen győri özvegyasszony 100 P, Rajkai templompersely 20.78 P, Rajka
22.42 P, Oroszvár templompersely 8.22 P, Bielka
Anna Bpest 5 P, özv. Simko Károlyné Békéscsaba
2 P, Harka 4.80 P, Körmend 4.50 P, Ambrozfalva 1 P,
Becker Ferencné Sárszentmiklós 5 P, Kerta 1.50 P,
Oroszlány 1.50 P, Bököd 3.50 P, Pápa 17.46 P, Angyal
földi bibliakör perselygyüjtése 20.50 P, Angyalföld
6 P, Kissomlyó 1 P, Iharosberény 2.80 P, Békéscsaba
34.14 P, Mezőberényi II. kér. egyh. 10 P, Dabrony
3 P, Vanyola 1.04 P, Marcsek János lelkész persely
gyüjtése 15 P, Sur 4.42 P, Orosháza 10 P, Mezőtúr
2 P, Nagyszénás 5.20 P, Csorvás 3 P, Bélák Sándor
tokaji lelkész perselyéből 7 P, Nyíregyházi LutherSzövetség Debreczeni-uti elemi isk. 5.20 P, Kucsinszky
N.-né Békéscsaba 1 P, Dr. Kneffel József Túra 5 P,
Grosz Mária Tura 1 P, Sámsonháza 5 P, Homokbödöge 2 P, Pestszeritlőric 8 P, Haniffel Sándor lelkész
Sárszentmiklós 1 P, özv. Stoll Ernőné 1 P, Vidovszky
László Békéscsaba 3.60 P, Pécs 7.63 P, Csákvár 7.80 P,
Csabdi 2 P, Nagyalásony 2.36 P, Steinhübel P.-né
Bpest 2 P, Debreczen 15 P, Nemespátró 8 P, Weiszmandl Henrikné Győr 1 P, Bálint Istvánné Győr 3 Pr
Kosztra Pál tanító Bocsa 2 P, Urbán Erzsébet oki.
óvónő Kiskőrös 1 P, Surd 2.82 P, Fasori Luther Már
ton kör gyűjtése 11 P, Hörényi Lajos lelkész 1 P,
Sárvár 1.82 P, Csépa —.72 P, »Fébe« evang. diakonisza
nőegyl. Budapest 5 P, Somlószöllös 5.60 P, Kiskőrös
94.71 P, Evang. Szeretetház Győr 3 P, Terény 2 P,
Zenovicz Karolin Bpest 10 P, Mezöberény II. kér,
egyházközs. 15 P, Nemespátró II. offret. 6.30 P, Me
zőberényi német egyház 15 P, Beled 14.55 P, Bük
2.50 P, Farád 3 P, Nagygeresd 6.09 P, Nemescsó 4 P,
Szakony 3.57 P, Vadosfa 5 P, Hódmezővásárhely 2.92
P, N. M. Győr 3 P, özv. Tóth Józsefné Győr 4 P,
Győrujfalusi hivő 4 P. (Folytatjuk.)

Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

Az aszódi evangélikus leánynevelő inté
zet polgári leányiskolájába és továbbképző "gaz
dasági tanfolyamára a jövő tanévre szóló felvé
telek már megkezdődtek. Az iskola gyönyörűen
gondozott két holdas parkkal körülvett, szép
régi kastélyban helyezkedik el és internátussal
kapcsolatos. Ellátási dij havonként 70 pengő.
Tájékoztatót készséggel küld az igazgatóság.
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Krisztus nyomdokain.
„Krisztus szenvedett érettetek, néktek példát hapyván, hogy az 6 nyomdo
kait kövessétek“
1 Péter, 2, 21.
A világirodalom egyik legh íreseb b könyve
a Krisztus K övetése, Kempis Tam ástól. Latin
cim e szószerint azt jelenti, Krisztus Utánzása.
C sodálatos m élységű irás. A lig múlik el nap,
h o g y ne venném a kezem be és ne olvasnék b e
lőle; sohasem lelki haszon nélkül. Akár nyom 
dokain járásnak, akár utánzásának, akár k öve
tésén ek mondjuk azt, am it Péter apostol is
ajánl, egyform án belső, lelki, spirituális életet
értünk a kifejezésen. Pál ap ostol ú gy fejezte ki:
Az az indulat Jegyen bennetek, am ely a Jézus
Krisztusban is volt, s azután elm ondja, h ogy mit
csinált Jézus. A szívnek és léleknek m élyéből
fakadó életre nyerünk ösztön zést. A Krisztus
k övetése nem bizonyos külső gesztusoknak át
vétele, nem Krisztus köntösének a felöltése és
hordozása, nem az életm ódnak egyform asága.
Inkább azt mondhatnánk, h ogy a hivő keresz
tyéneknek a kívülről jövő hatásokra K risztus,
lelke szerint való felelete és visszahatása, és a
belülről jö v ő sugallatoknak Krisztus lelke sze
rint való értékelése. A hívőnek az élete olyan,
mint eg y tükör, amely aszerint, ahogyan for
gatom , különböző tájakat mutat, de valam ennyi
képen ugyanaz a napfény ragyog. A hi vők élete
különböző tájakat, vonásokat mutat, de vala
m ennyinek m egvan az a különleges és azonos
jellege, h ogy a Krisztusból kiáradó fénynél lát
juk m eg a tájakat és vonásokat. K ülönböznek
egym ástól életkorban, tudásban, vagyoni álla
potban, rangban, foglalkozásban; de m égis m eg 
látszik és m egérzik rajtuk, h ogy egym ással a
legm élyeb b rokonságban, a lelki rokonságban
vannak. Valam ennyien tudják, kinek hisznek és
valam ennyien hallgatják a Pásztor szavát, am e
lyet olyan jól ismernek.
Péter apostol jól tudja, h ogy Krisztus sok
féle tekintetben példaképe a keresztyén em b er
nek. E n ged elm essége, szelídsége, alázatossága,
h űsége, im ádkozó élete, bátorsága, munkabírása,
céltudatossága, széleskörű rokonszenve, hite,
igén y telen ség e, öröm e, b ékessége, őszin tesége,
igazságszeretete, tisztasága, önzetlensége, kész
ség e, erkölcsi érzékének finom sága, szivének virágszerü g y en g éd ség e, jellem ének hajthatatlarf-
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Előfizetési ár: Egész évre 6 P. 40 MLfélévre 3 P.
20 ML leiredévre 1 P. 60 ML Eg? szám 16 till
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sága: m indez és sok m ás példa és nyom dok
nekünk. Azonban itt csak eg y et em lit és ajánl.
Krisztus szen ved ett értünk, s a szen ved ésben
legyen példaképünk; a szen ved ések útján jár
junk az ó nyom dokaiban.
A szen ved és senki előtt sem ism eretlen.
Az em b eriség a terem tésnek legszen ved ób b
része. Az em berek arcára a szen ved és rajzolja
a vonásokat. A szen ved és, vagy a bűn, v agy a
kettő együtt. A m agunk bűne é-s a m ások bűne.
A m agunk szen ved ése és a m ások szen v ed ésé
nek átélése. M ilyen érthető, h ogy az, aki magára
vette a világnak bűneit, rettentően volt kényte
len szenvedni, s h o g y am ikor Isten Fia em berré
vált, ezzel vállalta és választotta a szen ved ést is.
Nem mintha a szen ved ésn ek önm agában
volna m egváltó, üdvözítő ereje. T ávolról sem .
Akkor a szen ved és öröm v o ln á l Akkor már
maga a szen ved és boldogítana és nem lenne
szen ved és. Krisztus szen ved ése nem öröm volt,
hanem gyötrelem , kín, gyalázat, ég és, borzalom ,
rettegés. M egváltó és üdvözítő erő v é azt a szen
vedést az Atya tette, aki feltám asztotta Fiát,
s a feltám asztás által in egd iesőitette testben is
azt, aki d icső ség es az örökkévalóságban. Isten
nek az Atyának a Krisztus szen ved ése mellé ál
lása nélkül, a szen ved ésben m agában nem volna
eró. A szen ved és halál. Isten tud a halálból é le 
tet terem teni. Am ikor Krisztus m egjövendöli,
h o g y harmadnapon feltám ad, a hite alapján,
nem a tudása alapján szól. Ezzel a jöven d ölésé
vel is az Atyát dicsőíti, akiben rendületlenül
bizik. Krisztus soha sincs egyed ü l és önm agá
ban. Krisztus az örökkévaló Fiú, és Fiuságában van a d icsősége, isten sége, szen tsége.
Példát hagyott nekünk, h o g y már emberi
mivoltunknál fogva részesek lévén a terem tett
világ és az emberi nem szen ved ésében, ne ér
jük be a terem tinényi szen ved éssel, hanem úgy
szenvedjünk, mint Istennek gyerm ekei s a
Krisztusnak örökös társai. A hivő keresztyén
nem kedveskedhetik m agának azzal a stoikus
kérkedéssel, am elyről a római költő énekel: im
pavidum ferient ruinae, nem ^rendítenek m eg
rom badőlt világok; nem is keresi a szolidaritást
abban a másik elvben: nil humani alienum a
me esse puto, semm i em beri (m ég a szenvedés
sem ) idegen tőlem . A hivő keresztyén a szen ve
désben Istent keresi és Istenben áll rendíthetet
len sziklára. Istentől várja szen ved ésének m egdicsőitését. Nem éri be annak elgondolásával,
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hogy az egész világgal együtt kínlódik és szen
ved. A világért, az emberekért, felebarátaiért
akar szenvedni; hogy sebeivel mások meggyó
gyuljanak. A hivőben a Krisztus él, a Krisztus
szenved. Szenvedésével a Krisztus szenvedését
tölti be. S hiszi, hogy Isten, az Atya, ezt a
szenvedést életté, örömmé, boldogsággá, üdvös
séggé dicsőíti. A hívőnek szenvedése vallástétel
Isten mellett. A hitetlen világ, amikor a hívőt
szenvedni látja, gúnyolódva kérdi: hol van hát
Istened? A hivő azt feleli rá: Isten itt van a
szenvedésemben. Isten mellém áll és én hittel
szenvedek. Isten nélkül céltalan, értelmetlen,
elviselhetetlen volna az egész élet, szenvedései
vel együtt. Az én szenvedésem reménységben
való szenvedés, mert meg fogom Öt látni s
örül majd az én szivem.
Ne vélje senki, hogy a hívőnek nem fáj
a szenvedés. Fáj, nagyon. Mert nem él a világ
kábítószerei vei; mert nem talál a világban kár
pótlást, feledést, enyhülést. Bosszúállásban, kéj
ben, mámorban, mások gyötrődésében (az ör
dög fájdalomcsillapítóiban) nem tudja eltompitani a fájdalom élét. És mégis boldog. Boldog
a hitében, a reményében, a szeretetében. Föléje
hajol lelkének pásztora, szenvedésének társa,
példája, ura: a Krisztus.

Az Ágostai hitvallás aSzentháromságról.
A Hitvallás első cikke a Szentháromságról
szóló tanban teljes megegyezést mutat a római
katholikus egyházzal. Itt csupán arra kívánunk
rámutatni, hogy a Hitvallásnak ezzel az első
cikkel a keresztyén vallásosság középpontjába
a háromságos egy Istent állítva, 1. a Kr. u. 325ben tartott niceaí zsinatra hivatkozik, 2. erőtel
jesen hangsúlyozza a Szentháromságról szóló
zsinati határozat irányában a hitnek szükséges
ségét. Ennek a két pontnak a reformáció érté
kelésénél nagy jelentősége van.
Az a körülmény, hogy a niceai zsinat hatá
rozatára hivatkozik, jelenti azt, hogy a refor
máció szakit a római katholikus egyház u. n,
skolasztikus theologiájával, amely az arisztoteleszi bölcsészet módszereivel akarta észszerűvé
tenni a Szentháromság tanát. Vagyis szakit a
középkori racionalizmussal.
Azok, akik szabadon, saját hajlamaik szerint
állítják össze a reformáció jellemző tulajdonsá
gait, mindjárt ebben az első cikkben rámutatnak
arra, hogy abban túlontúl sok van még a re
formációval össze nem férő régiség kovászából.
Nem tetszik nekik sem a racionalizmus eimellőzése, sem a zsinatra és az egyházi írókra mint
tekintélyekre való hivatkozás. Nem ereszkedünk
vitába azokkal, akik jobban tudják, hogy mi volt
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a reformáció, mint magok a reformátorok. Tény
marad az, hogy a hitvallás ebben az első cik
kében nem kedvez sem azoknak, akik a vallás
dolgaiban az emberi észt teszik meg a legfel
sőbb itélőszéknek, sem azoknak, akik azt szeret
nék, ha a reformáció gyökeresen szakított volna
az egyház múltjával a keresztyén tan terén,
vagy legalább is szakított volna a keresztyénség történelmi tekintélyeivel. Hitünk ősei meg
voltak arról győződve, hogy a Krisztus él és
Szentlelke által munkálkodik az anyaszentegyházban és semmiféle »elvi« avagy »taktikai«
okok nem tudták őket rábírni arra, hogy el
vessék s fel ne használják azt, ami az egyház
tanában is igaz, jó és üdvösséges. Becsüljük és
tiszteljük őket azért, hogy őszintén és bátran
megálltak abban a hitben, amit igaznak ismertek
fel, s attól sem jobbra sem balra nem hagyták
magukat eltéríteni. Tudták ők nagyon jól, hogy
ez az egyedül helyes és Istennek tetsző állás
pont nem fogja kielégíteni azokat, akik a re
formációt szerették volna és ma is szeretnék
egyházpolitikai célokra idomítva kihasználni,
ámde előttük a vallás volt egyedül fontos, céljuk
a keresztyén hitnek megjavitása és megtisztí
tása volt.
Másodszor a niceai zsinat határozatára és
az egyházi írókra való hivatkozás jelenti, hogy
a Hitvallás az egyetemes keresztyén anyaszentegyház fundamentomán marad. Tévednek azok,
akik azt tanítják, hogy a reformáció új hitet
vall és pedig olyan módon, hogy megtagadja
az ősi egyháznak hitét. Tévednek azok is, akik
azt állítják, hogy a reformáció kimerül a taga
dásban és protestálásban. A Hitvallás nem vonja
kétségbe, hogy az egyházban a Szentlélek mű
ködött és működik, s elfogadja, vallja a zsinat
határozatának igazságát, nyíltan hivatkozva ma
gára a zsinatra. Mert hiszen megtehették volna
őseink azt is, hogy a Szentháromság tanát el
fogadják, vallják, anélkül, hogy a zsinatra és
az egyházi írókra hivatkoznának. Idézhették
volna a Szentirást, amikor ezt a tant kívánták
indokolni. Mégis, nem szólnak a Szentirásról,
hanem a zsinatról és az egyházi írókról. Bizo
nyára nem azért, hogy a császárt és a birodalmi
gyűlést maguk iránt kedvezőbben hangolják, ha
nem egyszerűen azért, mert úgy érezték, hogy
tanaik megegyeznek azzal, amit a keresztyén
egyház kezdettől fogva vallott és tanított. Ál
nokság lett volna, ha nem mondják meg azt,
amiről szivükben meg voltak győződve. Már
pedig ők nagyon jól tudták, hogy a szakadás
és eretnekség vádja nem emelhető ellenük.
A skolasztikus theologia racionalizmusának
elvetése jelenti azt, hogy az isteni kijelentéssel
szemben a Hitvallás nem az észnek a hozzájáru
lását, vagy a kijelentésnek észszerűségét és ész
szerűvé tételét tartja fontosnak. Az isteni ki
jelentés nem eg'yoldalulag irányul és fordul az
emberi értelemhez. Az isteni kijelentés az egész
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embert áthatja, megragadja. Ennek az egész
embert involváló kijelentésnek a megkurtítása
lenne az, ha a keresztyén tanban csak az jut
hatna kifejezésre, ami az értelem által maradék
nélkül felfogható, ami azt jelentené, hogy az
Isten az ó kijelentéseiben korlátozva van az em
beri ész, értelem, ismeret fejlettségére. Hiszen
ennek következménye az lenne, hogy a tökéletes
isteni kijelentés csak az emberi értelem tökéle
tessége mellett lehetséges, s hogy a huszadik
században Isten nagyobb kijelentéseket adhat
magáról, mint adott Jézus Krisztus által 1900
esztendővel ezelőtt, avagy hogy Athénben tö
kéletesebben kijelenthette magát, mint Kánában,
vagy Kapemaumban.
A Szentháromságról szóló tanban tan alak
jában jut kifejezésre Istennek önmagáról adott
kijelentése. De amilyen mértékben meghaladja
Istennek lényege az emberi értelem korlátáit,
olyan mértékben elbizakodottság és góg az,
ha az ember az Isten lényegét értelmével ki
akarja meríteni, és annak végső titkaiba akar
behatolni. A tan az értelem számára ad annyit,
amennyit ebben a tárgyban adhat, de a tanban
foglalt kijelentés-igazságot a hit ragadja meg
és teszi életerővé.
Az első cikk nem hivatkozik a Szentirásra,
habár ezt könnyen megtehették volna a Hitval
lás irói. Miért nem hivatkoznak a Szentirásra?
Nem éppen itt lett volna-e helye annak, hogy
hangsúlyozzák a reformáció által vallott leg
főbb tekintélyt? Ne felejtsük, hogy a Hitvallás
már a császárhoz, intézett bevezető beszédben
appellál az egyetemes zsinatra; ez nem lényeg
telen körülmény, különösen amikor mindjárt az
első cikkben is egy egyetemes zsinatra találunk
utalást. De ugyanaz a bevezető beszéd hivatko
zik a Szentirásra is, mindjárt az első bekezdés
ben, ahol a Szentirással ellenkező értelmezéseket
és tanításokat tartja elvetendőknek és kiigazitandóknak. A Szentirás tekintélyét tehát kezdet
től fogva, mintegy alaptételként odaállítja zsi
nórmértékül. Hogy az első cikkben nem hivat
kozik közvetlenül a Szentirásra, annak is meg
van a maga oka. Az első három cikkben nincs
utalás a szentirásra. Ez a három cikk szól Isten
ről, az eredendő bűnről és Isten Fiáról. Nincs
utalás azért, mert mindezekhez az út Jézus
Krisztuson keresztül vezet. A Jézus Krisztus
ban való viszonyunk, a vele való közösségünk
szabja meg Istenhez való és önmagunkhoz való
viszonyunkat és itt a hit nélkül, amelyet a Szent
lélek éleszt, nem bírunk szilárd talajt nyerni. Az
egyháznak közös hite az, amely a Szentirást is
elfogadja legfőbb tekintélynek, s ezen a hiten
kell megállani a reformáció hitvallásának is.
Ahogyan az Ur mondta Simon Péternek: »Ezen
a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat^<
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JEGYZETEK.
A Husvét utáni második vasárnap, az idén
május 4, az egyetemes közgyűlés határozatából
sajtóvasárnap, amelyen offertóriumok tartatnak
az evangélikus sajtó céljaira. Rövidre szabom
mondanivalómat. Egyszerűen idézek két, majd
nem egyidejűleg kezembe került sajtótermékből.
Az egyik a Harangszó cimii hetilapunk. Ennek
a lapnak április 27-iki számában ezt olvasom:
»Az evangélikus sajtó fennállását, jövőjét veszé
lyeztetik azok, akik évek hosszú során elfogad
ják a lapot, olvassák, egyszer aztán csak azzal
érkezik vissza a lap: Ismeretlen; Nem fogadta
el; Elköltözött. Mi valahogyan úgy érezzük,
hogy ez az eljárás semmikepen sem egyeztet
hető össze az evangélikus keresztyén ember
egyenességével, becsületességével.«
A másik a miskolci evang. jogakadémia dé
káni hivatalának előfizetési felhívása az aka
démia által kiadni szándékolt Emlékkönyvre az
Ágostai Hitvallás jubileuma alkalmából. Egy
része ennek a felhívásnak igy hangzik: »Jóllehet
már két ízben fordult a miskolci ev. jogaka
démia előfizetési felhívással a hazai protestáns
társadalomhoz, e rendkívül fontos munka iránt
annyira megdöbbentően kevés érdeklődés mu
tatkozott, hogy annak kiadhatósága valósággal
bizonytalanná vált. A dunántúli ev. egyházke
rületből 16, a dunáninneniból 1, a bányaiból 32
és a tiszaiból 12 megrendelés érkezett csupán,
holott egy hasonló jellegű katholikus vállalko
zás esetén...« stb. Összesen tehát 61 megren
delés. A kiadás pedig bizonytalanná vált. A ki
adandó emlékkönyv ára 10 pengő. A jogaka
démia kiváló dékánja még hozzáteszi: »Hisszük
és reméljük, hogy a protestáns öntudat legyőzi
a közönyt, mely ha elhatalmasodik, szorongatott
egyházunkra nézve veszélyt jelent.«
A miskolci jogakadémia Emlékkönyvének
megrendelését ebben a rovatban nem csupán
ajánlom. Van egy kérelmem is. Az egyházi ha
tóságokhoz. Rendeljék el, hogy legalább is min
den kéttanitós, vagy ennél nagyobb elemi nép
iskola rendelje meg a miskolci emlékkönyvet,
a beiratási dijak terhére, az iskolai (tanítói)
könyvtár számára. A középfokú iskolák magá
tól értetődőleg kötelezendők a tanári könyvtár
számára megrendelni. Ez ezzel meg van oldva
az Emlékkönyv kiadásának pénzügyi része. »Hi
szem és remélem«, hogy iskoláinknak érdeke
az, hogy az Ágostai Hitvallás jubileumi emlék
könyve meglegyen könyvtárukban. Az emlék
könyvbe Bruckner Győző, Hacker Ervin, Schnel
ler Károly, Szontagh Vilmos, Sztehlo Zoltán,
Zsedényi Béla doktorok imák tanulmányokat.
•#
Azt olvasom, hogy Csonkamagyarország
268.847 állami alkalmazottat tart el. A család
tagokat hozzászámítva valószínűleg jóval hat
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százezren felül van azoknak a száma, akiket
közvetlenül az állam tart el. Hozzászámitandók
ehhez azok, akik állami fizetéskiegészitést, se
gélyt élveznek, tehát a felekezeti tanítók lés a
lelkészek. Sőt azok is, akik különböző enge
délyeket (italmérés, trafik stb.) kapnak az ál
lamtól. Továbbá a segélyezett üzemek, válla
latok, szövetkezetek stb. Nem tudom számontartják-e valahol, hogy hány ember exisztenciája függ az állam prosperálásától és hány
exisztencia menne tönkre, ha az államrend fel
borulna. Bizonyára magának az államnak a
szempontjából is van előnye annak, ha ezekben
a válságos időkben, amikor felforgató törek
vések izzanak a fennálló rendszer kérge alatt,
minél több embernek teszi létkérdésévé a rend
fenntartását. Megvan azonban ennek a vesze
delme is. A »nem-állami« emberek megélhetése
mindig problematikusabbá válik, az önbizalom
kivész, egyre többen iparkodnak az állam védő
szárnyai alá jutni, vagy legalább gyermekeiket
odajuttatni. Már pedig az a társadalom, amely
ből kivész a kezdeményezés tehetsége és a vál
lalkozás bátorsága, amely fél az önálló, tehát
kockázatos pályáktól, illetve nem remélheti azt,
hogy kockázatainak egyáltalán megkaphatja az
ellenértékét, hanem kénytelen azt látni, hogy
kockázatai mellett is okvetlenül alulmarad, az
a társadalom elernyed és a nemzetközi verseny
ben elbukik.

. A német evangélikus hit
védelmi központ.
Irta: Viszkok L ajos (Berlin).

(Befejezés.)
A hitvédelmi munka egyik legfontosabb fel
adata az emberek világnézeti állásfoglalásainak
ilyen titkos okait kifürkészni s azokat az egy
háztól elszakadni készülő vagy már el is szakadt
híveivel beláttatni, őket lelki Ínségükben felvi
lágosítani. De nem erőszakosan s nem is sema
tikusan. A főszabály az, hogy az illető maga
jöjjön rá állásfoglalásának ezekre a tulajdonképeni, a legtöbbször a lélek tudata alatt lap
pangó okokra. Amit a lélektanilag iskolázatlan
ember a szellemi élet mozgalmaiból*lát, az több
nyire csak szimptóma, melynek a gyökere nél
kül való erőszakos eltüntetése csak újabb, erő
sebb és még több szimptóma keletkezésére ve
zet. A jóakaratú, még oly szeretettel teljes rá
beszélés sem használ sokat az ilyen esetben. Az
apologétának rá kell segítenie a hitében meg
rendült egyháztagot épen kételyeinek követke
zetes és kíméletlen végiggondolása: szétboncolása által arra, hogy hite megrendülésének végső
okait maga is megtalálja. Ez azonban csak úgy
lehetséges, ha az apologéta megfelelő lélektani
ismeretek és ügyesség birtokában, keresztyén
őszinteséggel és alázattal jár el dolgában; ha
beleéli magát hive kételyébe, a kételkedővel ké
telkedő lesz maga is, hogy azután Luther Márton
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szavai szerint Krisztussal Krisztusa is lehessen
neki.
A szekták keletkezésének, illetőleg a hoz
zájuk csatlakozásnak a leggyakrabban előfor
duló lélektani okait a központ egyik ve
zető munkása (Frau Hasselblatt) a következők
ben látja: Vágyódás valamilyen vallásos közös
séggel való benső együttélés; a bibliának kisebb
körökben való tanulmányozása; a mindennapi
személyes életkérdéseknek kisebb körben való
bizalmas megbeszélése ; sőt kimerítő egyéni gyó
nás és lelki gondozás után (a két utóbbi ok szo
rosan összefügg egymással); különösen művel
tebb körökben vágyódás a misztika, művészi
istentisztelet után; egyesek többet szeretnének
tudni az utolsó dolgokról, mint amennyit az
egyház idevonatkozólag közöl. Persze ezek mö
gött igen gyakran mélyebb okok is rejlenek. Az
utolsó mögött például igen sokszor az, amit elő
zőleg a spiritizmusról mondottunk.
Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a hitvédelem igen nehéz munka, márcsak azért is,
mert általában, de főként súlyosabb esetekben
egyénről-egyénre haladó, négyszemközti tevé
kenységet követel. Ennyiben is, de meg másért
is, szoros kapcsolatban van a lelkipásztorkodás
sal. Azt lehetne mondani, hogy a hitvédelem
és a lelkipásztorkodás közt csak a munka inten
zitására nézve van különbség. De ha részben
egyénről-egyénre haladó is a hitvédelmi munka,
végső célja s ezzel együtt sikerének is a próba
köve az, hogy az egyház eltévelyedett tagját
a gyülekezeti közösség buzgó, organikus tag
jává tegye.
Ilyen szellemben dolgozik tehát a német hitvédelmi központ. Nyilvánvaló, hogy különösen
az egyénről-egyénre haladó munka sok buzgó
és képzett apologétát követel. A központ fi
gyelme erre is kiterjed. Amellett, hogy a lel
készeket a gyülekezetükön belül folyó harcban
támogatja, hitvédelmi tanfolyamokat tart a leg
különböző foglalkozású egyháztagok: lelkészek,
tanítók, diakónusok és diakonisszák, munkások,
földművesek, diákok stb. számára. Munkájának
egyik gyümölcse és szintere az orvos-lelkész
szövetség is (1. Evangélikusok Lapja f. é. feb
ruár 2-iki számát). Ezeknek a tanfolyamoknak
egyik fontos célja nem-lelkész vezetőket (Laienführer) nevelni, végső célja pedig, hogy alapos
kiképzésben részesült, igazán hivő és tudó evan
gélikus harcos tábor vehesse fel a szervezett,
tervszerű küzdelmet a rettentő világnézeti zűr
zavarban, majd ellentámadásba menjen át. Egy
ilyen kurzusnak a főbb tárgyai: A biblia és a
verbálinspirációról szóló tan; a biblia és a ki
jelentés; a biblia*) és a szekták; az ótestamen*) Tudvalévő, hogy a legtöbb szekta keletkezésének
a formális oka a történeti valósággal nem számoló hely
telen állásfoglalás a bibliára nezve (verbális inspirációi).
Hogy ez mire vezethet, arra jó példa, hogy a „komoly
bibliakutatók“ szektája Ésaiás 60, 8, Jób 38, 35-ből a
rádióra, Dániel könyvérfek egyik helyéből a gyakori autó
szerencsétlenségekre vonatkozólag olvas ki jóslatotI
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tom érteke és értelme; világkép és teremtéshit;
a világon lévő rossz és a gondviseléshit; hiva
táserkölcs és munkássors; testi élet, házasság
és család stb. Az előadásokat többnyire a köz
pont vezetői tartják. Átnéztem néhány ilyen elő
adást, melyeket sokszorosítanak abból a célból,
hogy a kurzusok tagjai magukkal vihessék őket.
Egyszerűség, tiszta evangéliumi hit párosul ben
nük a theologia kikristályosodott tudományos
igazságaival.
A központ szolgálatába állította a sajtót is.
Egy átfogó, nagy műben kritikailag ismerteti
Németország mai vallásos helyzetét (Das reli
giöse Deutschland der Gegenwart, Hochweg
verlag, Berlin, I. kötet 404 oldal). »Wort und
Tat«, Wissen und Wahrheit«, valamint »Bereit
schaft« című folyóirataiban munkásait állandóan
tájékoztatja az apologetika fontosabb feladatai
ról és problémáiról. Az évenként tartott apologéta-konferencián együttesen beszélik meg az
eddigi eredményeket s a további teendőket.
Röpiratokat ad ki és terjeszt stb.
A helyzet tehát a hitvédelmi központba be
kapcsolódott lelkészek számára valamely új szek
tával vagy világnézeti iránnyal szemben az, hogy
amint a lelkész a legkisebb mozgolódást észre
veszi, rögtön érintkezésbe lép a központtal. A
központ azonnal megvizsgálja a helyzetet s a
lelkészt a beküldött adatok alapján tájékoztatja
a mozgolódás természete felöl. A lelkész viszont
a rendelkezésére álló eszközök segítségével fel
hívja gyülekezete figyelmét a veszélyre, a szekta
vagy egyéb mozgalom ismertető jegyeit a gyü
lekezet lapjában közzéteszi, majd a központból
kiküldött apologétákkal karöltve előadásokat
tart, röpiratokat terjeszt, a hitükben ingadozó
kat felkeresi s személy szerint is lelkigondozás
alá veszi őket.
A munka azonban nem csupán a védeke
zésre szorul. A központ a birodalom legkülön
bözőbb pontjain világnézeti heteket tart, melyre
, a legkülönbözőbb világnézetű polgárokat meg
hívja, előadásokat, nyilvános avagy négyszem
közti vitákat rendez, támadó röpiratokat, kisebb
vitacikkeket ad ki és terjeszt stb.
Végül a központ programmjába vette még,
hogy hasonló külföldi szervezetekkel is felveszi
a kapcsolatot az evangéliumi világnézet diadalrajuttatása érdekében.
Amikor ezzel e nagyjelentőségű intézmény
ismertetésének a végére értem s annak a kül
földi kapcsolatokra való törekvéséről megemlé
keztem, nem tehettem ezt anélkül, hogy a sok
félül szorongatott magyar evangélikus egyházra
ne gondoljak. Ha a fennmaradásra méltó akar
lenni, a mi egyházunknak is ki kell vennie a
részét a keresztyén világnézet érdekében foly
tatott hősies küzdelemből. Bátran bele keli kap
csolódnia abba a hatalmas küzdelembe, mely a
Jézus Krisztus evangéliumáért történik. Nem
szabad elnéznie, hogy vallásilag sokszor a leg
fogékonyabb, becsületes, szorgalmas és áldozat
kész tagjai a szekták és az istentelen világnéze

tek martalékává legyenek. Szervezkednie kell
az ellenállásra s a világnézeti harcra s bekapcso
lódnia a reformációhonabeli tapasztalatokban
gazdag, életerős hitvédelmi munkába, amint
hogy ennek a kívánságnak- Dr. Schweitzer, a
központ igazgatója is ismételten kifejezést adott.
Ne késlekedjünk, mert a sötétség hatalma
óráról-órára nő!
Jegyzet. Hittudományi Karunknak szándéka az,
hogy a TT évi július elején első ízben tartandó theologiai
konferenciát, ha kellő pártolásra talál, ugyancsak apologetikai (hitvédelmi) irányban fejlessze tovább és így
állandósítsa.
D. Dr. Prőhle.

Reverzálisok, vegyes házasságok és
egyházunk.
Uc. Dr. Karner Károly.
Az »Evangélikusok Lapjá«-nak »Jegyzet«irója a legutolsó 17. számban szóváteszi azt a
kérdést, hogy tulajdonképen mennyit is vészit
egyházunk a reverzálisok által. Különösen megvizsgálandónak tartja a cikkíró, hogy mekkora
a veszteség az utolsó évtizedben. A következő
adatok megadják a feleletet erre a kérdésre,
amennyiben egymás mellé állítják az egyházunk
javára és kárara kötött reverzálisok nyers szá
mát. Megjegyzem, hogy az adatokat a Központi
Statisztikai Hivatal hivatalos közleményei alap
ján (Statisztikai Közlemények, új sorozat, 74.
kötet, valamint a legutolsó három, 1926—1928-i
Statisztikai Évkönyv) állítottam össze, ill. szá
mítottam ki. Ezen adatok a következő képet
mutatják:
Irta:

Reverzálisok száma egyházunk

javára
1919. év 646
1920. „ 591
1921. „ 582
1922. „ 578
1923. „ 616
1924. „ 564
1925. „ 546
1926. „ 634
1927. „ 607
1928. „ 657
Összesen : 6.021

kárára
1.265
960
928
922
914
850
809
883
878
973
9.382

Vagyis az. 1919-tól 1928-ig eső tiz esztendő
alatt hazánkban 3.361-el több esetben adott
evangélikus házasulandó reverzálist egyháza ká
rára, mint fordítva. Ezen számokhoz nem szük
séges kommentár. Hogy azonban mégis valami
vel világosabbak legyenek, iktassuk ide a követ
kezőket. A legutolsó évben, amelyre vonatkozó
lag részletes statisztikai adatok állanak a rendel
kezésünkre, azaz 1928-ban, hazánkban összesen
2.914 tiszta és 4.177 evangélikus vegyes házas
ságot kötöttek, azaz az összes házasságoknak a
száma, amelyekben evangélikus egyházunk ér-
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dekelve volt, 7.091 volt. Az említett tíz esztendő
reverzális-statisztikája egyházunk veszteségét
körülbelül egyenlőnek mutatja egy fél év összes,
evangélikusok által kötött házasságaival! Más
képen: tiz év alatt egyházunk vesztesége oly
nagy, mintha közben egy fél évig egyáltalán
nem volna az egész országban evangélikus há
zasságkötés. Vagy: tiz év alatt egyházunk anynyit vészit, mintha ezen idő alatt körülbelül egy
évig és két hónapig nem jönne létre egyetlen
egy tiszta evangélikus házasságkötés sem! Aki
egy kissé hajlandó utánaszámitani annak, hogy
ezen házasságokból származó gyermekek révén
mekkora a mi egyházunk vesztesége, az csak
hamar rájöhet arra, hogy itt olyan nyitott seb
bel van dolgunk, amelyből állandóan patakzik
egyházunk vére.
Pedig talán még nem is ez az egyházunkra
nézve legszomorúbb adat. Már emlitettem, hogy
1928-ban 2.914 tiszta evangélikus házassággal
szemben 4.177 evangélikus vegyes házasság köt
tetett hazánkban, tehát 4.177 olyan házasság,
amelyben az egyik fél, a vőlegény vagy meny
asszony evangélikus volt; más szóval az összes
házasságoknak 58,9%-a, amelyekben evangéli
kus egyházunk érdekelve volt, vegyes házasság
volt. S ez nemcsak 1928-ban volt igy, hanem
igy van már 1921 óta. 1921-ben 52,9, 1922-ben
55,8, 1923-ban .58,0, 1924-ben 57,8, 1925-ben
56,1, 1926-ban 56,6, 1927-ben pedig 57,3% volt
vegyes házasság azon házasságok közt, ame
lyekben evangélikus egyházunk a vőlegény vagy
menyasszony, ill. mindkét fél részéről érdekelve
volt. Vagyis 1921 óta állandóan, kivétel nélkül
minden esztendőben több evangélikus házasu
landó köt vegyes házasságot, mint tiszta házas
ságot! Csak meg kell látnunk ennek a ténynek
a horderejét és felismerjük, hogy egyházi éle
tünknek jelenleg legsúlyosabb problémája előtt
állunk. Mert ha ez igy megy tovább, akkor nem
múlik el egy emberöltő és evangélikus egyhá
zunknak hazánkban jóformán nem lesz egyetlen
egy olyan tagja sem, aki vagy ne élne maga
vegyesházasságban, vagy akinek a szülei ne vol
nának vegyes házasok. És egy újabb emberöltő
múlva már majd lámpással lehet keresni az
olyan evangélikust, aki tiszta evangélikus csa
ládban nőtt fel és szívta magába evangélikus
egyházunk levegőjét.
Aki csak egy kissé ismeri gyülekezeteink
belső képét, az tudja, mit jelent a vegyes há
zasság. Talán az az evangélikus férfi, vagy aszszony, akinek a házastársa másvallású, legyen
akár katholikus avagy református vagy egyéb,
ragaszkodik egyházához és szeretne kezdetben
családjában is hazulról hozott tiszta evangéliumi
szellemben élni. De hamarosan meglátja, hogy
ez lehetetlen, mivel házastársa ebben őt nem
érti meg és felborul a családi béke, mihelyt a
vallásról és hitéletről van szó. A következmény?
Az evangélikus házasfél elzárkózik, bezárkózik
önmagába. Talán ragaszkodik hitéhez, elmegy
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a templomba, de akárhányszor visszavonul a
gyülekezeti élettől, minden gyülekezeti tevékeny
ségtől, csak azért, hogy másvallású házastársát
ne sértse és a családi békét kímélje, megőrizze.
Ezért nem is mer szint vallani evangélikus egy
házának az igazsága mellett. Fél, amikor nyíltan,
őszintén meg kell mondani az igazságot vagy
rá kell mutatni az igazságtalanságra, amelynek
okai nem mi vagyunk. Meg kell őrizni a csa
ládban a felekezeti békét s ez ebben a viszony
latban legtöbbször szintelenséget jelent, azt a
bizonyos se nem hideg, se nem meleg lutheranizmust, amellyel oly szívesen vádolnak bennün
ket és amely nem az igazi lutheri kegyességben,
hanem akárhányszor az evangélikus vegyes há
zasokban lelhető fel. És a gyermekek? Ha együtt
vannak fiuk és leányok, akik közül egyik1evan
gélikus, a másik pl. katholikus vallásórára jár,
akárhányszor előfordul, hogy a hitoktatónak
e'gy-egy elejtett megjegyzése vitatkozásoknak,
veszekedéseknek a forrásává lesz. A szülők igye
keznek a gyermekeket lecsendesiteni és maguk
ban zúgolódnak az egyház munkája ellen. A
családban és nevelésben pedig ismét csak ki
kell kapcsolni a vallásos szempontot, a gyere
keknek még a társalgásban is kerülni kell a
vallásos vonatkozásokat, szinte félve nyúlhat
csak imakönyvéhez, hogy a családi béke fel ne
boruljon. Lehet-e ennek más eredménye, mint
az, hogy lassanként kihal az igazi vallásos élet
a családban és elfoglalja helyét a közöny, sőt
mi több, a nyílt hitetlenség?
Nem mondom, hogy minden vegyesházas
ságban ez a helyzet. Vannak kétségkívül olyan
evangélikus férfiak és nők, akik szívósan ragasz
kodnak hitükhöz és egyházukhoz, akiket talán
éppen a másvallású házastársukkal való együtélésü'k tapasztalatai tanítottak meg arra, hogy
felismerjék hitük igazságait és becsüljék egy
házukat. Ilyenkor az evangélikus házastárs
nyomja rá a házasságra a maga hitének a bé
lyegét, mig a másik házasfél talán nyíltan, ta
lán hallgatagon, megtagadja a maga vallását.
De ezek az esetek kivételek. Akik ismerik a
helyzetet, azok tudják, hogy a vegyes házassá
gok a vallásos közönynek a melegágyai.

A világitó torony őre.
Hetekig egymagában volt. Napról-napra
ugyanazt az egyhangú, egyszerű dolgot végezte.
Egy magas csigalépcsőn felment s megint
lejött. Körülötte a kőszikláktól tördelt tükre a
zátonyos vizeknek.
Unalmas élet, eseménytelen.
Azt gondolta, hogy senkisem törődik^ vele.
Hogy élete nem számit. Hogy kiesett a világból.
De odakünn, a széles tengeren, a tengeré
szek felmentek a hajóhidra, távcsővel kémleltek
a sötét éjszakába, mígnem meglátták a torony
ból kiáradó fényt, beállították a kormányt és
a torony őrt áldva hajóztak tova...
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Lelkészegyesület.
(MELE.)

M eghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egye
sület 1930 nfiíjus hó 20—21. napjain Balassagyaimaton, az ottani evang. gyülekezet körében
tavaszi konferenciát
tart, a következő sorrenddel:
Május 20. Kedden:
Délelőtt.
8 órakor. Áhitat s a lelkészeknek úrvacso
rát szolgáltat ki Kardos Gyula alesperes-lelkész.
9 órakor. Konferencia.
1. Elnöki megnyitó.
2. Elnöki jelentések.
3. Üdvözlések.
4. Az evangélikus Ielkészi kar deklarációja
az Ágostai Hitvallással kapcsolatban. Az elnök
ség nevében előterjeszti: dr Raffay Sándor
püspök, tb. elnök.
5. Bold, dr Baltik Frigyes püspök sírjának
megkoszorúzása.
6. Az Ágostai Hitvallás magyarországi vál
fajai. Előadó: dr Bruckner Győző miskolci jog
akad. dékán.
7. Az Ágostai Hitvallás és az Újszövetség.
Előadó: dr Kiss Jenő soproni theol. dékán.
8. A modern evangélikus lelkész. Előadó:
Turóczy Zoltán győri lelkész.
9. A protestantizmus létjogosultsága. Elő
adó: Kiss Samu nagybarátfalui lelkész.
10. Indítványok.
Délután.
6 órakor. Vallásos estély a templomban kü
lön programm szerint. Paulik János elnöki meg
nyitó és Szűcs Sándor magyaróvári lelkész ün
nepi beszédével.
Május 21. Szerdán:
Reggel 8 órakor. Áhitat. Mágócs Károly
irsai lelkész irásmagyarázatával.
9 órakor. A konferencia folytatása.
Erre a konferenciánkra evang. egyházunk
minden rendű és rangú papiemberét, felügyelőit,
tanárait és tanítóit testvéri szeretettel meghí
vom, emlékeztetvén a lelkésztestvéreket az
Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulójára,
amelyen éberségünkről ilyetén alakban és kü
lönösképen kell jelt adnunk. Ez a konferencia
is egy előrevetett fénysugár kíván lenni arra
a nagyjelentőségű emlékünnepélyre, amely nem
sokára elkövetkezik s amelyből az Ágostai Hit
vallást követő hivek világszerte űj indításokat
fognak hieriteni a Krisztusi Igazságokért Való
lelkes küzdelemre.
Nagyon kérném azért a Lelkésztestvéreket,
hogy győzzék le a netáni nehézségeket s minél
nagyobb számban jöjjünk össze a jubileumi év
ben.
A résztvevők elszállásolásáról a vendéglátó
balassagyarmati gyülekezet kíván gondoskodni,
amiért is ebbeli igényeikkel az ottani helyi lel
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készhez méltóztassanak fordulni. Kedvezményes
vasúti jegyek kieszközlése iránt is megtettem a
szükséges lépéseket, méltóztassanak ezirányban
egyesületünk titkáránál: Kemény Lajos buda
pesti fasori lelkésznél (VII., Damjanich-utca 28)
legkésőbb május hó lö-ig jelentkezni.
Arra is kérem a kedves Lelkésztest véreket,
hogy Luther-öltönyeiket szíveskedjenek maguk
kal hozni.
A jóságos Isten áldása nyugodjék ezen a
törekvésünkön is!
Nyíregyháza, 1930 április 26.
Igaz szeretettel
Paulik János
ev. lelkész, kormányfótanácsos,
a MELE elnöke.

H Í R E K .
— A párizsi egyezmények. Magyarország
nevében báró Korányi Frigyes fődelegátus irta
alá április 28-án a párizsi megegyezést, amely
nek pénzügyi lényege az, hogy Magyarország
eleget tesz a békeszerződésből folyó kötelezett
ségének, ha az 1944-ig fizetendő évi 10 millió
aranykorona járadékokat és az 1966-ig fizetendő
évi 13 és félmillió járadékokat megfizeti. Ezen
kívül némely kivételes fizetési kötelezettségeink
is érvényben maradnak.
— Lelkészbeiktatás. Győrött április 27-én
istentisztelet keretében iktatta be D. Kapi Béla
püspök Szabó József lelkészt püspöki másodlelkészi hivatalába. A beiktatás után az űj
püspöki másodlelkész tartott szivhezszóló ige
hirdetést.
- Dr. Pesthy Pált, a bányai egyházkerület
felügyelőjét április 24-én megoperálták. A mű
tét jól sikerült.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Dr.
Bertha Benőt, a győri egyházmegyei törvény
szék biráját, a lébényi egyházközség felügyelő
jét a tapolcai kir. járásbíróság elnökévé ne
vezte ki.
— Leánycserkészavatás G yőrött. Egy év
vel ezelőtt indult meg Győrött az ev. ifj. egye
sület keretében a cserkészleánymunka Szijj Jo
lán vezetése alatt. Április 27-én volt a csapat
második avatása, melyet a cserkészleánymunka
megindulásának tízéves jubileuma alkalmából
propagandaünnepséggé akart kifejleszteni a köz
pont. Erre az ünnepségre lejött Anna főherceg
nő, a cserkészleányok védőasszonya s Lindenmayer Antónia országos elnök. Az állomáson
a hatóságok fogadták a vendégeket, kik a győri
leányiskolák és a győri fiucser készcsapa tok sor
fala között mentek a városháza dísztermébe. Itt
D. Kapi Béla püspök üdvözölte a főhercegnőt,
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Lindenmayer Antónia propagandaelőadást tar
tott a leánycserkészetről. Ezután a Helyi Ta
nács tagjainak felavatása majd a leánycserké
szek fogadalomtétele következett, akikhez D.
Kapi Béláné nagyasszony tartott szívhez szóló
beszédet. A főhercegnő délben a főispán, dél
után pedig D. Kapi Béla püspök vendége volt.
Este résztvett a magyar munkát védő nőszövet
ség gyűlésén, ahol kedves beszédet is mondott.
Majd a félnyolcas gyorsvonattal visszautazott
Budapestre.
— Ifjúsági konferencia. A győri ág. h.
evang. egyházmegye 1930. évi május hó 13-án,
Győrött az evang. templomban ifjúsági konfe
renciát tart. A konferencia programmja délelőtt
8—12: Istentisztelet. (D. Kapi Béla püspök.)
Megnyitó. (Dr. Scholtz Oszkár.) »Én vagyok az
út.« (Németh Károly.) »Én vagyok az igazság.«
(Turóczy Zoltán.) »Én vagyok az "élet.« (Sallay
István.) Kovács Péter előadása. 12—2 ebéd.
Délután 2—4.45: Gyakorlati bemutató külön a
fiuknak, külön a leányoknak. A fiuknak Töltéssy
Zoltán és Kovács Péter; a leányoknak Victor
Erzsébet és Majoros Edit. Istentisztelet. (Pálmai
Lajos.)
— Zsinat-előkészités. Május hó 12. s kv.
napjain a II. és III. rész előkészitésére kikül
dött albizottság ülésezik Budapesten.
— Christinanda sadhu evangelizáló elő
adásai. Sadhu John Nelson Christinanda indiai
evangélikus igehirdető f. évi julius hó 5-től
20-ig Magyarországban lesz és evangelizáló elő
adásokat tart. Utazásait a Misszióegyesület ren
dezi. Kérem azoknak a gyülekezeteknek a lel
készeit, amelyek Christananda látogatását óhajt
ják, szíveskedjenek mielőbb bejelenteni kíván
ságukat. N é m e t h Károly e. elnök. Lébény,
Mosonmegye.
— Székesfehérvár. A székesfehérvári evan
gélikus nőegylet a szokásos keddi »csendes órá
kon« kívül a böjti időszakban két vallásos es
télyt tartott, amelynek előadói Dr. Farkas Zol
tánná és Irányi Kamill lelkész voltak. Az esté
lyeken közreműködtek még Scheller Lajos mér
nök hegedüszámokkal B-obory Mária zenetanár
nő harmóniumkisérete mellett, továbbá Irányi
Margó, Javornitzky Gyöngyi, Farkas Gizi, Zugor Nelli és Weichhart Pál szavalatokkal. Az
evangélikus leányegylet ugyancsak két vallásos
estéllyel járult hozzá a böjti hangulat felkelté
séhez. Ezeken az estélyeken előadást tartottak:
Irányi Kamillné és Kerber János leánygimná
ziumi tanár. Az első éstélyen szavalt PávaiVajna Sári és Irányi Pál, Göbölös Rózsi pedig
Sohár Béla banktisztviselő harmóniumkisérete
mellett melodrámát adott elő. A második esté
lyen ismét Scheller Lajos mérnök játszott he
N yom atott a
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gedűszólót Bobory Mária zenetanárnő zongorakísérete mellett, Rodt Jenőné költeményeket sza
valt, Zugor Nelli zongorán játszott, majd Lenkey
Erzsiké, a leányegylet jegyzője mondott záró
beszédet. A nőegylet és a leányegjéet belmiszsziói munkáján kívül a böjti időszakban a lel
kész Zsupánok Sándor m. kir. katonai főlelkészszel felváltva minden csütörtökön esti istentisz
teletet tartott. A nagypénteki és húsvéti úrvacsorázók száma az előző esztendővel szemben
emelkedett.
— Konfirmációi ajándéknak igen alkal
mas a győri evang. egyházmegyei belmissziói
szövetség kiadásában megjelent »Erős vár a
mi Istenünk« című gyermek-imakönyv. Kiállítása
nagyon tetszetős; ára rendkívül olcsó-, amennyi
ben- a 112 oldalas imakönyv teljes vászonkötés
ben, díszes aranyozású címlappal példányonkint
csak 1.50 P-be kerül. Megrendelhető Kiss Samu
nagybarátfalui lelkésznél, Győr vm.
— Konfirmációi ajándékul fiuk számára
igen alkalmas Vidovszky Kálmán evang. vallás
tanárnak, a Luther Otthon igazgatójának, a jól
ismert cserkészvezetőnek és ifjúsági írónak
»Imádkozó Fiuk« c. protestáns fiuk számára irt
imádságos könyve. A több mint 150 imádsá
got tartalmazó, csinosan kiállított, meleg lélek
kel megirt imádságos könyv megrendelhető a
szerzőnél (B-udapest VIII., Üllői-út 24). Ära bér
mentve: fűzött, papirboritékos példány 2 P 70
fillér, egészvászonkötésben 3 P 70 fillér, egész
bőrkötésben (mig a készlet tart) 10 P.
— A Biblia. Könyvek gyorsan avulnak. De
csodálatos, hogy a Biblia, amelynek könyveit
2000 esztendő leforgása alatt írták, s közel 2000
esztendeje fejeződött be, annyira megragadta
az emberiség képzeletét és felgerjesztette szivét
az egész világon s minden más könyvnél nép
szerűbb és elterjedtebb. Homeros 20, Shakes
peare 40, Kempis »Krisztus Követése 40, B-unyan »Zarándok Útja« 125 nyelvre van lefor
dítva, a Biblia pedig 890 nyelvre (maga a Brit
és Külföldi Bibliatársulat 630 nyelven adta ki).
A Biblia minden kornak, minden kultúrának,
minden éghajlatnak könyve. A Biblia az embe
riség könyve.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

Az aszódi evangélikus leánynevelő inté
zet polgári leányiskolájába és továbbképző gaz
dasági tanfolyamára a jövő tanévre szóló felvé
telek már megkezdődtek. Az iskola gyönyörűen
gondozott két holdas parkkal körülvett, szép
régi kastélyban helyezkedik el és internátussal
kapcsolatos, Ellátási dij havonként 70 pengő.
Tájékoztatót készséggel küld az igazgatóság.
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A testi kívánságok.
.Tartóztassátok meg magatokat a
testi kívánságoktól, amelyek a lelek
ellen vitézkednek.“
1. Péter 2. 11.

A test szeretné magát otthonosan érezni
a világban, ahol a lélek jövevénynek és idegen
nek tudja magát. A test szeretné a lelket meg
téveszteni; összhangot teremteni a saját kíván
ságai és a lélek követelményei közt. A testi
kívánságok olyan erővel lépnek fel, hogy azt
hisszük, azoknak kielégítése szükséges az élet
hez. Valósággal vitézkednek, harcolnak, ostro
molnak, cselt szőnek, kikémlelik lelkünk óvatlan,
könnyen sebezhető oldalát, körülvesznek, aka
dályokat emelnek. Erőszakkal és fondorlattal be
akarják venni a fellegvárat. Ennek a harcnak
nincs szünete, s amikor szünetelni látszik, ak
kor kell talán legjobban vigyáznunk.
Mennyi bajunk van! Ki győzné elszámlálni!
Mindenfelé panaszokat hallunk és magunk is
panaszkodunk.
Elégedetlenkedünk, zsörtölő
dünk, kárhoztatunk, bírálunk, ítélkezünk. De
mindegyikünk a másikat. S nem jövünk arra a
következtetésre, hogy ha mindenki panaszkodik
mindenkire és mindenkinek igaza van, akkor
mindenki hibás; hibásak vagyunk mi magunk
is. Sőt első sorban magunkban van a hiba. Fő
ként az a hiba, hogy nem tartóztatjuk meg ma
gunkat a testi kívánságoktól. Oh, nagyon jól
tudjuk, hogy nálunk nyomorultabbak is vannak
és élnek, de ezt semmibe vesszük, s csak azokat
látjuk, akikről azt gondoljuk, hogy nálunknál
boldogabbak. Boldogabbak azért, mert testi kí
vánságaikat nagyobb mértékben ki tudják elé
gíteni, mint mi. Pompásabb a háztartásuk, szebb
a ruhájuk, előkelőbbek a barátaik, mint a
mieink.
Magunkon nem igen vesszük észre, de ha
mások viselkedését nézzük, meglátjuk, hogy a
testi kívánságok kielégítése a léleknek milyen
megalázására viszi az embereket. Látjuk, hogy
a civilizáció fejlődése nagyrészt abból áll, hogy
új meg új testi szükségleteket teremt, testi kí
vánságokat gerjeszt, s hogy a civilizáció mun
kája ezeknek a mesterségesen szított kívánsá
goknak és mesterkélt szükségleteknek a kielé
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gítése. Minthogy azonban a testi kívánságok a
lélek ellen vitézkednek, a civilizáció munkája
nyomán elfonnyad a lélek, s amint fokozódik
testi kívánságunk és szükségletünk, úgy leszünk
egyre szegényebbek és elégede lenebbek. —
Amennyivel kápráztatóbb és kívánatosabb lett
az emberi civ.lizáció, annyival életbevágóbb az
apostol intelmének megszivlelése: Tartóztassá
tok meg magatokat a testi kívánságoktól!.
Az apostoli intelem persze ellentétben áll
azoknak a bölcsességével, akik a tönk szélére
jutott világgazdasági és nemzetgazdasági hely
zetet a tömegek fogyasztókép.sségének növe
lésével vélik inegmenthetónik. Ezek a vi!ág sze
rint bölcsek nem a testi kívánságok megzabolázásával, az igények leszállításával, az egyszerű
életmóddal látják a problémát megoldhatónak.
Ezek azt hiszik, hogy ha az emberiség meg
tudja vásárolni mindazt a limlomot, amit a gyá
rak előállítanak, akkor rendbejövünk. Azt azon
ban nem látják meg, hogy az igények fokozásá
val növekedik azoknak a száma, akik azt sem
tudják megvásárolni, ami a megélhetéshez tény
leg szükséges. Mert a testi kívánságoknak hí
zelgő termelés megmételyezte a lelkeket, az er
kölcsöt.
A menekvés a puritanizmusban, a testi kí
vánságok megfékezésében van. A lelkeket ment
sük meg; első sorban a magunk lelkét. A hiú
ság, a büszkeség, az irigység, az önzés, a tár
sadalmi törtetés, az urhatnámság, a látszat-kergetés pokolra juttatják az egész társadalmat.
Százezrek éheznek azért, mert más százezrek
körülveszik magukat olyan dolgokkal, amelyek
nek értelme, értéke, szüksége nulla. Az egyik
ember fölös jövedelmét haszontalan:ágokra do
bálja ki, a másik ember pedig nem jut sem
munkához, sem kenyérhez. A gazdagnak a lelkét
megmételyezi az, hogy minden testi kívánságát
kielégíti, s e célból olyan jövedelmeket halmoz,
amelyekről jól tudja, hogy nem szolgálja meg;
a másiknak a lelkét pedig megmételyezi az,
hogy a gazdagok életmódját látva önmaga nyo
morogni kénytelen.
Boldogtalanok vagyunk, mert elégedetlenek
vagyunk. Elégedetlenek vagyunk, mert testi kí
vánságainkat akarjuk kielégíteni s elhanyagol
juk a lelkünket. A test és a testi kívánságok
kultusza belesodor a romlásba.
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JEGYZETEK.
Az állam költségvetésében az évi kiadáselőirányzat kerek összegben ezernégyszázmillió
pengő. Ebből a kultuszminiszteri tárcára 142
millió pengő, azaz 10 százalék esik. Az utolsó
békeévben ez a tárca 137 millió aranykoronával
szerepelt a költségvetésben, ami az akkori ki
adáselőirányzatnak 6 százaléka volt. Vagyis a
kultuszminisztériumnak összegszerűleg majdnem
ugyanakkora összeg állt rendelkezésére, mint
most. Százalékszerűleg pedig kedvezőbbén van
dotálva, mint Nagymagyarországon volt. Annál
kirívóbb, hogy az egyházak mint iskolafenntar
tók, milyen aránytalanul nagy terhet kénytele
nek jelenleg viselni, s kántortanitóink is meny
nyire megrövidülnek helyi javadalmaik igazság
talan értékelése, továbhá a kántori díjazásnak
a tanítói javadalomhoz számítása következtében.
A költségvetésből világosan kitűnik, hogy a
gyülekezetekre, mint iskolafenntartókra, a kántortanitjkraésal készek e (korpótlék, kongrua)
nehezedő nyomásnak nem pénzügyi, hanem po
litikai és kultúrpolitikai oka van. Politikával nem
foglalkozunk az Evang. Lapjában. A kultúrpo
litika azonban, amelyet a kultuszminiszter foly
tat, határozottan protestánsellenes, ha figyelem
be vesszük, hogy minisztersége alatt mekkora
tért hódítottak a szerzetes és apáca-iskolák. Azt
olvastam, hogy magyar nőnevelésünk 60 száza
lékig apácák kezében van. A miniszter és munka
társai igen veszedelmes úton haladnak. A ve
szedelem nem minket protestánsokat fenyeget;
mi erősebbek vagyunk, mint tiz éve, s tiz év
múlva erősebbek leszünk, mint ma. A veszede
lem azt a bagolyvárat fenyegeti, amelyet a kul
tuszminiszter épít és erősít.
*
A főkegyúri joggal is behatóan foglalkozik
iglói Szontagh Vilmos, a miskolci jogakadémia
tanára, »Közjogi problémáink szuverénitásunk
szempontjából« c. értekezésében (Miskolc, 1030).
Molnár Kálmán pécsi egyetemi tanár «Magyar
Közjog«-ának téves álláspontját cáfolja döntő
érvekkel. Molnár szerint a főkegyúri jog nem
királyi jog, hanem csupán a királyi hatalommal
kapcsolatos jog s ezt a jogot csak a koronás
király gyakorolhatja, tehát a kormányzó még
abban az esetben sem gyakorolhatta volna, ha
az 1920:1. te. nem rendelkezett volna ebben a
tekintetben. Az 1920. évi törvényre vonatkozólag
Szontagh helyes megállapítása az, hogy a tör
vényhozás azért rendelkezett a főkegyúri jog
gyakorlásáról, mert azon az állásponton volt,
hogy fel nem sorolás esetén a főkegyúri jog
a kormányzót megillette volna. Szontagh az
alaptételben magának Molnárnak közjogi fel
fogásával cáfolja meg Molnárnak a főkegyúri
jogról szóló tanítását. Hangoztatja az állam szuverénitását, amelynek megvédelmeziése bármely
oldalról jövő támadás ellen egyetemes nemzeti
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érdek. Az alkotmány szelleméből nem folyhatik
semmi olyan tényleges állapot, amely az állam
szuverénitását csorbítja. A koronás királynak,
mint államtagnak, nem lehet olyan jogköre,
melynek gyakorlása őt at államon kívül he
lyezné s a koronás királynak nem lehet olyan
ténykedése, amelyre az országgyűlésnek ne
volna ingerenciája, mert ez azt jelentené, hogy
a király figyelmen kívül hagyhatná azokat a
törvényeket, amelyek nem veszik tekintetbe a
főkegyúri jog természetét. Molnár azt mondja,
hogy a magyar királyok a főkegyúri jogot ju
talmul kapták azokért a nagy szolgálatokért,
amiket apostoli tevékenységükkel s a magyar
államvagyonból merítő fejedelmi bőkezűségük
kel a katholikus egyháznak tettek. Helyesen
jegyzi meg Szontagh, hogy a közhatalmi jellegű
magyar király, akit közhatalmi állása tett ké
pessé, hogy fundációkat adjon az egyháznak,
Molnár konstrukciója szerint a mór szerepére
lett kárhoztatva, aki megtette a kötelességét:
miután közhatalmi állásából kifolyólag fejedelmi
vagyonhoz juttatta az egyházat, a főkegyúri jo
got nem mint közhatalom birtokosa, hanem
mint r. kath. egyháztag gyakorolja. Szontagh
szerint azok a jogok, amelyeknek gyakorlását
az alkotmány csak a koronás királynak engedi
meg, kivétel nélkül államhatalmi jogok kell,
hogy legyenek, mert a király mint király kizá
rólag közjogi személyiség, akinek jogköre felől
a magyar alkotmány diszponál. Molnár szerint
a főkegyúri jog egyházhatalmi jogosítvány,
amelynek gyakorlását sem a király, sem a ma
gyar törvényhozás másra át nem ruházhat. He
lyesen mutat rá Szontagh arra, hogy a főkegy
úri jog körül megindult vita annak a jele, hogy
a rám. kath. egyház és az állam között az első
ségért folyó harc nem szűnt meg. Részünkről
hozzátesszük ehez a megállapításhoz, hogy eb
ben a harcban — reméljük csak egyelőre —
a magyar állam alul maradt s szuverénitása ér
zékeny csorbát szenvedett.
*
Mit szóljunk annak az angol generálisnak
a véleményéhez, aki most megjelent könyvé
ben elmondja, hogy a háború alatt mimódon
nevelte bele katonáiba a vérszomjat, hogyan
brutalizálta őket s azután hozzáteszi: »A keresz
tyén egyházak á vérszomj előidézésére páratla
nul alkalmasak s teljes mértékben fel is hasz
náltuk őket«? Ez a Crozier generális hivatásos
katona, aki jelenleg a brit birodalom érdeké
ben állónak tartja a pacifizmust, belátva, hogy
a birodalom egy új háborúval már csak veszít
het. S jónak látja egyet ütni az angol keresz
tyén egyházakon, amelyeknek segítségét igény
bevette a győzelem kivívása érdekében. Ennek
a generálisnak lelkileg magasan felette áh még
a legvéresebb szájú tábori lelkész is, aki a
világháború élet-halál küzdelmében nemzetét
kitartásra, harcra buzdította, de mikor a győ
zelmet kivívták, hallgat azokról a generálisok-
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ról, akik a harcot, háborút felidézték s válogatatlan eszközökkel végigküzdették. Szeretném
tudni, hogy Crozier generális, a hivatásos ka
tona, hogyan tudja katonai mivoltát összeegyez
tetni azoknak a gyalázásával, akik a hadsereget
háborúban harcra buzdították, s miért mondja
az egyházakat vérszomj-teremtöknek. Hol volna
Anglia, s hol volna Crozier generális, ha a ke
resztyén egyházak évszázadokon keresztül nem
tanították volna a briteket hazafiságra, áldozatkészségre, kitartásra, önzetlenségre? Bizony
perfidia az, amikor egy generális a háborúban
csak a vérszomjat látja, amikor háborittatlaiul
akarja élvezni a győzelem gyümölcsét, de azért
mégis tiszteletet Kíván a generálisok iránt, akik
a vérszomj kielégítéséről gondoskodnak. A ke
resztyén egyházak pedig vajha megtanulnák bé
kében és háborúban egyforma részrehajlatlansággal és megvesztegethetetlenül hirdetni azt
az igazságot, amelyet Isten kijelentett a Jézus
ban, s ne adnák magukat eszközül és szolgául
senki másnak, mint egyedül Uruknak!

Azoroszországi német-lutheránus egyház
halálos veszedelme.
Az oroszországi események újból és újból
ráterelik a figyelmet annak a nagy népnek si
ralmas helyzetére. Most mindenekelőtt a bolsevizmusnak a vallás ellen indított irtó hadjá
rata nyugtalanítja széles körökben a világot.
Az oroszországi keresztyénség szenvedésének
történetéből tár fel egy fejezetet Heldmann
hamburgi lelkésznek »Az oroszországi német
lutheránus egyház halálos veszedelme« című
irata. (Kiadja: Lutherisches Hilfswerk der ver
bündeten Gotteskasten ve reine, Erlangen.)
Az oroszországi német-lutheránus gyüleke
zetek története visszanyúlik egészen a refor
máció koráig és kezdettől fogva tele van nyo
morúsággal, szenvedéssel, de egyúttal tanúsítja
a hithűséget és szívósságot is. A világháború
súlyos megpróbáltatásokat hozott a német gyü
lekezetekre. Az 1917 tavaszán kitört Kerenskiforradalom az orosz köztársaságban minden
népnek és vallásnak, a német lutheránusoknak
is szabadságot adott. Leninnek 1917 november
havában kitört forradalma a bolsevizmust jut
tatta uralomra és új, nehéz elnyomás vette kez
detét, amely jelenleg ’rendkívüli mértékben fo
kozódott. Az 1918. évi alaptörvény ugyan val
lásszabadságot« a vallásos és vallásellenes pro
pagandának szabadságát hirdette; gyakorlatban
azonban a szovjetállam kezdettől fogva vallásellenesen viselkedett. Az első idők véres má
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mora az egyházak és azok vezetői ellen is tom
bolt és akkoriban sok vér folyt. A törvényhozás
sokféleképen megnehezítette az egyházi élet kifejlését. Különösen súlyosan érintette a vallásoktatást. Az iskolai vallásoktatást megtiltották
és az iskolán kívül is csak a legszerényebb ke
retekben engedték meg. Uj csapást jelentett az
1918-tól 1923-ig tartó rettenetes szárazság. Az
aszály miatt a német gyülekezetek is nagy nél
külözésre jutottak és az egyházi élet súlyosan
szenvedett. 1925-ben abból a 230 evangélikus
lelkészből, akik a tulajdonképeni Oroszország
ban (a szegélyállamok leszámításával) működ
tek, csak 65 volt még szolgálatban. A többiek
a harcokban és éhínségben részint elpusztultak,
részben pedig kimeneküllek a határokon.
Ekkor a türelem korszaka következett.
1926-ban az állami nyomdában lehetett előállí
tani a lutheránus népnaptárt, s ugyanott né
hány bibliát is lehetett nyomatni. 1927-ben
Meyer, moszkvai lutheránus püspök megláto
gatta a középoroszországi és szibériai gyüleke
zeteket. Moszkvában megtartották az első egye
temes zsinatot, amelyet 1928-ban sok nehézség
után követett a második. A gyülekezetek bizo
nyos fokig feléledtek és az egyházi élet újból
felvirágzott.
1929 tavasza óta új támadás indult a vallás
ellen, azzal a célkitűzéssel, hogy azokat telje
sen kipusztitja. A törvényhozás nyomása már
esztendők óta nehezedett a gyülekezeti életre,
s most a val ásellenes törvényeket a végl.tekig
megszigorították. Minden egyházi tulajdont ki
sajátítottak. A harangokat elrabolták, a temp
lomokat becsukták, klubépületekké, lakásokká,
iskolákká, kórházakká stb. alakították át. A gyü
lekezetek vezetőinek, a lelkészeknek a megélhe
tését majdnem teljesen lehetetlenné tették és a
legkicsinyesebb ürügyek alapján perbe fogták
őket. 1929 őszén egy lelkészt kényszermunkára
Ítéltek azért, mert nem akadályozta meg, hogy
egy gyülekezeti tag összegyűjtse a gyermekeket
és őket egyházi énekek éneklésére tanítsa. Egy
másikat börtönbe vetettek, mert egy nagyobb
konfirmandus csoportot együttesen tanított.
Malmgreen szentpétervári lutheránus püspök
valamennyi lelkésszel együtt karácsony előtt két
héttel börtönbe került, hogy a németek ne ün
nepelhessenek karácsonyt. Január közepén a
többi lelkészek előkerültek a börtönökből, de
Malmgreen püspök eltűnt. A többi lelkészeket
perbe fogták kivándorlásra bújtogatás, külföld-
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del való összeköttetés, »erkölcsi kihágások«
miatt, s ezeket a vádakat megvásárolt vagy
kényszeritett tanuk vallomásai erősítik meg a
legrafináltabb módon. Ez csak néhány példa a
sok közül. Kimondhatatlan nagy a gyermekek
nyomorúsága, akik részben intézetekben össze
zsúfolva piszokban, étlenségben és elhagyatottságban növekednek fel. November 29 óta a
németek ellen hozott intézkedések rendkívül
szigorúakká lettek, nyilván azért, mert az Orosz
országból elmenekült parasztok Németország
ban szives fogadtatásra találtak. Az esztendők
óta tartó nyomás megőrli az embereket. És ha
az oroszok még kommunista viszonyok közt is
feltalálják magukat, a németek lelke belepusztul.
A német-lutheránusok Oroszországban halálos
veszedelemben forognak.

Az Ágostai Hitvallás az emberről.
»Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy
megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok
én,« igy ir Pál apostol a Megtartóról és ön
magáról. Jézus a bűnösök közé és a bűnösök
ért jött, amikor a világba jött. Aki nem bűnös,
ahhoz és azért nem jött. Jézus a bűnösök megtartóje. Ez az evangéliomnak öröme, ezt hirdeti,
ezt adja, ezt ajánlja. De kik a bűnösök? Az
apostol azt mondja, hogy ő a bűnösök közt az
első, a legnagyobb. Hitvallásunk második cikke,
amely »Az eredendő bűnről« szól, azt tanítja,
hogy minden ember természeténél fogva bűnös
nek születik. Embernek születni annyi, mint bű
nösnek születni. Bűnösség tekintetében nincsen
különbség ember és ember között.
Bűnösségünk tudata nem értelmi felismeré
sen, vagy megfontoláson alapszik. A bűntudat
a hitnek dolga. Ahol nincs Istenbe vetett hit,
ott nincs keresztyén bűntudat sem. Isten aka
ratának kijelentése nélkül nem jönnénk rá, hogy
törvényszegők vagyunk; Isten szentségének ki
jelentése nélkül nem látnánk meg, hogy a bűn
megfertőzött bennünket. Azért előzi meg az
eredendő bűnről, az embernek természetéről
szóló második cikket a szentháromságú egy
Istenről szóló hitcikk. S azért található meg
ebben a második cikkben is a Szentháromság.
Szól ez a második cikk a Szentlélek újjá
szülő erejéről, Krisztus érdemének és jótéte
ményeinek dicsőségéről, az Isten előtt való megigazulásról. Nem mellékesen, véletlenül, hanem
azért, mert a Krisztusban történt isteni kijelen
tés nélkül az ember nem ismerné meg önma
gát. A Szentlélek nélkül nem szabadulhatna meg
a természetes születés adta bűnösségétől, s
mert az ember lényege akkor tűnik ki, amikor
Isten színe elé kerül, vagyis nem a vele ugyan
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azon ítélet alatt levőkkel, vagy a magánál alsóbbrangú teremtményekkel, Jianem a Terem
tővel, a Szenttel áll szemben.
A háromságos egy Istenbe vetett hit mu
tatja meg lényegünket, rendeltetésünket és győz
meg arról, hogy számadással tartozunk, megitéltetünk s Isten elől sehova nem menekülhe
tünk. Az isteni kijelentés és a bele helyezett hit
tehát vádolólag lép fel ellenünk. Rácáfol min
den önhittségünkre, lerontja önmagunkba vetett
bizodalmunkat, leront minden emberi magas
latot és megszégyenit minden emberi gőgöt.
Nem lehetünk iramár büszkék arra, hogy em
berek vagyunk s nem kérkedhetünk emberi mél
tóságunkkal. Minden csupán emberi munkára
kimondatik az ítélet: hiábavalósági Minden csu
pán emberi törekvés meddő! Az ember önma
gára hagyatva, vagy a teremtett világ körére
korlátozva, örök halál martaléka, s vele együtt
minden munkájának sorsa is pusztulás.
A Hitvallás második cikke ítéletet mond
a világtörténelem felett, de mindazon törekvé
sek felett is, amelyek napjainkban az emberi
ész és emberi jóakarat révén szeretnék a vilá
got boldogabbá, jobbá, nemesebbé tenni. Hiába
valók a békeligák, a konferenciák, a szövetsé
gek; hiába minden remény, amit emberekbe he
lyezünk. Az ember nem tudja az embert meg
tartani. Mert minden ember bűnös és valamenynyire az örök halál várakozik. A legnagyobb
művészi és tudományos lángelmék épolyan bű
nösök, mint az emberevő pápua; s ez kitűnik,
mihelyt a lángelmét nem a pápuával, hanem az
Istennel hasonlítjuk össze. Bizakodhatunk ma
gunkban, vagy emberi vezérekben egy bizonyos
határig. De azon a határon túl, a bizalom két
ségbeeséssé és szorongó aggodalommá változik
át. Bizhatunk addig, amig látókörünk szűk, de
mihelyt kitágul s évszázadokat tekint át és az
örökkévalóságot sejti meg, látja a kudarcokat,
az emberiség katasztrofális elbukásait és csaló
dásait, korszakok, népek, kultúrák elhanyatlását.
Az ember élete kilátástalan vergődés a megma
radásért. Rájövünk, hogy a bűnösöknek Meg
tartó kell.
Az emberből hiányzik valami, aminek meg
kellene lenni, s van valami az emberben, ami
nek nem volna szabad lenni. Hiányzik az em
berből az istenfélelem és az Istenben való bi
zalom. Megvan benne a bűnös vágy. Ez a kettő
adja meg az embernek bűnösségét; innen van
tehetetlensége a jóra, készsége a rosszra. Isten
hez való viszonya megromlott, s megromlott
a világhoz való viszonya is éppen annak kö
vetkeztében. Istent nem féli, nem hiszi. Istent
ösztönszerűleg kerüli. Benne ellenségét látja.
Fellázad ellene. Életéből kitörli. Számításaiból,
terveiből kihagyja. Az ember arra van hivatva,
hogy uralkodjék a világon, de mivel Isten nélkül
akar uralkodni, mivel nem akar Isten törvényei
által fegyelmezetten uralkodni, hanem uralko
dási elvül önzését fogadja el, azért világuralmi
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törekvései mindig azzal végsődnek, hogy a bű
nös vágy szolgájává teszi az embert a világnak,
a világhoz szabja magát s a magakészitette
tőrbe beleesik. Minden emberi kultúrának az
volt a végzete, hogy végül is az embert, a kulturembert szolgájává alacsonyitotta a világnak,
amint napjainkban is látjuk, hogy modem kul
túránk nem lelkeket, hanem inkább szolgatöme
geket produkál.
Az Istentől eltávolodott emberben a törté
nelemnek ez a szörnyűséges tanulsága azt a
meggyőződést kelti, hogy a »létért való küzde
lem« voltaképen csupán a halál időpontjának el
halasztásáért folyik. Hitvallásunk azt tanítja,
hogy Isten nélkül valóban ez a helyzet. Elmú
lik a világ és elmúlik annak kívánsága is. De
ennél tovább megy. Az örök halálon túl tanítja
az örök kárhozatot. S ezzel rámutat arra, hogy
itt nem csupán a világ lényegét alkotó belső
törvényszerűségről van szó; a halál nem a vi
lágnak szerkezetbeli hibájából származik, amely
ért senki sem felelős. A halál egy Ítéletnek a
végrehajtása. A halál büntetés.
Felmerül itt a kérdés, hogy ha az ember
bűnösnek születik, micsoda igazságszolgáltatás
alapján vonható ezért felelősségre? Hitvallásunk
nem tér ki e kérdés elől. Azt mondja, hogy az
eredendő, vagyis velünk született bűn valóság
gal bűn, és pedig nemcsak az egyetemes emberi
ségnek bűne, hanem minden egyes világra jött
embernek is bűne. Ádámban mindnyájan vétkez
tünk, de azért Ádám vétke az ő egyeni, szemé
lyes vétke volt. Az egyéni felelősség kérdése
megoldhatatlannak látszik mindaddig, amíg az
eredendő bűnnek tanát kívülről, hit nélkül vizs
gáljuk és boncolgatjuk. A hivő lélek ellenben
azt vallja: »Cselekedetemnek méltó büntetését
veszem.« Az eredendő bűn tekintetében is a hit
ismerteti meg velünk az igazságot. Hitünk győz
meg bennünket arról, hogy bűnösök, és pedig
felelősséggel tartozó bűnösök vagyunk. Az ere
dendő bűnről szóló tan csak azok elméletében
mentesithet a felelősség alól, akik ezen tan nél
kül sem ismernek Isten előtt való felelősséget.
A felelősségtudat első sorban egyébként sem
észbeli következtetés útján áll elő, hanem köz
vetlenül van adva a tudatban; okoskodásunkat
inkább arra szoktuk használni, hogy magunkat
mentegessük. Tehát azon fordul meg a dolog,
hogy érezzük-e nemcsak egyes bűneinket, ha
nem azt, hogy ezekben a tényleges bűnökben
bűnös voltunk, bűnös természetünk ölt alakot.
A hit már csak azért sem talál ellenmondást
az eredendő bűn egyetemessége és a személyes
felelősség együttlétében, mert lényegéhez tar
tozik, hogy másokért és mások bűnéért is felelősnek tudja magát. Ahogyan Ésaiás mondja
az Ur szolgájáról: »Ö megsebesittetett bűneink
ért.« Melyikünk az, aki tudja, hogy bűne meny
nyire terjed ki,, s hogy mások bűneiben meny
nyiben részes ő is.
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Reverzálisok, venyesházasságok is
egyházunk.
Irta: l lc . Dr. Narner Károly.

(Befejezés.)
És most képzeljük el, hogy mi lesz harminc
év múlva, ha a vegyesházasságok száma egy
házunkban állandóan igy szaporodik! Vájjon le
het majd akkor tiszta evangéliumi kegyességről
beszélni hazánkban? Vájjon lesznek majd akkor
még igazán »evangélikus« családok, olyan csa
ládok, amelyek nem csak név szerint azok? És
nem merülnek-e el majd még azok is, akik lesz
nek, a színtelen, teljesen közönyös »evangélikusság« áradatában? Bizonyára lesznek egyhá
zunknak hivei hazánkban, de ha a helyzet meg
nem változik, akkor ebben az egyházban tisztára
a negativ jellegű protestantizmus« fog ural
kodni.
Azért mondom, hogy a vegyesházasságok
kérdése egyházunknak még a reverzálisoknál is
súlyosabb kérdése. Azok, akik reverzálist adnak
egyházunk kárára, ezzel kimondották önmaguk
felett az ítéletet. Szomorú, hogy azt kell mon
dani: leváltak egyházunk törzséről, legfeljebb
száraz ágak azon. De éppen ezért a seb, ame
lyet ejtettek, be is hegedhet. A vegyes házas
ságok azonban állandóan romboló méreggé lesz
nek egyházunkban, mert nemcsak azokra hatnak
ki, akik abban élnek, hanem továbbmenőleg
gyermekekre és unokákra, sőt még azokon túl
is. Azok által, akik egyházunk kárára reverzálist
adnak, egyházunknak vére, életereje folyik el.
De emiatt még maradhatna egyházunk vére
egészséges. A vegyes házassá gok azonban egy
házunk vérébe viszik bele a közöny és hitetlen
ség mérgét és annak legbelső életét fertőzik
meg. Azért nem túlzók akkor, amikor azt mon
dom, hogy egyházunknak jelenleg nincsen sú
lyosabb és nincsen égetőbb problémája, mint a
vegyes házasságoké. Mindenesetre ez sokkal sú
lyosabb, mint akár financiális kérdések, vagy
mint akárhány olyan kérdés, amelyre közgyűlé
seink sokszor órákra menő drága idejüket
áldozzák. Nem akarom ezzel ezeket a kérdése
ket és azoknak jelentőségét lekicsinyelni. Jól
tudom azt is, hogy azok sokszor olyan aktuális
jelleggel bírnak, hogy halaszthatatlanok. Azon
ban az egyházi adminisztrációnak azok a kér
dései, amelyekben közgyűléseink tárgysorozata
sokszor teljesen kimerül, könnyen elterelik fi
gyelmünket egyházunk tulajdonképeni problé-
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máiról, igazi életfeltételeiről. Könnyen el lehet
»adminisztrálni az egyházat úgy, hogy azután
a lelkiismeretes munkások is egyszerre csak cső
dálkozva lássák: amit adminisztrálni kellene,
nincs. Ebben a vonatkozásban is áll az apostol
szava: »Ideje már, hogy az álomból felserkenjürik!« (Róm. 13, 11.)
Egyházunknak nagy és szent feladata van
ebben a szegény megnyomorított magyar hazá
ban: a tiszta evangélium világosságával kell
szolgálnia ebben az országban, azzal az evan
géliummal, amelyet ezen tisztaságában nem hoz
és nem ad egyik másik egyház sem. De lellcéiszeinknek, igehirdetőinknek minden szolgálata,
buzgalma, életüket áldozó odaadása lényegileg
meddő és eredménytelen lesz, ha a szószék alatt
többségben vannak azok, akik vegyes házasság
ban élnek. Mert a külső egyháziasságnak, a hi
tetlenségnek és közönynek, sőt még a tisztára
negativ jellegű »egyházi öntudatának a sziklás
talajában az elvetett mag nem terem gyümölcsöt.
Bizonyára nem késő még. Éppen jelenleg
egyházunkban annyi élet jelentkezik, hogy ki
tartó, céltudatos., nem látszat-sikereket hajszoló
munkával, de mindenekelőtt Isten segitségével
ki lehet menteni egyházunk hajóját a veszedelem
örvényeiből. E sorok írója, aki nem akarja rész
letezni azokat a lelki tusákat, amelyeknek le
csapódásai ezen sorok, csak örülne annak, ha
szava nem veszne el a viharban és hamarosan
jönne valaki, aki azt mondhatná neki: Nem volt
igazad, egyházunk képe egészen más.
*
Az »Evangélikusok Lapjáénak »Jegyzet«irója, aki ezen bennem már évek óta vajúdó
problémáknak és aggodalmaknak papírra veté
sét kiváltotta, felveti a kérdést, hogy az egy
házunkra vonatkozó statisztikai anyagot nem
lehetnie összegyűjtve közzétenni. Erre nézve
lapunk olvasóival közölhetem, hogy ezt az anya
got évek óta gyűjtöm. Ha különféle akadályok
közbe nem jöttek volna, azokat máris az érdek
lődő olvasók kezére adhattam volna. Jelenleg
ez az anyag nyomdakész állapotban van és csak
az alkalmat várom, hogy azt közrebocsáthassam.
A körülbelül 160 oldal terjedelmű, részletes sta
tisztikai táblázatokkal és kimutatásokkal felsze
relt, könyv cime lesz: »A hazai felekezetek a
statisztika világításában«; ára valószínűleg ki
kerül 4—5 pengőből. Remélem, hogy a munkát
a még fennálló akadályok leküzdésével legfel
jebb a nyár végére megjelentethetem. Igen kér
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ném lapunk kedves olvasóit, hogy addig is,
amig a részletes előfizetési felhívás megjelent
hetik, közöljék velem (Sopron, Csengery-u. 45.
címre) egy levelezőlapon, érdeklődnek-e a könyv
iránt, ill. hogy hajlandók volnának-e abból adott
esetben egy vagy több példányt elhelyezni. A
könyv tartalma, amelyet legközelebb talán mó
domban lesz részletesebben is ismertetni, két
ségkívül érdekelhet minden egyháza sorsával tö
rődő evangélikus embert.

Gyámintézeti felhívás.
A németországi Gusztáv Adolf-egylet mind
azokban a lapokban és folyóiratokban, melyek
hez hozzáfér, az egylet céljait szolgáló, több
szép képet terjeszt. Az egyik ilyen kén. Gusztáv
Adolfot, a hős svéd királyt ábrázolja lovon,
amint alázatosan megáll egy nagy feszület előtt
s kivont kardját magasra emelve, felajánlja azt
Krisztus ügye szolgálatára. A kép alatt megszív
lelendő felirat olvasható, amely magyar fordí
tásban igy szól: Gusztáv Adolf életét adta oda
evangélikus hittestvéreiért. A Gusztáv AdolfEgylet azt kérdezi: Mit adsz Te?
A Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egy
házi Gyámintézet a Gusztáv Adolf-Egyletnefc
édes testvére. Azért a Gusztáv Adolf-Egyletnek
lelkiismeretbeli kérdését bátran átveheti s a
félmillió magyar evangélikustól azt kérdezheti;
Mit adsz T e a Gyámintézetnek, a GusztávAdolfEgylet édes testvérének? Hiszen a mi Gyámin
tézetünk ugyanabban a munkában buzgólkodik,
mint a Gusztáv Adolf-Egylet, abban a munká
ban, amelyben Gusztáv Adolf életét áldozta fel.
A Gyámintézet a mindenünnen szorongatott
evangélikus híveknek segítségére akar sietni.
Templomokat, imaházakat, iskolákat akar épí
teni; bibliákat, énekes- ima- s más evangélikus
szellemű könyveket, kalendáriumokat, egyházi
lapokat akar terjeszteni. Hadakozni akar az ige
fegyverével a tiszta evangéliómért. Erejéhez ké
pest hozzá akar járulni ahhoz a munkához, mely
hivatva van megállítani a felmorzsolódást, amely
egyházunkat sok helyt, különösen a szórvány
ban fenyegeti.
Hogy a Gyámintézet ezt a munkát elvégez
hesse, szüksége van minden egyes evangélikus
hivő megértő, támogató szeretetére, szüksége
van a Te áldozatos szeretetedre is. Ne tagadd
meg azt a Gyám intézettől.
Mint minden esztendőben, úgy ezidén is
bekopogtatnak legközelebb nálad a házról-házra
járó gyámintézeti gyűjtők s kegyes adományt
kérnek a Gyámintézet oltárára. Fogadd őket szí
vesen s ird be nevedet megfelelő adománnyal
a gyámintézet gyűjtőivére. S ha a gyámintézeti
gyűjtő megfeledkezne rólad s nem kopogtatna
be hozzád, küldd el a te adományodat lelki-
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ásztorodnak, az majd eljuttatja a megfelelő
elyre.
A m. é. gyámintézeti közgyűlés elhatározta,
hogy az elnökség a gyám intézet központi bevé
telének gyarapítása végett külön levélben kérje
fel a gyámintézet tehetősebb barátait. Ne vedd
rossz néven, ha majd Te is ily levelet kapsz
s ha majd Téged is megkérünk, áldozz valamit
a »központi gyűjtésre« is, amelyre eddig három
hívónk már 100 P-t áldozott s amely gyűjtés hi
vatva lesz 1 -2 gyülekezeten kiadósabb módon
segíteni. S ha nem kapnál ily levelet s mégis
szeretnél hozzájárulni ehhez a gyűjtéshez, küldd
el a te adományodat a cél megjelölésével a
Magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egyházi
Gyámintézet pénztárába Budapestre, IV., Deák
tér 4. sz. alá.
A m. é. közgyűlés Isten iránti hálával tu
domásul vette, hogy a magyarhoni szegény gyü
lekezeteket s intézményeket elejétől fogva oly
testvériesen támogató németországi Gusztáv
Adolf Egylet 1932-ben ünnepli meg fenn
állásának százéves jubileumát. Megbízta az
elnökséget, hogy az ez alkalommal a Gusztáv
Adolf-Egylet javára eszközlendó gyűjtés céljaira
készített perselyekből kelló számút szerezzen
be s azokat hazai gyülekezeteinkben helyezze
el. Eddig közel 70 000 perselyben szed a Gusz
táv Adolf-Egylet mindenütt a nagyvilágban fil
lérekben adományokat a jubileumi alajpra,
amelyről azt várja, hogy legalább is egymillió
márkát jövedelmezzen.
Gyám intézetünk 1200 perselyt készíttetett
s minden ev. iskolateremben, minden papiakban
s azonkívül egyes buzgó híveknél is akar egyegy ilyen perselyt elhelyezni. Kérjük az igen
t. tanítókat és tanárokat lelkészeket és híveket,
fogadják ezeket a perselyeket szivesen s legye
nek azon, hogy azokba hetenként néhány fillér
kerülve, magyarhoni egyházunkhoz méltó, te
kintélyes összeget tehessünk majd le 1932-ben
a Gusztáv Adolf-Egylet oltárára.
A Gyám intézet évi házigyűjtését, a központi
gyűjtést és a Gusztáv Adolf-Egylet javára eszközlendő jubileumi fillérgyűjtést hittestvéreink
nek szeretettel ajánljuk szeretetébe. Gusztáv
Adolf életét adta oda evangélikus hittestvéreiért.
A Gusztáv Adolf-Egylet s annak édes testvére,
az Egyetemes Gyámintézet azt kérdi: Mit adsz
Te?
Budapest, ill. Sopron, 1930. Misericordias
Domini vasárnapján.
Zierm ann Lajos,
a magyarhoni e. e. e. Gyámintézet
e. elnöke.
Báró Feilitzsch Berthold,
a magyarhoni e. e. e. Gyámintézet
v. elnöke.
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Kövek beszélgetnek.
Az egyik: Valamikor együtt voltam velük.
Messze innen, rengeteg erdő zúgott bölcsőnk
felett. Azután jöttek emberek. Széjjel robbantot
tak. Az valami rettenetes volt. Azt hittem bele
halok. Elszállítottak, fúrtak-faragtak. Most itt
vagyok. Nem lát senki. Nem úgy mint azokat,
őket kicifrázták, szem elé tették.
A másik: Elég gyalázat! Ártatlanul jutottunk
erre a szomorú sorsra. Névtelenek vagyunk. Ki
nulláztak bennünket. Elkallódtunk.
Az egyik: Azokat mi hordozzuk. Mi va
gyunk az alapkövek. A fundamentum. Rajtunk
épül a ház. Ha mi elmállanánk, összedőlne az
egész palota.
A másik: Mi hasznom belőle?
Az egyik: Haszon nincs, de mienk az erő.
A másik: Övék a szépség.
Az egyik: Az erő, ha szolgál, szép A hozzá
értők megbecsülnek bennünket.

H Í R E K .
Lelkészkonferencia H egyeshalomban.
Tartalmas és értékes megbeszélések és érteke
zések folytak le a mosoni lelkészek értekezletén
április 29-én. Wenk esperes nyitotta meg az
értekezletet buzgó imával. Bevezető szavaiban
aktuális kérdéseket tárt fel, úgy anyagi, mint
lelki kérdéseket. Ajánlotta az Első Magy Ált.
Biztositó támogatását, mely kerületünket hat
hatós segítségben részesíti. A győri ifjúsági
konferencia, évvégi számadások, konfirmációi
ünnepélyek tekintetében provokált beható meg
beszélést. Utána Zimmermann alesperes tartott
előadást a belmissziói teendőkről. A dunántúli
programmot nagyon jónak és keresztülvihetőnek
tartja. Saját tapasztalatára hivatkozik. Nehéz
ségek persze vannak és lesznek, de azoktól nem
lehet visszariadnunk. Minden lelkésznek rendel
kezésére kell állani a dunántúli programúinak.
Kár, hogy oly érthetetlenül drága. Szűcs ma
gyaróvári lelkész az ágostai hitvallásról tartott
teljesen kimerítő előadást. Schrődl M. levéli lel
kész pedig a Szent Imre évről értekezett, arra
az egyhangúlag helyeselt konklúzióra jutván,
hogy egyházunk ezt nem ünnepelheti, mert bár
igyekeznek nemzeti színre festeni az ünnepet,
az csak felekezeti és ev. egyházunkkal homlokegyenest ellenkezik.
- A miskolci ev. tanítóképző-intézet első
osztályába való felvételi kérelmeket szabálysze
rűen felszerelten Dr. Geduly Henrik ev. püspök
úrhoz intézetten a tanítóképző-intézet igazgató
ságához (Miskolc, Dayka Gábor-u.) május hó
30-ig lehet benyújtani. Az intézettel kapcsolatos
internatus és köztartás évi dija mosatással együtt
600 P. Részletes felvilágosítást ad az igazgató.
Válaszbélyeget mellékelni kell.

1930.

EVANOCUKÜSÖK LAPjÁ
— Halálozás. Dr. Zsinka Ferenc, a Pro
testáns Szemle felelős szerkesztője, a Nemzeti
Muzeum könyvtárának megbízott igazgatója, 41
éves korában, Budapesten meghalt.

— Budapest város a Szent Imre jubileumi
év költségeihez 200.000 pengővel járul hozzá.
— A Bethánia-Egylet bérelt üdülője ízbé
gen, Szentendre közelében a Bucsina-patak kies
völgyében, rendkívül tiszta, egészséges levegőjű
helyen, május hó 15-én újra megnyílik. Az elő
szezon különösen alkalmas azoknak, akik a
csendre és kényelemre vágynak. A testi üdülés
mellett a lelki üdülésre is nagy gondot fordí
tunk. Teljes ellátás, napi négyszeri étkezés mel
lett, naponként 4.50 P. Párnát és takarót min
denki magával hoz. A jelentkezéseket mielőbb
kérjük a Bethánia titkári hivatalába, Budapest,
VIII., Qyulai Pál-utca 9.
— A protestáns k özös b iz o ttsá g ü lése.
A protestáns egyházakat közösen érdeklő ügyek
tárgyalására hivatott Protestáns Közös Bizottság
hétfőn délután, a református egyetemes konvent Abonyi-utcai székházában, Kiss István
evangélikus püspök és Dókus Ernő református
egyházkerületi főgondnok együttes elnöklésével
ülést tartott. A Protestáns Közös Bizottság
Rásó Lajos kormányfőtanácsos, az evangélikus
egyetemes egyház ügyészének előadásában fog
lalkozott több közérdekű kérdéssel. A bizottság
mindenekelőtt azoknak a röpiratoknak ügyét
tárgyalta, amelyek a protestantizmus ellen szo
katlanul sértő hangon izgatnak. A nyomorgó
helyzetben lévő, lelkészjellegű önálló állami hit
oktatók érdekében újból előterjesztést intéznek
a kormányhoz és kérik, hogy nyissák meg a
hitoktatók előtt a X.-nél magasabb fizetési osz
tályokat is. A pénzügyminiszter legutóbb ismé
telten szabályozta az egyházi adóknak az ál
lami adókkal való együttes kezelésére és behaj
tására vonatkozó eljárást. A miniszter eredeti
rendelkezését ugyanis tévesen értelmezték a
pénzügyi hatóságok. Az új rendelettől várja a
bizottság azt, hogy a probléma végre nyugvó
pontra jut és a még kívánatosnak látszó tárgya
lásokkal megbízták Benedek Sándort és Rásó
Lajost. A kereskedelmi miniszterhez abban az
ügyben is felírnak, hogy üzleti és gazdasági
vállalatoknak csupán akkor engedjék meg a
»protestáns«, »református« vagy »evangélikus«
jelzők használatát, ha erre írásbeli engedélyt
adott az illetékes egyetemes egyház.
Nyom atott •

Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. Miszszióegyesület pénztárába 1930. január hó 1-étől már
cius hó 31-éig befolyt összegekről:

(Folytatás.)
III.
Előfizetések a „Missziói Lapok“-ra: Torda
Gyula, lelkész, Domony 1 P, Nagy Lajos esperes
Szentantalfa 1 P, Balogh István lelkész, Porogszentkirály u. p. Pörög 1 P, Margocsy István lel
kész, Ácsa 1.12 P, Farkas Elemér, Bük 2 P, Draskóczy Ede t. b. főesperes, Makó 1 P, Danielisz
Róbert, lelkész, Harka 1 P, Ittzés Mihály ifj., lel
kész, Győr 20 P,
Lepossa Dániel ny. kir. táblabiró, Magyaróvár 1 P, Németh Károly főesperes,
Lébény 10 P, Kozma Gabriella polg. isk. tanárnő
Bpest 2 P, Zulauf Henrik, lelkész, Kalaznó u. p. Hőgész 1 P, Győri egyházközségből érk. 20 P, dr.
Rásó Lajos, Bpest 2 P, dr. Scheffer Oszkámé, Sop
ron 1 P, özv. Weisz Kornélné, Sopron 1 P, Hauser
Paula, Sopron 1 P, Zindel Sari, Sopron 1 P, Láng
Lajosné Vérteskéthely 1 P, dr. Ruhmann Jenőné
Sopron 1 P, Evang. Egyetemes egyház, Bpest 1
P, Szarvasi egyházközségből érk. 65 P, Broschko
G. A. esperes Bpest 1 P, Horch Ernő, Bpest 1 P,
dr. Gioetzer Lászlóné,
Bpest 1 P, dr. Landgraf
Ervinné, Bpest 1 P, Lingsch Pál, Bpest 1 P, Győrffy
Béla lelkész, Felpéc 9 P, Rumpeltes Mátyás egyh>
felügy., Rajka 1 P, Kurz Conrád tanitó, Rajka 1
P, Loos János tanitó, Rajka 1 P, Bácz Kálmán
tanitó, Rajka 1 P, Zimmermann János alesperesv
Rajka 1 P, Keszőhidegkut egyház 1 P, Szokolay
Imre, Pusztaföldvár 1 P, Pusztaföldvári leik. hiv.
4 P, Négy tokai hivő, Tokaj 4 P, Kaluzsa Etus,
Aszód 1 P, Schmelko Mária, Bpest 1 P, MoÜcsau
Jánosné, Szirák 1 P, Grósz Márai, Tura 1 P, Berze
József né, Tura 1 P, dr. Kneffel József, Tura 1 P,
Tiszaiöldvári hivek Brozik Károly lelkész által 14
P, özv. Vargha Gyuláné, Bpest 2 P, Horváth Zsu
zsanna, Győr 1 P, Morhács Márton lelkész, Bpest
Gl P, Kiss Samu lelkész, Nagybarátfalu 1 P, Ritter
Béla egyh. felügy., Gyönk 1 P, Rimár Jenő vallás
tanár, Bpest 8 P, dr. Kiss Ferenc, egyet, tanár, Deb
recen 1 P, Irányi Kamill, lelkész, Székesfehérvár
1 P, Duszik Lajos .lelkész, Miskolc 1 P, dr. Henszelmann Aladárné, Miskolc 1 P, dr. Bartus Dezső,
ügyvéd, Miskolc 1 P, A farádi lelkészi hivatal által
14 P, Mráz János, Nyíregyháza 1 P, Paulik János,
Nyíregyháza, lelkész által 4 P, Evang. népiskola,
Nyíregyháza 5 P, Haniffel Sándor, lelkész, Sárszentmiklós 1 P, Mihály István, Nagydém 4 P, Mihály
István, Nagydém 3 P, dr. Honetzy Géza, ügyvéd
Tokaj 1 P, özv. Soltész Gyuláné, Nyíregyháza 1 P,
Tóth József, Lébény 1 P, Papp Ferenc vallástanár,
Bpest 1 P, Rácz Sándor, lelkész, Meszlén 1 P, Frank
Károly, lelkész, Csikostöttös 1.50 P, Görög Ernő,
lelkész, Nagyveleg 1 P, Weörös Elemér, Kőszeg 1
P, Jäger Józsefné Békéscsaba 2 P. (Folytatjuk.)
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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Jézus az ut.
»Én vagyok az ut.“
János 14, 6.
A vallás célja Isten és em ber közt ö sszek öt
tetést terem teni. A vallásos hit nem merül ki
abban, h ogy hiszünk Istennek létezésében. A
vallásos hitnek ism ertető jelei közé tartozik,
h ogy hisszük, m iszerint Isten és em ber élő, sze
m élyes viszonyba juthatnak egym ással. Ezen a
hiten alapul azután az a m eg g y ő z ö d é i, h ogy
az em ber akkor valósítja m eg célját és rendel
tetését, ha szem élyes érintkezésbe jut és marad
Istennel. Az em ber akkor lesz igazán em berré,
ha az istenes életre való k ép ességét felhasz
nálja s annak m egfelelően él.
Isten és em ber közt a viszonyt m egzavarta,
"megrorstóttá a b tri. 4 b*i»* folytán az em ber
eltévesztette az utat, elhibázta a célt, hiábavaló
ságg á tette életét. A kapcsolatnak létesítésére
két irányból indulhat ki a kezdem ényezés. Isten
részéröl és az ember részéről. Az em b eriségn ek
a k eresztyén ség körén kívül álló vallásos élete
bizonysága annak, h ogy az em ber részéről is
m egvan az igyekezet a kapcsolatnak, az életk özö sség n ek m egterem tésére; de a nem keresz
tyén vallások mutatják egyúttal azt is, h ogy az
em bernek ilyen irányú vállalkozása m eddő. Az
em ber Isten seg ítség e nélkül nem jut el az
igazi vallásos élethez, az Istenhez való helyes
viszonyhoz. Nem bírja m egism erni sem Istent,
sem önm agát.
Isten azonban nem hagyja magát kijelentés
nélkül. Irgalma és szeretete, az em berekhez való
vágyódása nyilvánul m eg kijelentéseiben. Jézus
Krisztus Istennek legtökéletesebb önkijelentése.
»Aki engem látott, látta az Atyát.« Isten m eg
mutatja m agát a Jézus Krisztusban a világnak,
az em bereknek. A Jézusban történt kijelentés
azonban több ennél a m egm utatásnál. Jézus
Krisztus egyúttal m ódot nyújt arra is, hogv
Istenhez, akit Jézusban látunk, eljuthassunk.
Enélkül Jézus Krisztus isten sége nem jelentene
m egváltást, üd vösséget, örökéletet számunkra.
Példával élve: az éhes em beren nincs segítve
azzal, h o g y hiszi, h ogy van eledel és táplálék.
M ég azzal sincs rajta segítve, h ogy m egm utat
juk neki az eledelt. Az éhes em beren csak akkor
van seg ítv e,, ha eledelt kap, és a teste az e le 
delt feldolgozhatja. A táplálkozás áltar*nyer teste
erót.

20 szám .

M egjelenik hetenként eg y szer, vasárnap .
Elllizetési i r : Egész évre 6 P. 40 (HUlélévre 3 P.
20 fill., oeivedévrt 1 P. 60 (HU Ebi szám 16 Ilii
H irdetési árak m eg eg y ezés szerint.

Lelkűnkön sincs seg ítv e inár azáltal, h o g y
Jézus Krisztusban m eglátjuk az Atyát. Isten
nek, az Atyának, lelkűnkbe kell jutnia; s az
em bernek cl kell jutnia Istenhez az A tyához.
A m ig mi Istenen kívül és Isten rajtunk kívül
marad, addig a lelkünk úgy van, mint a test
étel és ital nélkül. A vallásnak célja ennek a
benső, szerves lelki közösségn ek m egterem tése
Isten és em ber között.
Ha már m ost térben képzeljük el az Isten
és em ber közti viszonyt, akkor úgy fejezhetjük
ki m agunkat, h o g y Krisztus nélkül az ember
olyan távol áll Istentől, h ogy nem alakulhat ki
köztük éló és éltető k ö zö sség . A távolságot
m eg kell szüntetni. Istent és em bert egym ás
közvetlen k özelébe kell hozni. H ogyan kerülhet
az egym ástól távol éló Isten é# em ber egym ás
k özelébe?
Jézus azi mondja, h o g y ó az út. Ez ter
m észetesen nem e g y é b , mint szem léltető kép.
A kép alapjául az em bernek Istentől elidegenült
lelk isége szolgál. És az embernek az a vágyó
dása, m ely szerint Isten közvetlen közelébe kiván jutni, s am ely vágyódásnak Isten szeretete
eléb e m egy. A lelki életnek ezt a vallásos ter
m észetét Jézus sok féle képben, hasonlatban,
példázatban iparkodik új m eg új oldalról szem 
léltetni, érzékeltetni, h ogy felfogjuk, m egértsük
és tévesen ne értelm ezzük. Az Istenhez elvezető
iit régi és általános kép a vallásosság terén. S
ennek a képnek helytelen értelm ezése a vallá
sosságn ak sok tévelygésn ek vált okozójává. En
nek a képnek az alapján tették m eg az em berek
a vallást tehernek es szerelték fel m agukat az
útra különböző mechanikai segéd eszközökkel,
szertartásokkal, cselekedetekkel. Ú gy gondolták,
h ogy tén yleg valami veszedelm es, kockázatos,
fáradságos, nélkülözésekkel teljes utazásba kaj>
tak és fel kell készülniük minden esh ető ség re.
Az út rettentette őket. Nem vették észre, h ogy
az út itt erót is jelent. »Nem félek, mert te
velem vagy.«
Jézus rámutat arra, h ogy ö , az éló szem é
lyiség, az út. T ehát az em berek, am ikor Isten
hez való közeledésükre gondolnak és Istenhez
vágyódnak, ne véljék, h ogy itt földrajzi távol
ságról és földrajzi útról van szó. A vallásos
élet a szem élyes lelki életnek m egtisztulása,
m egszen telése, átalakulása, újjászületése. Ennek
útja is csak szem élyes erő lehet. A hogyan Jézus
Krisztus »eljövetele« is abban áll, h ogy őb en n e
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az emberi és isteni teljességje titokzatos módon
(amilyen titokzatos maga az élet) örökre egye
sült és személyes életté, a Szentháromság: egyik
személyének életévé lett, tehát az »utazás« iga
zában »születés« (Istennek egyszülött Fia): éppenúgy az embernek Istenhez való »utazása«
is igazában »születés«, újjászületés, a személyi
ségnek átalakulása.
Az »útnak« mint képnek azonban nem csu
pán a térbeli, hanem az időbeli szemléltetésben
is van jogosultsága és jelentősége. Az útonjárás
ugyanis tartamot, huzamosságot jelent. Egyút
tal folytonosságot és haladást. A vallásos, iste
nes életnek megvan az a jellemvonása, hogy
mint élet, tartammal bir és fejlődést jelent. A
vallásos élet nem bezárt kör, nem megállapodottság és befejezettség. Újjászületés és növeke
dés a beteljesedésig, amig Isten lesz minden
mindenekben. »Dicsőítsétek azért áz Istent a
ti testetekben és lelketekben, amelyek Istenéi.«
És ne állapodjunk meg Krisztus kijelentésé
nek ezen első szavainál, hogy ő az út. Mert
fel kell vetnünk a kérdést: az út hová? Az*út az
igazsághoz? Az út az élethez? Bizonyára abban
az esetben is értékes, drága út volna, ha el
vezetne az igázsághoz, ha elvezetne az élethez.
Örülünk ha elmondhatjuk: Krisztus az én igaz
ságom; Krisztus az én életem. Gyönyörűséges
hinni és megtapasztalni, hogy Krisztus által van
igazságunk ps életünk. De van cü^riovább is.
»Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanemha én általam.« Az
út, az igazság, az élet: mindez azért és arra,
hogy az Atyához jussunk és Nála lakjunk. Aho
gyan Fái apostol írja: »Minden a tiétek, ti pedig
Krisztusé, Krisztus pedig Istené.« Jézus út az
Atyához. »Elmegyek, hogy helyet készítsek nek
tek; magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek,« az Atyánál. Csak
Istenben nyugöszik meg a mi lelkünk, Tőle
van a mi szabadulásunk, s jobbján gyönyörű
ségek vannak örökké.

Konfirmáció és egyháztagság.
Krisztus anyaszentegyházának a szent ke
res zts ég által leszünk tagjaivá. Mit jelent tehát
a konfirmáció az egyháztagság szempontjából?
A Nagy István féle, több mint száz éves »Taní
tás« azt mondja, hogy a konfirmációkor »a megkeresztelkedett gyermekek felnevelkedvén, ma
guk vallják magukat a Krisztushoz és annak
anyaszentegyházához«. Eszerint tehát a konfir
mációkor a felnevelkedett gyermek az egyház
nak hitvalló tagjává lesz. Ezzel a hitvalló tag
sággal együtt jár az a jog és kiváltság, hogy a
megkonfirmált élhet az Úrvacsora szentségével,
s keresztszülői tisztséget vállalhat. Együttjár
vele sok gyülekezetben az a kötelezettség is,
hogy a megkonfirmált, mint »gyónó személy«,,
egyházi adót tartozik fizetni. De nem jár vele
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sem a szavazati jog, sem az egyházi tisztség
(gondnok, egyháztanácsos stb.) vállalásának
joga vagy kötelessége. Egyházalkotmányilag a
konfirmáció nem jön számba. Az Egyházi Alkot
mány a konfirmációt sehol nem említi; a 35. és
36. §§-ban, amelyek az egyházközségi tagok jo
gairól és kötelességeiről szólnak, minden kö
zelebbi megjelölés nélkül »egyházközségi tagok«
emlittetnek, az 1. §. pedig annyit mond, hogy
»a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus
keresztyén egyházat híveinek összessége al
kotja.«
Egyházjogászainkra hagyom annak a kér
désnek az eldöntését, hogy vájjon nem lenne-e
szükséges, ha már egyszer az Alkotmány 35.
§-a kifejezetten említi az egyház kegyelemeszkö
zeit, az Alkotmányban a keresztség szentségé
ről és a konfirmációról is megemlékezni, amely
által az egyház tagjaivá s illetve amikor az egy
ház hitvalló tagjaivá leszünk. S hogy vájjon
nem lenne-e kívánatos, hogy a hitvallö egyháztagok bizonyos közgyűlési aktussal vétessenek
fel az egyházközség teljes alkotmányos jogú és
kötelességű tagjai sorába, ha ez az aktus nem
állna is egyébből, mint hogy a közgyűlésen az
illetőnek neve beiratik a tagok jegyzékébe.
Engem itt, a konfirmáció cselekményével
kapcsolatban inkább az érdekel, hogy bárhol is
világosan és szabatosan kifejezésre jutnak-e
azok az egyházunk hitvallásszerű lényegéből
folyó kötelezettségek és kötelességek, amelyek
az egyháztagsággal együttj árnak.
Az Egyházi Alkotmány 36. §-a erre vonat
kozólag igy hangzik: »Az egyházközségi tagok
tól megkivántatik, hogy vallásos és erkölcsös
életet folytassanak, az egyház kegyelemeszkö'zeivel éljenek, az egyház és iskola javát úgy
magánéletükkel, mint közszolgálataikkal előmoz
dítsák s a rájuk ruházott megbízatásokat elvál
lalják; továbbá kötelességük: gyermekeik vallá
sos neveléséről és oktatásáról gondoskodni, az
egyházi törvényeknek és rendszabályoknak s a
törvényes egyházi felsőbbségnek engedelmes
kedni.«
Hogy ennek a paragrafusnak követelményei
milyen mértékben élnek a köztudatban, s a hit
oktatás, nevezetesen pedig a konfirmációi ok
tatás milyen mértékben ismerteti meg a tanu
lókkal és konfirmandusokkal ezeket a kötelessé
geket, az más lapra tartozik. Én az egyháztag
sággal együttj áró kötelességek hangoztatását fe
lette szükségesnek tartom, mert »a szenteknek
és igazán hívőknek gyülekezete« első sorban
kötelességek teljesítését kívánja meg tagjaitól.
Az egyháznak a világban való tevékenysé
gét az Ágostai Hitvallás velősen az evangéliom
tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában
állapítja meg. Mi következik ebből? Az egyház
nak ezen lényégszerű tevékenységéből adódik
az, hogy nem elegendő, ha az egyházközségi
tagok az egyház kegyelemeszközeivel élnek,
hanem kötelességük gondoskodni arról, hogy
az Isten igéje, az evangéliom, hirdettessék nem-
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csak az egyházközségben, s a szentségek ki és az egyháztól, eltörpülnek, eltűnnek, s a nagy
szolgáltassanak nemcsak az egyházközségben, ügy, mint az egyházközségnek létoka és lét
hanem Krisztus parancsa szerint minden népnek joga, személyektől eltekintve hódit és tart meg
i
Diakónusés minden teremtésnek. Kötelesek gondoskodni egyháztagokat.
nemcsak saját gyermekeik vallásos neveléséről
és oktatásáról, hanem minden gyermeknek val
lásos neveléséről és oktatásáról.
Nemes Győző
Érvényben levő egyházalkotmányunk meg
nyugalmazott Igazgató-tanitó.
változtatását és megjavítását sokan kívánatos
1867—1930.
nak tartják, s különösebben a gyülekezeti auto
nómia« az a sarok, amely körül a vélemények
Nemes Győző nyug. ev. igazgató-tanitó
forognak, de eddig nem hallottam, hogy ennek
1630 március 23-án váratlanul elhunyt. A munka
a gyülekezeti elvnek éppen ebben a 36. §-ban embere volt. Apolgatta a reábizott törékeny
találhatók olyan fogyatékosságai, amelyeknek gyermeki lelkeket, hogy belőlük érdemes pol
megszüntetése már csak azért is kívánatos, mert gárokat neveljen az egyháznak s a magyar haebből szívhatja táplálékát minden szűkkeblű és .zának.
szűklátókörű s ezért evangéliomszerütlen pro
1867 februá 24-én született Abaujszántón,
vincializmus.
abból a családból, amely kívüle két lelkipásztort
Életbevágóan fontos, hogy az epyháztagok is adott az egyháznak. Gyermekéveit szülővá
kötelességei a Szentirás és hitvallasi irataink rosában töltötte s az elemi iskola négy osztá
alapján az egyház lényegének megfelelően, vi lyát ott végezte el. Az elemi iskola elvégzése
lágosan és szabatosan állapíttassanak meg. után szülei az eperjesi kollégiumba íratták be
Ugyanis ezek a kötelességek, nem pedig a jo az első gimnáziumba. A gimnáziumi tanulmányai
gok, adják meg az egyházi életnek gerincét alatt kiérdemelte tanárai szeretetét, szerény ma
amennyiben a jogok az egyházban a kötelessé gaviseleté és szorgalma által. A gimnázium négy
geken alapulnak, azokból folynak, nem meg osztályának elvégzése után beiratkozott a kol
fordítva. Annak a nevezetes 11. §-nak azt a légiummal kapcsolatos tanítóképzőbe 1882 év
tételét, hogy az ágost. hitv. evang. egyházban ben. Tanulmányai előmenetelének kifogástalan
minden hatalom az egyházközösségből ered, bár ságáért állandó ösztöndíjban részesült. 1885-ben
elvileg helyesnek fogadom el, gyakorlatilag csak nyert kántortanitói oklevelet. Tanárai voltak
akkor merném az új egyházalkotmányba is át üamauf, Fabriczy és Zsarnavic/ky Tanítói mű
vinni, hogyha a 36. §., amely **-'*egyI»Ázközségj ködését Diósgyőrben kezdte meg. Mint segéd
tagok« kötelességeit foglalja magában, jóval tanító mnköcíott itt két évig. Itteni működése
többet kívánna meg tőlük, mint amennyit jelen alatt alakította Diósgyőrben az első dalárdát,
leg tartalmaz. A 11. §. alapelve és a 36. §. kö “ tgyházi téren tett fáradozásáért méltán kiér
vetelményei között én elviselhetetlen disszonan demelte az áldott lelkű Zelenka Pál püspök el
ismerését. 1887—1860 évig Sajókazán működött
ciát látok.
mint kántortanitó. 1860 -1867-ig AbaujfancsalÉs ebből a disszonanciából sok baj szárma ban szolgált. Itt működött zavartalanul Röczey
zott. Erre vezethető például vissza az az elég János lelkész mellett mindaddig, mig a szégyakori jelenség, hogy az evangélikus egyház csényi gyülekezet meghívta és egyhangúlag
tag, ha nincsen megelégedve az »egyháziakkal« megválasztotta.
(papjával, tanítójával), egyszerűen kivonja ma
Szolgálata mindig idős egyházi szolgák ol
gát az egyházi életből, s passzív rezisztenciába dala mellé állította, igy Diósgyőrben Vida Dá
lép. Emellett azt gondolja és azt mondja, hogy niel levita-tanitó mellé, Sajókazán Lesskó Béla
megmaradt jó evangélikusnak, mert az adóját mellé, aki nagy szórványvidéken töltötte az ün
megfizeti, tehát anyagilag hozzájárul az »egy nepek felét, Fancsalban az agg Rőczey Jánosnak
háziak« eltartásához. Nem jut eszébe, hogy neki volt támasza, itt megkedveltette a hívekkel a
az »egyetemes papság« elve alapján a kegyelem gyümölcsfa kezelését. Szécsényben Szimonidesz
eszközeivel sáfárkodás körül vannak köteles
lelkésznek segédkezett.
ségei, vagyis résid kell vennie az igehirdetés János1867-ben
hagyta el Abaujfancsal községet
és a szentségek kiszolgáltatásának munkájában, s ezzel elszakadt a tiszai egyházkerülettől. Nem
amely munka nemcsupán a lelkésznek, hanem sokára a dunánimjefli egyházkerület jegyzője és
mindig egyúttal a gyülekezetnek és az egyház törvényszéki bírája, mely tisztséget évek hosszú
nak munkája is.
során át viselte, úgyszintén a nógrádi esperesAz egyháztagsággal együttjáró legfonto ség jegyzője nyugalomba vonulásáig.
sabb kötelesség gondoskodni arról, hogy az ige
Nógiád és Hont közigazgatásilag egyelőre
hirdettessék és a szentségek kiszolgáltattassa- egyesített vármegyék szécsényi és balassagyar
nak. Ha ezt kellően megértettük és megszívlel mati járásának több éven keresztül köri el
tük, akkor olyan személyi, s kicsinyesen em nöke volt.
beri szempontok, amelyek most néha egész
A községi iparostanonciskola igazgatója volt
életre elidegenitenek egyeseket a gyülekezéttől évek hosszú során, mely működése alatt a ta-
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nonciskolai növendékek lelkes nevelése és érdeklikben kifejtett buzgalmáért az iparkamará
tól jutalomban részesült.
Az általános tanitó egyesület nyugalomba
vonulásával diszelnökévé választotta meg, majd
a járásköri gyűlésen a tanítói pályán kifejtett
tevékenységéért, 43 éves áldásos működéséért
a vallás és közoktatásügyi miniszter sajátkezű
aláirású elismerő okiratát-a járásköri ülésen dr
Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelő meleg
hangú üdvözléssel nyújtotta át.
A szécsényi kaszinó könyvtáros-jegyzője
volt évek hosszú során, valamint a szécsényi
takarékpénztár felügyelőbizottságának elnöke,
Szécsény nagyközség közgyámja volt, mindenütt
a legnagyobb megelégedéssel és becsüléssel vol
tak munkája iránt. Az ipartestület jegyzője volt,’
hol az iparosság érdekében kifejtett önzetlen és
odaadó munkájáért nagyrabecsüléssel adóztak.
Harmincegy esztendőt töltött a szécsényi
gyülekezetnél, honnan 1928-ban vonult nyuga
lomba 43 éves tanítói működése után. Itt élt
Istennek s családjának mindaddig, míg a Gond
viselés befejezettnek nyilvánította pályafutását
és elszólitotta az élők sorából.
Szécsényben, mig polgári iskola nem volt,
a tanuló ifjúságot ő készítette elő gimnáziumi
és polgári iskolai magánvizsgákra. Általában
sokoldalú munkásságot fejtett ki, talán meg
is feledkezve arról: quid valent humeri?
Temetése nagy részvét mellett ment végbe,
Kr T<js Gyula alesperes és Huszágh Gyula
helyi lelkész elmondhatták ravatala -felett: »jól
van hű szolgám, hű voltál. . .«

JEGYZETEK.
Lie. Dr. Karner Károly theol. tanár úrnak
az Evangélikusok Lapja 18. és 19. számában
megjelent »Reverzálisok, vegyesházasságok és
egyházunk« című cikke bármily megdöbbentő
számadatokat közöl is a vegyesházasságok szá
máról és a reverzálisok révén bennünket érő
veszteségekről, a következtetéseiben mégis túl
zásokba téved és túllő a célon. Nevezetesen a
vegyesházasságoknak a család, vagy a család
tagok vallásos érzületének semlegesítését elő
idéző hatását egyáltalán nem lehet általánosság
ban konstatálni, mert tény az, hogy sok olyan
vegyesházasságban élő egyháztagunk van —
úgy férfiak, mint nők — akiknek vallásossága
és egyházhűsége kétséget' nem szenvedhet, s
akik egyházunknak buzgó munkásai. Azt sem
lehet általánosságban kimondani, hogy a
»vegyesházasságok egyházunk vérébe viszik
bele a közöny és hitetlenség mérgét«. Olyan
vád ez, amelyet az élet határozottan megcáfol;
mert ennek az ellenkezőjét is látjuk és tapasz
taljuk. Nem mondom, lehetnek esetek, sőt van
nak, amikor az evangélikus fél a »közönyt és a
hitetlenséget« már magával viszi a házasságába,
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de ezt magával vitte volna tiszta evangélikus
házasságába is, én azonban még nem tapasztal
tam azt, hogy valaki vegyesházassága m i a t t
lett volna közönyössé vagy hitetlenné. Sajnos,
nem lehet azt mondani, hogy a tiszta evangéli
kus házasságok már ezen természetüknél fogva
a buzgóság'nak és hitnek melegágyai. Megjegy
zendő még az is, hogy tiszta evangélikus há
zasságok is jöhetnek létre érdekből s egyéb
melléktekintetekből. Azt sem szabad, és pedig
tapasztalatok alapján nem szabad gondolnunk,
hogy a vegyesházasságban okvetlenül és min
dig kárt vall az evangélikus fél egyháziassága.
Általában véve dr. Karner Károly cikke azt a
gondolatot érlelte meg bennem, bogy 1. te
gyünk szigorúan különbséget a reverzális és a
vegyesházasság között, 2. a vegyesházasság ki
hatását a házasfelek s a gyermekek vallásos éle
tére és egyháziasságára alapos vizsgálat tár
gyává kell tennünk, s tartózkodnunk kell minden
általánosítástól. Az idevágó tanulmányok és
vizsgálódások olyan gyérek, hogy azok nem
szolgálhatnak alapul következtetések levoná
sára. Főként pedig óvakodnunk kell attól, hogy
a családi életnek bizonyos defektusait, amelyek
általában előfordulnak, vegyesházasság esetében
a vegyesházasságnak tulajdonítsunk. Hitetlen
ség és közöny található tiszta evangélikus csa
ládokban is. Végül csak még egyet: vájjon egy
házunk, amikor a statisztika ilyen megdöbbentő
számokat tár elénk, hajlandó-e rövidkötésű ana
témák helyett QQzifiy és szeretetből fakadó lelki
gondozóilJ’rnunKat "teljesíteni, s szeretetközösségének vonzóerejével magához kapcsolni, meg
nyerni még azokat az evangélikusokat is, akik
csakugyan közönyt és hitetlenséget vittek bele
akár vegyes, akár tiszta házasságukba. Mert
szerény véleményem szerint a ránk nézve ked
vezőtlen statisztikáért valamelyes felelősség
egyházunkat is terheli. És ne tetszelegjünk ma
gunknak azzal a gondolattal, hogy ami egy
házunkban szép, jó és biztató jelenség, az az
egyház érdeme, ami pedig rossz, kedvezőtlen
és csüggesztő, az a hitetlen és közönyös ejgyháztagok hibája és vétke — kizárólag. A sta
tisztika számokból áll, s a számok mögött az
életet megtalálni és mérlegelni az megint egy
új feladat.
*
A legfőbb állami számvevőszéknek az
1928/29. évi állami zárszámadásról készített je
lentése érdekes bepillantást nyújt a kultuszmi
nisztérium gazdálkodásának zugaiba. Például: a
minisztérium 9 millió pengőt meghaladó értékű
külföldi kölcsönt vett fel egyházi épitkezésekre,
s a kölcsöntőke időközi kamataiból egyházi ornátusokat és templomi fölszereléseket vásárolt
és pedig 75.000 pengőt miseruhákra, 14.637
pengő 79 fillért az Országos Katholikus Nővédő
Egyesület segélyezésére fordított a miniszter. A
beszerzett és egyben el is ajándékozott három
miseruha költségei 56.937 P 38 fillért, 19.972 P
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62 fillért és 5127 P 79 fillért tettek ki. A szegedi
és a debreceni egyetemek auláiba asztalterítőket
szerzett be egyenként 15.000 P költséggel. A
művészeti célok támogatásánál szerepelnek egy
teadélután költségei 878 P 34 fillér összeggel.
A nem állami iskolák támogatásánál 50.000 P
túlkiadást okozott egy mocsaras legelőnek a
megszerzése. A számvevőszék kifogásolja a mi
niszter eljárását. Részemről a miniszter gran
diózus költekezését érthetőnek találom, ha a
miseruhákat és az egyetemi abroszokat apácák
készítették, s ha a tihanyi félsziget mocsaras
legelője valamely szerzetesrendnek hasznavehe
tetlen tulajdona’ volt. A lelkészek azonban a
békebeli korpótlékot, kántoraink az igazságos
•- államsegélyt nem kaphatják meg, mert ezek
pénzügyi kérdések!
•

»Magyar árut vegyetek, ez a jelszó egyik
része; katholikus iparostól és kereskedőtől, ez
legyen a kiegészítője < (»Sziv«, április 26.).

Nem az, aminek látszik.
Talán mindegyikünk látott már oiyan tréfás
tárgyat, ami nem az, aminek látszik. Például
olyan, mint egy revolver, de voltaképen konya
kos üveg. Vagy olyan, mint egy zsebóra, de
igazában cukorkadoboz. A múltkor egyik bará
tom szobájában láttam egy cigarettát, amelyik
nem volt cigaretta. így akar leszokni a dohány
zásról.
Ennek a dolognak van mélyebb jelentése
is. Tudniillik sok minden tényleg nem az, ami
nek látszik, s jó hasznát vesszük, ha rájövünk,
hogy egészen más, mint aminek az első pillan
tásra tartottuk.
Mennyi olyan körülmény, helyzet, tárgy,
ember, esemény van, amiknek igazi értékét és
jelentőségét csak akkor ismerjük meg, ha tud
juk, hogy' tulajdonképen nem az, ami.
Sokszor kellemetlen, de még többször kel
lemes, ha erre rájöttünk.
Különösen jó, ha olyankor, mikor valami
bánt, bosszant, keserít bennünket valami, ad
dig forgatjuk, vizsgáljuk jobbról-balról, előlrőlhátúlról, amig felfedezzük a titkát és ráakadunk
a nyitjára. Rendszerint kitűnik, hogy, szeren
csénkre, nem az, aminek látszott.
Például ha rájövünk, hogy a tüzes nyelv,
amelynek beszéde éget, nem a gonosztól, ha
nem a Szentlélektől izzik.
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H Í R E K .
— A korm ányzó ajándéka. A newyorki
Szent Jánosról nevezett protestáns püspöki
(anglikán) székesegyháznak a kormányzó szinarany úrvacsorái kelyhet és tányért ajándéko
zott. Az ajándékot gróf Széchenyi László követ
adta át a székesegyház püspökének.
— Egyházmegyei felügyelő-választás. A
győri egyházmegye gyülekezetei a Csemez Ist
ván gazdasági főtanácsos lemondása folytán
megüresedett egyházmegyei felügyelői tiszt
ségre Mihály István nagydémi földbirtokost,
gazdasági tanácsost választották meg. A meg
választott felügyelő évtizedek óta érdemes mun
kása egyházunknak; a győri egyházmegyei
gyámintezet elnöke, a lovaszpatonai egy házköz
ség felügyelője. Testvére, Mihály Sándor, a
veszprémi egyházmegye felügyelője. Beiktatása
a junius 25-iki rendes közgyűlésen lesz.
— A Budapesti Evangélikus Leánykollé
gium, mely egyetlen a maga nemében, a jövő
szeptemberben immár teljes nyolc osztállyal nyí
lik meg. Érettségi bizonyítványa a főiskolai ta
nulmányokra nyit utat, emellett sokoldalú álta
lános műveltséget nyújt, mely a tanuló hajla
mainak kifej leset lehetővé teszi. Más típusú is
kolákból különbözeti vizsga letétele után lehet
átlépni, különösen könnyű a IV. polgári osz
tályból való átlépés. Olyan polgári iskolát vég
zett leányok számára, kik egy év alatt sokoldalú
műveltséget óhajtanak szerezni, a Deák-téri épü
letben továbbképzőt nyitott az intézet. A kollé
giumba és a továbbképzőbe jelentkezettek fel
vehetők az iskolával kapcsolatos bennlakásba.
A létszám korlátozottsága miatt ajánlatos, külö
nösen az I. és V. osztályba, mielőbb jelentkezni
az igazgatóságnál. (IV. Deák-tér 4. és IV. Ve
res Pálné-utca 36. sz.)
— Tanulm ányút a Luther-városokba. A
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége a
jelen evangélikus jubileumi esztendőben tanul
mányutat készít elő azokba a németországi vá
rosokba, ahol Luther Márton született, élt és
dolgozott. A tanulmányút julius 12-én, szom
baton indul Budapestről a következő útvona
lon: Budapest — Becs — Drezda — Wittenberg
— Eisleben — Halle
'Erfurt — Eisenach
Nürnberg — Budapest. A tanulmányút összes
költségei Budapesttől Budapestig számítva 220
pengő. Tartama 12 nap. A költségekben bennefoglaltatik az útiköltség Budapesttől Budapestig,
szállás, étkezés, cseh vizűin ára, rendezési költ
ségek. A tanulmányút résztvevőinek németül
nem kell tudni. A szövetséghez már eddig is
sok érdeklődés érkezett, a tanulmányút sikere
minden tekintetben biztosított. Jelentkezni le
het junius 15-ig 40 pengő előleg s a magyar
útlevél beküldésével a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége címén, Budapest, IX., Üllői
éit 29. 1. emelet.
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— Egyházmegyei felügyelő-iktatás. A ellátásról a líceumi 'tápintezet keretében, ingye
békési egyházmegye május 13-án, Szarvason nes szálláshelyekről a Theol. Otthonban gonmegtartott rendkívüli közgyűlésén iktatta be d&skodhatik. Ugyancsak gondoskodik a konfe
egyhangúlag megválasztott felügyelőjét, dr rencia vezetősége kedvezményes vasúti utazás
Mázor Elemért. Az egyházmegyei felügyelő tisz lehetőségéről is. Részletes meghívók a prog
teletére közebéd volt az Árpád-szálló disztermé-T rammal és a közelebbi tudnivalók megjelölésé
ben.
vel a napokban mennek szét. Jelentkezéseket el
fogad,
fel világos itással készséggel szolgál a Hit
— Kutas Kálmán a Dugonits Irodalmi Tár
saság tagjává megválasztatván, székfoglalóját tudományi Kar Dékáni Hivatala, Sopron, Szémegtartotta. Székfoglalója egy lírai verses regé chenyi-tér 11.
nyéből részletek felolvasása volt.
— A magyarországi Johannita-lovagok
gyűlése.
A Johannita-rend, amelynek az a célja,
— Ne eresszük szélnek a konfirm áltakat!
Sokan szokták kérdezni azt, hogy mikor leg hogy megvédje a keresztyén eszméket, ápolja
jobb ifjúsági munkát kezdeni? Erre nagyon a lovagi erényeket és jótékonyságot gyakorol
egyszerű a válasz: Áldozócsütörtökön. Ugyanis jon s amelynek Magyarországon is van cso
a konfirmáltakból lehet legjobban megalakítani portja, évenkint szokásos összejövetelét most
a serdülő csoportokat. Hogy hogyan kell ifjú tartotta meg. A rend gyűlése zéslének különös
sági munkát végezni, ahhoz hétről hétre kidol érdekességet adott, hogy ezúttal a budapesti ta
gozott anyagot (ismeretterjesztő munka, szóra nácskozáson a Johannita-lovagok vezére, Osz
koztató összejövetel, bibliatanulmány, Játékmód- kár német herceg, Vilmos volt császár fia is
szer stb.) Magyarországon egyetlen lap ad: az résztvett. A német istentiszteletet a Deák-téri
Ébresztő számai. Ára 5 pengő. A most meg evangélikus templomban Raffay Sándor püspök
rendelő a munkaév kezdetétől megjelent ed tartotta. A magyar tagok közül ott voltak: báró
digi 8 számot kapja meg s a junius elsején meg Radvánszky Albert, az evang. egyház egye
jelenő utolsó számot. Csak készpénzrendelési temes felügyelője, dr. Mesterházy Ernő evangé
teljesítenek. Megrendelhető e címen: Keresz likus egyházkerületi felügyelő, dr. Sztranyavszky
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Buda Sándor államtitkár, gróf Ráday Gedeon nyug.
belügyminiszter, vitéz Horthy István tábornok,
pest, IX. Üllői-út 29. I.
Álgya-Papp Sándor altábornagy, dr. Patay Ti
— Kiss Ferenc a szegedi gyülekezet fel bor, F. Farkas Géza országgyűlési képviselők,
ügyelője, Szeged városának elismert egyik leg gróf Bethlen Pál felsőházi tag és sokan mások.
kiválóbb polgára, 70. évének betöltését akkép Raffay Sándor az istentiszteletre érkező porosz
ünnepelte, hogy hálaimádságra jelent meg az herceget külön is köszöntötte, mint a rend nagy
Isten házában s Isten iránti hálájának külső ki- mesterét. Az istentisztelet után a Johannita-rend
fejezéseképen a gyülekezetnek 500 P-t adomá lovagjai a Nemzeti Kaszinóban tartották meg
nyozott.
teljes ülésüket, a magyarországi kommendátor,
— Halálozás. Gallé István hartai nyug. báró Feilitzsch Berthold főispán elnökletével
volt a Nemzeti Kaszinóban Oszkár
lelkész életének 68. évében, 45 évi buzgó lel- diszebéd
herceg tiszteletére.
készi szolgálat után, május 11-én meghalt. Te
— Ifjúsági nap Szegeden. Úgy mint a
metése május 13-án volt Hartán.
múlt év adventjében a most múlt böjtben is,
— A soproni szünidei theol. konferenciá március 27-én Szegeden a két protestáns egy
ról. Már jeleztük, hogy a soproni evang. hit- ház együttesen rendezett ifjúsági napot az ifjú
tudományi kar julius 1—Julies 4-ig szünidei ság lelkiépitésének mélyítésére. Részt vett eb
theologiai konferenciát rendez, amelyre biza ben csoportonkint az elemi iskolás gyermekek
lommal és szeretettel várja egyházunk lelkészeit, től a főiskolás és egyetemi ifjakig minden lelki
vallástanárait, segédlelkészeit, tanítóit és min munka iránt érdeklődő ifjú és leány, de a gyü
den egyházunk ügyei iránt érdeklődő világi tag lekezet felnőtt tagjai közül is többen. Reggel
ját. A konferencia tárgysorozatán a következő a nem konfirmált ifjúság számára volt két elő
előadók szerepelnek: D. Kapi Béla és D. Raffay adás. Délelőtt 10 órától a konfirmált ifjúság
Sándor püspökök, Ziermann Lajos kormányfő- szép száma előtt beszélt az evangélikus, külön
tanácsos, egyetemes gyámintézeti elnök, Paulik a református lelkész, amelyeknek méltó befeje
János kormányfőtanácsos, a MELE elnöke, Dr. zéséül az ifjúság külön-külön úrvacsorához já
Petrik Aladár kormányfőtanácsos, budapesti rult. Délután Mikes Magda foglalkozott a leá
ügyvéd, azonkívül a hittudományi kar tanári nyok lelki problémáival, a protestáns ifjaknak
kara: Dr. Kiss Jenő dékán, D. Dr. Pröihle Ká pedig Scholtz Oszkár, a KIÉ evangélikus ágá
roly prodékán, D. Payr Sándor, D. Kovács Sán nak elnöke beszélt. A délesti órában az egye
dor, D. Stráner Vilmos, Dr. Deák János, Dr. temi és főiskolai, de a felnőtt gyülekezeti tagok
Báró Podmaniczky Pál, Lie. Dr. Karner Ká számára is dr. Scholtz Oszkár tartott nagyon ér
roly. Az ünnepélyes megnyitó istentiszteletet D. tékes ismertető előadást a világprotestantizmus
Geduly Henrik püspök, a záró istentiszteletet mai helyzetéről, utána Draskóczy István S. D. G.
Kiss István püspök tartja. A konferencia olcsó titkár szólt 'az egyetemi ifjúsághoz. Este 8 órá-
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tói a Kér. Ifj. Egyesület tartott baráti össze piesbiterválasztás következett, amelynek során
jövetelt, ahol dr. Scholtz Oszkár és Draskóczy a közgyűlés az eddigi presbitériumot újból meg
István szólott a szegedi KIÉ ifjakhoz. — Hisz- választotta, kiegészitésképen pedig Fayl Friszük, hogy ez a nap is drága alkalom volt, hogy
yes, Csernok Gyula, Horváth Andor, Krieger
Isten áldott ajándékait gazdagon szórja az ifjak
ániel, Steinhübel László, Gyura Vilmos válasz
termékeny szivébe.
tattak presbiterekké és kivüíök 12 pótpresbiter.
A közgyűlés végül a lelkész indítványára el
Jelentés a Luther Naptár irodalm i
határozta,
hogy a templomot állandóan nyitva
pályázatáról. A Luther Naptár 1931-iki évfo
lyamára hirdetett irodalmi pályázaton sem a tartja egész napon át, s hogy városunkban két
mesék, sem az elbeszélések, sem a költemények estharangszó legyen, az eddigi harangozási idő
között nem volt olyan pályamunka, amely iro előtt egv órával szólaltatja meg az. estimára hivó
dalmi színvonalával és célzatával is teljesen meg harangot és több kisebb ügy elintézése után a
felelt volna a követelményeknek. Ezek szerint közgyűlés a felügyelő zárszavaival és a lelkész
a jutalmakat teljes egészükben nem adhattuk ki. imájával véget ért.
Az elbeszélések között sem jutalmazásra, sem
800 evangélikus ifjú vett részt azokon
dicséretre alkalmas nem akadt. A mesepályázatra az evangélikus KIÉ konferenciákon, melyeket
beérkezett pályamunkák közül dicséretet nyert: a mozgalom az elmúlt hetekben Veszprémben.
1. »A megtört átok« 2. >A visszanyert ország«. Orosházán és Celldömölkön rendezett. Több
Az elsőnek szerzője vitéz Magassy Sándorné mint 30 gyülekezet küldötte el ifjúságát azokra
Kapi Vilma, a másodiké Beliczáné Okolicsányi a nagyjeícntóségü találkozókra. Majus 13-án
Éva. A költeménypályázatra beérkezett költe Győrben volt konferencia, augusztus 20 -24
mények közül dicséretet nyertek: 1. Krisztus a között pedig a Balatonszárszón tartandó orszá
gályán, 2. őszi strófák, 3. Vigyázzatok fiuk, gos evangélikus KIE-konferenciára készül az
4. Szentháromság Isten. Az elsőnek szerzője Bol- ország minden részében az ifjúság.
dis István, a másodiké Miklós vitéz, a harma
A ném etországi nőtheológusok szövet
diké Keztyüsné Balogh Margit. Sopron, 1930.
sége
április
végén tartotta üléseit Potsdamban.
május 6. A Luther Naptár szerkesztősége.
A tanácskozás főtárgyát az a kérdés képezte,
— A salgótarjáni evangélikus egyházköz hogy a szentségek kiszolgáltatására feljogositség autonómiájának évi rendes közgyűlését má hatók-e nők is. A többi lelkészi funkciók, bele
jus 4-én tartotta Zelenka Ottó kir. járásbirósági értve az igehirdetést elvileg mar nőkr’áliai is
elnök, Fabini Henrik gyárigazgató felügyelők végezhetők. Az üléseken Jacobi lelkész és
és dr Csengödy Lajos lelkész elnöklete mellett. Schlemmer tanügyi főtanácsos amellett szólal
Zelenka Ottó rövid, de annál mélyebben szántó tak fel, hogy a szentségek kiszolgáltatására is
megnyitója után a lelkész terjesztette be az egy feljogosíthatok a nőtheológusok.
A jubiláló
ház múlt évi munkásságáról szóló lelkészi je Ágostai Hitvallás XIV. cikkében található »rite
lentését, melynek főbb mozzanataiból kiemel vocatus« világosan és határozottan magában
jük, hogy évente 8 helyen tartanak rendesen foglalja, hogy az egyházban nyilvánosan taní
istentiszteletet, hitoktatás a párokiális területen tani vagy a szentségeket kiszolgáltatni csak fér
14 helyen 21 iskolában folyik 4 hitoktató eró fiak jogosultak. Kétségtelen, hogy ennek a hit
közreműködésével, megemlítette az egyháztár- vallási cikknek értelmezésére, mivel a theológaii
‘sadalmi egyesületek, a Nöegylet, Leányegylet, fakultást nők is elvégezhetik, magyarhoni ág.
Luther Szövetség, az önképzőkör munkásságát h. evang. egyházunkban is szükség van. A zsi
s jelentette, hogy az egyház és az egyháztársa natnak ezzel a kérdéssel is foglalkoznia kellene.
dalmi egyesületek végösszegben 337 pengő ado
Dr. Soboslay Gyula sanfranciskói fő
mányban részesültek s viszont jótékony célokra
orvos,
a
Protestáns Árvaház nagy jóltevője, Makb. 1100 pengőt adtak ki az elmúlt évben. Majd
a felekezetközi helyzetre mutatva rá, fejeződött derában hirtelen meghalt. Az elhunvt főorvos
be a lelkészi jelentés. Utána a presbitérium élő évtizedeken át neveltette a Protestáns Arvaház
terjesztéseit hozta a közgyűlés ele Zelenka fel huszonöt árváját. Ismételten adományokkal tá
ügyelő, amelynek során a közgyűlés jóváhagyta mogatta a Zsófia Gyermekszanatóriumot is.
az évi zárszámadásokat, a múlt évi templomre Halála nagy veszteség a magyar gyermekbaráti
{
^
noválási adományokról 3200 P és a munkálatok intézményekre.
ról szóló számadásokat, majd a lándori dr Kéler
A Stockholmi Világkonferencia újra- >
Zoltán halálával megüresedett egyházkerületi szervezési bizottsága Germanos görög-keleti ér
felügyelői tisztség betöltésével kapcsolatban az sek elnöklete alatt április 23-án tartotta első
egyházközség szavazatát sztranyavai dr Sztra- ülését Londonban. A bizottság tárgyalásai a
nyavszky Sándor egyházfelügyelőre adta egy stockholmi mozgalom irodáinak egységesítésére
hangú lelkesedéssel, foglalkozott a közgyűlés a és ügyvitelére irányultak. A stockolmi- mozga
püspöki kánoni látogatás rendelkezéseivel, a lom reorganizálásának tervével az állandó vá
diakonisszaállomás stb. ügyével, számvizsgáló lasztmánynak augusztus végén
Vevey-ben
nak Takács Gyula presbitert választotta meg, (Svájc) tartandó ülése foglalkozik majd be
majd a presbitérium mandátuma lejárván, a hatóan.
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— Tállya. Május 8-án a tokaji hegyvidé
ken ciklon pusztított. A vihar a tállyai evangé
likus templom és lelkészlak tetejét lesodorta.
— Az »Emmaus Felé«, az evang!. theológ'usok folyóirata áprilisi száma hozza Turóczy
Zoltán győri lelkésznek >>A néma vádló« című
előadását és D. Luther Márton Nagykátéjából a
IV—X. parancsolatok magyar fordítását.
— »Evangelische Diaspora und Gustav
Adolf-Verein.« A németországi Gusztáv AdolfEgylet elnökének, Rendtorff Ferencnek hetve
nedik születési évfordulója alkalmából (aug. 1.)
fenti címen az Egylet emlékkönyvet ád ki,
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amelybe a szórványügynek és az Egyletnek ki
váló ismerői és munkásai Írtak értekezéseket.
Tájékoztatásul ideiktatjuk néhánynak a címét:
Blau: Lelkipásztorkodás a szórványban; Feine:
Szórványmunka az Újszövetség megvilágításá
ban; Hilbert: Az egyházi fegyelem jelentősége
a gyülekezet életében; Zöckler: Az evang. egy
ház népnevelési jelentősége a szórványban, stb.
Az emlékkönyv könyvkereskedői ára 10 M;
Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti elnök
(Sopron, Templom-u.) közvetítésével 6 márkáért
kapható.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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ÉRKEZIK
a végállomásra

0 50 Budapest
16‘50 1 36 59 2 35 Budapest
21‘25 2 00 50 2 50 Graz
23‘30 2 14 7 2 21 Wien Ostb,
2 30 Wien Ustb.
23‘45 2 45 15 3 00 Budapest
3 25 Balatonfüred
5 05 Balatonfüred
5 17 Hegyeshalom
5 40 Győrszentiván
5 35 Sopron
5‘00 5 53
3‘00 5 55
6 03 Eszterg., típest
6 15 Szombathely
6‘10 6 26
5‘10 6 36
4‘44 6 49
6 50 Alsóörs
500 7 25
6‘20 7 29
4‘40 7 32
7 45 Budapest
8 10 Wien Ostb.
8‘32 9 40
7‘25 9 43 6 9 49 Wien Ostb.
8‘20 9 46
9 53 Graz
10 02 Sopron
8‘05 10 09 7 10 16 Budapest
10 15 Pozsony
6‘40 10 44
8‘35 10 45 6 10 51 Budapest
10 58 Komárom
f
11 05 Győrszentiván
11 03 Alsóörs
8‘45 11 16 5 11 21 Wien Ostb.
11‘30 11 45
8‘05 13 11 24 13 35 Wien Ostb.
11‘54 13 20
9‘21 13 28
13 35 Sopron

5‘40
8‘20
14 00
612
7 02
6 20
8‘37
910
6‘56
'5*56
818
9‘00
9‘56

10‘54

11*30
11‘33
1: ‘55
16*00
11‘28
12‘52
13 22
1312
11‘37
11‘20
15‘20
13‘32
18‘45
1616
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a kezdőllomásró!
Győr
* Wien Ostb.
Győr
Wien Ostb.
Balatonfüred
t Győr
Budapest
Győr
§§ Komárom
Győr
Sopron
*Győrszentiván
Szombathely
* Wien Ostb.
Budapest
Győr
Hegyeshalom
Alsóőrs
Győr
Győr
*Pozs., Hhalom
Győr
* Budapest
Budapest
Győr
§ Győr
Graz
Sopron
‘ Wien Ostb.
§§ Győr
Balatonfüred
Wien Ostb.
Budapest
Győr
§§ Hegyeshalom
Sopron
° Győr
f f Balatonfüred
** Bpest, Eszterg.
° Győrszemere
Wien Ostb.
§§ Győr
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13 38 Szombathely
11‘20 13 31 9 13 40 Budapest
14 00 Alsóörs
7‘42 13 47 21 14 10 Budapest
10‘50 15 30
15 40 Győrszentiván
13‘15 15 35 6 15 41 Wien Ostb.
15 44 Graz
1510 15 53
16 00 Hegyeshalom
14‘05 16 25
1610 16 26
13‘20 16 34
14-20 16 36 9 16 45 Budapest
12‘40 16 55
17 10 Sopron
16‘25 17 37
12‘22 18 00
18 15 Hegyeshalom
18 15 Pápa
17‘44 18 26
18 30 Felsőgalla
16‘00 18 30 9 18 39 Szombathely
16‘30 18 49 6 18 55 Wien Ostb.
18 57 Varsány
19 00 Sopron
12‘55 1« 21
17‘35 19 23
1710 19 2< 6 19 33 Budapest
19 30 Hegyeshalom
15*01 20 33
16‘30 20 38
17-20 21 22
21 30 Sopron
20-50 21 52
19‘38 22 18
22 22 Győrszemere
1900 23 21
20 50 23 33
23-06 23 34
20*00 23 39
23 40 Hegyeshalom

1731
16‘05
18 51
18-45
15‘56
1 7 ‘4 7

22‘51
17‘25

19‘20
19 34
15‘22
19‘56
21T6
20-49
21‘01
20*37
20‘28
21‘55
20‘22

23,20
22‘52

0‘16

J e l m a g y a r á z a t : * gyorsvonat, ** Győr - Esztergom között motorvonat, Komárom—Budapest között
gyorsvonat, § gyorsmotor, f csak munkanapokon közlekedik, f t vasár- és ünnepnap közlekedik, §§ sinautó
o szombaton és vasárnap közlekedik VII. 1—VIII. 31-ig.
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Jézus mennybemenetele.
„Ez a Jézus, aki lelviteték tőletek

a mennybe, akkepen jő cl, araiképen
láttátok őt felmenni a mennybe.“
Ap. Csel. 1, 11.

Csodálatos, hogy az angyalok szava miként
öleli fel isteni Üdvözítőnk életét egész teljes
ségében, első eljövetelétől második eljöveteléig!
»Ez a Jézus.« Lukács evangéliomában olvasom:
»Nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az an
gyal nevezte, mielőtt fogantatott anyja mellé
ben.« Az angyalok Jézusnak nevezték őt meg
születése előtt. Az üres sírnál azt mondja az
angyal: »A megfeszített Jézust keresitek. Nin
csen itt, mert feltámadott.« Az angyalok Jézus
nak nevezték ót feltámadása után. £s most,
mennybemenetele után megint: »Ez a Jézus.«
És ez a Jézus akképen jő el, amiképen láttátok
őt felmenni a mennybe.
Jézus a Krisztus, tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz. Hely és idő nem változtat rajta.
Olyan név adatott neki, amely előtt mindert
térd meghajol, s amely által megtartatunk.
»Ez a Jézus.« E név figyelmeztet bennünket
arra, hogy a mennybemenetel tényében ne anynyira azt fürkésszük, ami abban megfoghatatlan,
mint inkább azt, amit számunkra jelent. Jelen^
téséhez pedig eljutunk az angyalok magyarázata
alapján. Az angyalok ugyanis ott az Olajfák
hegyén, az égbetekintő apostoloknak magya
rázatát kívánták nyújtani annak, hogy mi tör
tént.
Az apostolok látták Jézust felmenni a
mennybe. Látták, hogy »felemelteték és felhő
fogá el őt szemeik elől.« Az imént még velők,
köztük volt, beszélgettek. Egyszerre Jézus el
szakadt a földtől s eltűnt egy felhőben. Feltá
madása után többször jelent meg titokzatos mó
don és megint eltűnt. Most volt az eltűnésében
valami új. Látták, hogy felemelteték és látták,
hogy felhőben tűnt el. S új volt az is, hogy két
fehér ruhába öltözött férfiú állott meg mellet
tük, akik szóltak is hozzájuk.
Nem volt hallatlan újság számukra az, hogy
Jézus eljön. Feltámadása után többször is el

M egjelenik hetenként e ív s z e r . vasárnap .
ElllizctésI i r : Egész évre 6 P. 40 fllljélévrt 3 P.
20 (HL aeovedévre 1 P. 60 IIIL, En szia ti Ilii
H lréetési árak n e a e g v e z é s sz a r la t

jött már hozzájuk. Uj volt az, hogy most felviteték, felment a mennybe. Ez az angyali ma
gyarázat érttette meg velük, hogy eljövetele más
lesz, mint amik eddigi megjelenései voltak.
Más lesz azért, mert most már felvitetett a
mennybe. És onnan fog eljönni dicsőségben.
Amikor az angyalok Jézusnak nevezik a
mennybevittet, ezzel jelzik azt, hogy' a kapocs
a Mester és a tanítványok között megmarad.
Amikor az angyalok Jézus dicsőséges második
eljövetelére utalnak, rámutatnak arra, hogy a
jövő, habár Jézus ugyanaz maradt, mégis más,
mert ezentúl várniok kell azt, aki eljövendő.
Jézus a mennyben, hívei a földön egy boldog
találkozás elé néznek.
Nem szabad elsősorban arra gondolnunk,
hogy Jézus ezután is övéivel marad, velők van
a világ végezetéig. Nem. Jézus felviteték tőlük
a mennybe. Jobb nektek, ha én elmegyek.«
Jézus a mennyben van, hivei a földön. Jézus,
az örökkévaló főpap, könyörög és közbenjár
értünk az Atyánál. Hivei itt a földön tanúskod
nak róla és várják öt.
Az apostolok helyzete a világban más lett«
Jézus immár nincs ebben a világban. Ez a világ
számukra félig idegen ezentúl. Nincs itt ma
radandó városuk. De új lehetőséget is kapott
a világ: Jézus eljön. S ők ennek az új lehető
ségnek, ennek a gazdag jövendőnek a tudatá
val élnek, munkálkodnak a világban: Jézus el
jön. Oh, a Jézus mennybemenetele megváltoz
tatta a világ képét. Most lett a világ számukra
szántófölddé és munkatérré. És talán még in
kább átalakult számukra a mennynek a képe.
Ottvan Jézus, a főpap és király, aki imádkozik
és uralkodik. Az egész élet valami nagy titokká
lett számukra. Életetek ^1 van rejtve. A világ
nem tudja, mi vár rá. Nektek a dolgotok, fel
tárni, hirdetni, bizonyítani a titkot. Reátok van
bizva a mennyország titka. Sáfárkodjatok hiven.
Legyetek éberek, józanok és vigyázok. Kincse
tek el van rejtve és el van őrizetbe téve. Krisz
tus titkaival jól gazdálkodjatok!
Jézus mennybemenetele új jelentőséget, ér
telmet hozott a tanítványok életébe, a világ éle
tébe és a menny életébe. Belezárt a mindenségbe egy élettitkot, a Krisztus második eljöve
telének serkentő, reménykeltő, ígéretes és gaz
dag titkát.
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A protestantizmus
létjogosultsága.
Reflexiók Pezenhoffer egyke-vádjaira.
Irta: K iss S a m u .

A protestantizmus helyzete a háború óta
sehol sem mondható kedvezőnek. De különö
sen nem hazánkban. Az »ős ellenség« olyan
agresszivitást fejt ki ellenünk, amelyhez fogha
tót küzdelmekkel teljes négyszázéves történel
münk folyamán is keveset találunk. Elmondhat
juk róla Luther szavaival: »Nagy a serege, csa
lárdság a fegyvere.« Jelszavuk, methodusuk a
»calumniare audacter, semper aliquid haeret«.
A rágalmaknak és hazugságoknak egész nyilzáporát zúdítják reánk. Sőt újabban már a nem
zeti erőt sorvasztó tényezőnek állítják oda a
protestantizmust.
Pezenhoffer Antal »A demográfiai viszo
nyok befolyása a nép szaporodására« c. terje
delmes pamf[etjében például a protestantizmust
egyenesen mint vallást tartja minden erkölcsi
rossz okának, különösen a nemzetölő egyke for
rásának. S ezért mindjárt az előszóban megálla
pítja (6 lap), hogy »a protestantizmusnak nincs
hazánkban létjoga s hazafias követelmény és ér
dek, hogy a magyar protestánsok a katholicizmusban helyezkedjenek el, mert felekezetűk fa
junknak ártalmára van«. A 246. lapon pedig! azt
mondja: »Egészen kétségtelen, hogy a refor
máció hitrontás volt, nem hitjavitás s hazánkba
való behozatala nemzeti, faji és általános er
kölcsi szempontból nagy kárral járt. Fajunk
benne — ősi nyelvemlékünk szavaival szólva
— »halálot evék«. A protestantizmusnak a ma
gyar, közéletben nincs létjoga. Az igazság, a
nemzet érdeke és a faj szeretete minden nem
katholikus magyar embertől azt követeli, hogy
a katholikus egyházzal egyesüljön.«
Könyve befejező soraiban ismét igjy ir (252,
253. lap): »Meglehet, hogy a protestantizmus a
múltban bizonyos tekintetben használt, ma azon
ban már nem használ. Pedig szabad-é szeret
nünk és becsülnünk azt a protestantizmust,
mely kultúrálta ugyan fajunkat, nyelvét is mű
velte, szabadságát is megvédelmezte, de ugyan
akkor a föld színéről ki is irtotta? A protestan
tizmus tehát a legjobb esetben egy tiszteletre
méltó, hajdan jó szolgálatokat tett bútordarab,
amelyet hajdani értékes szolgálatai és az emlé
kek miatt, melyek hozzá fűznek, kegyelettel é r
zünk, de amelynek ma már semmi gyakorlati
hasznát nem látjuk.«
Súlyos vádak a protestantizmus ellen, ame
lyeknek felállításában azonban
mint idézett
szavaival, ill. tagadó választ involváló kérdésé
vel (»Szabad-é szeretnünk és becsülnünk a pro
testantizmust?«) maga elárulja és sejteti — sok
kal több a szeretetlenség, a lebecsülés és rész
rehajlás, mint az igazságnak elfogulatlan ke
resése !
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A protestantizmus létjogosultságáról tisz
tán elméletileg is sokat lehetne írni, amennyi
ben azonban Pezenhoffer kizárólag: gyakorlati
szempontból tagadja s könyve adatainak és fej
tegetéseinek eredményeképen vonja kétségbe a
létjogosultságát: ezúttal én is csak gyakorlati
vonatkozásban foglalkozom a protestantizmussal
és annak létjogosultságával. S e tekintetben is
Pezenhoffer nyomán és szem előtt tartásával
főképen az egykével való viszonyban.
Magában abban a tényben teljesen igaza
van Pezenhoffernak, hogy a baranyai, közelebb
ről az ormánsági reformátusok között van nagy
mértékben elterjedve az egyke. Ezért röviden
szekták is református betegségnek mondani.
Ami azonban természetesen még nem jelentheti
azt, hogy ez a nemzetgyilkos betegség, mint
okozat csakugyan a vallásra volna visszavezet
hető. Már azért sem, mert hiszen éppen Pe
zenhoffer munkájából tudjuk meg, hogy bizony
több katholikus egykés vidék is van.
Pl. a 33. lapon azt .írja: »A Tisza-Maros
szögién dívó egykét a közvélemény alig ismeri,
pedig itt, de különösen az oláhok közt a baj
sokkal elterjedtebb, mint az egykéjéről hires
Dunántúl.« Holott lám, azok nem is protestán
sok! A 88. lapon azt mondja: »A kalocsai járás,
mely szintén a legegykésebbek közül való, 83.4
százalékban katholikus.« A 97. lapon: »A görög
szertartású katholikusok Borsod, Abauj-Torna
megyében ha nem egykések is, de a rendesnél
alacsonyabb születési számot mutatnak.« A 104.
lapon pedig: »Torontálban úgylátszik a katholicizmus tölti be a protestánsok eddig megszokott
szerepét s a protestánsok a katolikusokét. A
legelőrehaladottabb egyke tisztán a katholicizmus számára van lefoglalva. Mind a hét német
falú, melynek születési arányszáma a 2%-on alul
van, tisztán katholikus; az e vallásra eső szá
zalék tehát tulajdonképen 100o/0. Pedig míg az
ormánsági vagy őrségi ref. falvak aprók, úgy
hogy hét községnek ott csak 2 —3000 lélek felel
meg, addig az itteni hét község 13.902 embert
jelent, vagyis egy átlag 2000 lakosú.« A 147.
lapon olvashatjuk: »Bánátban meg; a német nép
egykéje egészen katholikus eredetű. Itt tehát
az egyke már eredetében is katholikus.«
Az idézett helyekből, mint adatokból látjuk,
hogy nemcsak a protestánsok, hanem a katho
likusok és görög szertartásuak között is dúl
az egyke. Sőt a hírhedt Baranyában is Pezen
hoffer saját bevallása szerint több az egykés
katholikus község, mint a református. Az 53.
lapon ugyanis ezt írja: »Baranya megye ma
gyarjai már majdnem teljes egészükben egyké
sek, pedig e magyaroknak n a g y t ö b b s é g e
katholikus (maga húzza alá a nagy többségszót).
Igen, vannak egykés katholikus községek is,
— folytatja, sőt a 1 0 —15 arányszámú, tehát legszaporátlanabb 19 falu közt is hét tiszta kat
holikus.« — Annál érthetetlenebb, mikor a ba
ranyai állapotokról szólva három lappal hát-
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rább (5b.) azt mondja: »A baranyai egykének
a demográfiai viszonyokkal való összefüggését
látva, a jó hazafinak önkéntelenül is az jut
eszébe: Kár, hogy a baranyai magyarok nem
mind katholikusok.«
Egy somogymegyei, saját bevallása szerint
(146. láp) is kathoiikus községről pedig a/t
Írja, hogy mikor az iskola szűknek bizonyult s
a községnek kötelességévé tették, hogy iskolá
ját bóvitse, a község azt felelte: »Igaz, hogy je
lenleg az iskola szűk s a falu gyermekeit nem
képes befogadni, de azért az iskolabővítés mégis
felesleges. Szoronkodjunk egyelőre egy kicsit
s várjunk néhány évig, arra az egy gyermekrendszer folytán úgyis ygy megkeveshiilnek a
gyermekek, hogy kényelmesen elférnek a régi
szűk iskolában is . . .«
Pezenhoffer az előszóban kijelenti (5. lap):
»Ha protestáns részen úgy tudják, hogy az a
vád, mely felekezetűket e könyv részéről éri.
hamis és alaptalan, a felekezeti viszályra még
akkor sem volna ok; hiszen tudvalevő, hogy
haragudni csak az szokott, akinek nincs igaza.
Akkor tessék nyugodtan és fölényesen adatok
kal megcáfolni az adatokat s az ügy el van in
tézve. A protestantizmus nemcsak nem kisebbedett, hanem nagyobb lett általa.«
Pezenhoffer adatait nem vonjuk kétségbe;
de egyébként is megcáfolásukra a protestantiz
mus érdekében nincsen szükség. Hiszen éppen
az ö fentebbi adatai maguk bizonyítják, nogy
mennyire »hamis és alaptalan« az a vád, mely
a protestantizmust, mint vallást, az egyke oko
zójának tünteti fel. Amikor ugyancsak a katholi
kusok között is cl van az terjedve. Ennélfogva
már adatai alapján is téves beállítású az a pro
testantizmust kisebbítő és támadó kijelentése
(42. lapi, hogy »az egykének az egyes vallások
kal való összehasonlitása közben még arra a
kérdésre is feleletet kapunk, hogy a sok közül
melyik az igaz vallás, örök igazság marad ugyan
is az, hogy gyümölcséről lehet legjobban meg
ismerni a fát. Amely vallás jó gyümölcsöt te
rem, melynek áldó hatása, jótékony erkölcsi
befolyása világosan meglátszik a nép életén és
cselekedetein, az jó, vagy ha tetszik igaz val
lás; de ha befolyásának semmi látható ered
ménye nincsen, ha nem vesszük észre nyomát
annak, hogy a nép jellemét nemesítené, a jóra
fellelkesitené, a rossztól visszatartaná, akkor
nem tarthatjuk se jó, se igaz vallásnak. Minden
vallásnak az a célja, hogy híveit felemelje, megncmcsitse, erkölcsösebbé tegye. Mivel pedig
minden mű annál tökéletesebb, mennél jobban
megfelel céljának, a sok meglevő vallás közt
szükségképen az a legjobb s egyedül csak az
lehet igaz, amely céljának legjobban megfelel,
vagyis amelynek erkölcsi téren legáldásosabb
hatása van híveire. Gondolom, ez mindenki sze
mében helyes következtetés.«
(Folytatjuk.)
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Erkölcsi reformáció.
Irta: vitéz nagymegyeri R a les Károly ny. altábornagy.

Aki a magyar közélet eseményeit akár köz
vetlen tapasztalásból, akár az újságokból figye
lemmel kiséri, a látottakat és tapasztaltakat pe
dig a magyar jövő szempontjából tárgyilagosan
mérlegeli, annak ebből az összehasonlító mun
kából arra az igen érdekes következtetésre kell
jutnia, sót értékes tanulságot kell levonnia, mely
szerint a nemzet jövő boldogulását ma kizáróan
a gazdasági és politikai téren keresik.
Tagadhatatlan, hogy az élniakarás az em
ber egyik leghatalmasabb ösztöne, melyet ki
elégíteni, illetőleg a kielégítéshez célszerű és al
kalmas módokat minden ember számára meg
szerezni: a boldogságnak kezdő és talán leg
elemibb feltétele. A/ éhség miatt elcsigázott
szervezetnek, vagy az anyagi gondoktól agyon
gyötört léleknek a mindennapi kenyér megszerezhetésere irányuló törekvésén kívül magasabb
becsvágyra alig marad fölös energiája. Viszont
az is tény, hogy minden politikának legfonto
sabb céljának éppen annak kell lenni, hogy a
legszerényebb életfeltételek kivívásának és el
nyerésének nem az agyongyötört lélek, vagy
az elcsigázott szervezet legyen az ellenértéké.
Az a politika, amellyel ezt elérhetjük, jó
politika, ellenkezője annak rossz politika, min
denkor annak a feltételezése mellett, hogy ki
záróan a keresztyén becsület és tisztesség an
nak az alapja. Mivel pedig minden politikának
a nemzeti jólét a leghívebb visszatükrözője, en
nek pedig a törvény a majdnem egyedüli esz
közt: clengedhetlen, hogy mind ezt, mind pe
dig annak végrehajtását a társadalommal együtt
érző puritán becsület és tisztesség szelleme
hassa át.
Mit ér az, hogy vannak elméleti szempont
ból kiváló törvényeink, melyek azonban a gya
korlati élet követelményeivel kellőképpen nem
számolva vagy végrehajtatlanok, vagy csak a
törvény szellemének megkerülése mellett az er
kölcs rovására hajthatók végre? Ha pedig aka
dálytalanul mégis alkalmazhatók lennének, ak
kor a közönyön és a maga hasznát kereső ön
zésen múlik azok semmibevevése. És az a sok
sok eset, melyek végeredményben nem fejlőd
nek odáig, hogy a törvény alapján válik szük
ségessé felettük ítélkezni, hanem ahelyett a közerkölcs tiltó akadályának
az »impedimentum
publicae honestatis«-nak
annak a bizonyos
íratlan, de annál kötelezőbb törvénynek kellene
érvényesülni, melyet mindenkinek becsiiletér/cse szerint önlefkcben kell hordoznia.
Ezért kellene tellát a gazdaság és a poli
tikában a tiszta erkölcsnek játszani a vezető
szerepet, mely a szegényt, a gyengét és a gyá
moltalant is magához emeli, a nemzet fentartó
elemét, az u. n. középosztályt pedig megerősíti,
sőt erkölcsi és szellemi erejének teljes kifejlesz
tésére ösztönzi.
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Csak azt nem tudom én meglérteni, hogy
miért nevezzük magunkat keresztyéneknek, ha
nemzeti, társadalmi, sőt egyéni életünket sem
a keresztyén erkölcsi elvek szerint rendezzük
be. Sőt talán szégyeljük is keresztyén mivoltun
kat. Akkor valóban csak névleg, mintegy ön
hibánkon kívül vagyunk keresztyének. Vagy ta
lán kiélte, — még mielőtt beleélte — volna már
magát a keresztyén kultúra? Mert az bizonyos,
hogy a mindnyájunk jogos érdekeit egyformán
szem előtt tartó keresztyén közerkölcs terén
vagyunk mi a legjobban elmaradva. Jobban kell
egymást szeretnünk és egymásért összehason
líthatatlanul többet és önzetlenebbül dolgoz
zunk. Mintha a létért folyó nehéz küzdelemben
egyrészt a valláserkölcsi nevelés és a gyermekszoba első benyomásainak éltető nyomai elhal
ványodtak, sőt eltörlődtek volna, másrészt pe
dig az az ön és fajfentartásért vivott ádáz küz
delmünk emlékező tehetségünket kezdte volna
ki! És az a feltűnő, hogy a rossz példa miég
serkentően hat reánk. Az átmeneti örpmök gyor
san múló, de drágán megvásárolt csalétke a jó
lét, kényelem, a szemkápráztató látszatnak hódolás valóságos orgiáit üli. Mikor tisztul meg
már ez a légkör, hogy benne teli tüdővel f é 
kezhetnénk? Hiszen az egyezményes hazugsá
gok már a gyermeki lélek ártatlanságát sem kí
mélik meg. Szinte beléjük nevelik a szemesség
címén a magán minden áron segíteni akarás és
tudás kétséges vállalkozását. Hova vezet mind
ez? Hol van mindennek a határa? Meddig' tart
még ez? Megmondom.
Majd ha megszületik a »magyar Cromwell«,
vagy ha már megszületett, szóhoz juthat és
közécsaphat a romlottságnak. Erkölcsi refor
máció kell ide! Erre azonban csak az hivatott,
akinek nincs vaj a fején, aki tehát korbácsával
kiállhat a napra, hogy onnan osztogathassa a
teljes cselekvési szabadság elvén az igazságot.
Akkor azonban lenne »sirás, rivás, jajga
tás és fogaknak csikorgatása!«

Felhívás és kérelemaz össze» egyházakhoz
és hittestvéreinkhez.
A tiszai egyházkerület területén, a hegy
aljai ' egyházmegye kötelékében élő T á 11 y a
egyházközséget súlyos csapás érte. A f. hó 9-én
támadt ciklon letépte és összerombolta temp
loma, paplaka és részben iskolája fedelét és
tetőzetét. Súlyosbítja helyzetét, hogy a termé
szeti csapások során ismételten meglátogatott
kicsiny számú hívei szerény anyagi erejük és
áldozatkészségük végső megfeszítésével csak a
közelmúlt napokban fejezték be egyházi épü
leteik helyreállítási és karbahozatali munkála
tait. Az újabb csapás a Hegyalja anyagilag kü
lönben is teljesen kimerült és leszegényedett
népet az egyház további fenntartása szempont
jából a csődbe kényszerült ember kétségbeesé

1930.

sének határáig sodorta. Azt se tudják, mihez
kezdjenek. Templomuk, paplakuk, iskolájuk fala
ázik, omladozik, pénzük nincs, az óráról-órára
veszélyesebbé váló állapot megváltoztatásához
hiányzik minden erő.
Itt más nem segít, mint a boldogabb egy
házközségek és megértő hittestvérek h a l a d é k 
t a l a n áldozatkészségének segítségül jövése.
Meleg szeretettel kérek mindenkit, akinek
csak valamennyire is meg tud esni a szive ez
elszomorító állapoton: s i e s s e n a hittestvéri
áldozat filléreivel a tállyai egyház romjaiból
való felsegitésére, buzdítson reá más hittestvé
reket is, hogy e célra valamit áldozzanak és
küldje be adományait k ö z v e t l e n ü l a tállyai
ev. egyház pénztára címére (Zemplén vm.
postahely), hogy a helyreállítás munkáját ad
dig lehessen megkezdeni, amig minden nem lesz
késő.
Én pedig szivem melegével fohászkodom az
Úrhoz, áldjon meg minden adományt és adako
zót atyai áldásai legjavával.
Nyíregyháza, 1930 május hó 15.
D. Geduly Henrik
püspök.

hírek

.

— Alapkőletétel. D. D. Raffay Sándor
püspök május 11-én helyezte el a kőbányai
templom alapkövét. Az ünnepélyre érkező
püspököt Tolnay Kornél egyházfelügyelő fo
gadta a lelkészek és prezbiterek élén.
— Püspöki látogatás. A bányai egyházkerület püspöke D. Raffay Sándor múlt vasár
nap, május hó 18-án Qalgagyörk anyaegyházá
ban és Váckisujfalu leány egyházban tartotta
meg püspöki látogatását. A püspököt körútja al
kalmából Aszódon Chugyik Pál alesperes az
aszódi presbitérium, főgimnázium és leányis
kola élén üdvözölte. A domonyi állomáson
Torda Gyula domonyi lelkész a presbitériumá
val köszöntötte. A galgagyörki állomáson Sár
kány Ernő főszolgabiró, a község bejáratánál
felállított diadalkapu alatt Skonda Béla községi
főjegyző, a templom bejáratánál pedig Liptai
Lajos lelkész üdvözölték. A püspök kíséretével
bevonult a templomba és az oltárnál hatalmas
imát mondott s megáldotta a gyülekezetét. Majd
az állami elemi iskolában, ahol összesen 109
ev. tanuló van, megvizsgálta a hittantanitást s
annak eredménye felett teljes megelégedését fe
jezte ki. Délután megvizsgálta az egyházi épü
leteket, a temetőt, majd a leikészi hivatalt. Utána
a presbitériummal tartott ülést, ahol is a cano
nica visitatio-jegyzőkönyv alapján az egyház tör
ténetét és állapotát tárgyalta. Délután 6 órakor
a püspök kiséretével bement a templomba, ahol
igen sikerült vallásos estét rendezett az egyházközség. Szavaltak Kossuth András és Szalay Ju
liska. A leányok és leventék vegyeskara Kompan
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Károly állami tanító vezetésével egyházi éne
keket adott elő. Dr. Oravecz Ödön, aszódi főgimn. igazgató szabad előadást tartott. Este
Tahy István kir. kamarás és neje kastélyukban
vacsorát adtak a püspök tiszteletére. Másnap
istentisztelet után az ünnepi közgyűlés követ
kezett, amelyen Blatniczkv főesperes az egyház
megye nevében, Sárkány Ernő főszolgabíró,
mint helyi felügyelő a gyülekezet nevében,
Skonda Béla főjegyző a község nevében, Prunyi
Ottó igazgató-lanitó az állami iskola tantestü
lete nevében üdvözölték a püspököt. A püspök
a látogatási jegyzőkönyv alapján a gyülekezet
történetét ismertette, kitért azokra a földbirto
kos családokra, amelyek a nehéz sorban levő
gyülekezetei mindig hűségesen támogatták, kü
lönösen kiemelte a Tahy és Gosztonyi-családok
áldozatkészségét, egyúttal üdvözölte a legutóbb
megválasztott Gosztonyi János egyházi másodfelügyelőt. Iglói Dr. Szontagh Antal esperességi
másodfelügyeló szives szavakkal köszönte meg
a püspök munkáját. Galgagyürkröl Váckisujfaluba, a leányegyházba kocsin ment át a püspök
és kísérete, hol is a diadalkapu alatt Horváth
János váci főszolgabíró, Székely Károly községi
főjegyző és Podani Lajos kántortanitó üdvözöl
ték a leventék, presbitérium és a községi elöl
járóság élén. Itt is először az iskolát vizsgálta
meg, majd kiséretéve! a templomba vonult,
imádság és áldás után megtartotta a díszköz
gyűlést. Itt Blatniczkv fóesperes, Gosztonyi Ti
bor kir. kamarás, egyházfel ügyelő, Székely Ká
roly főjegyző, majd az ifjúság nevében egy le
vente és egy hajadon üdvözölték. A püspök ki
emelte a 150 esztendős, mindössze 240 lelket
számláló gyülekezetnek hitbuzgóságát és áldo
zatkészségét, amellyel rövid időn belül új or
gonát, két harangot szerzett és templomát re
no váltatta.
E g y e te m i m a gán tan ár. A pécsi tudo
mányegyetem dr. Kovácsics Sándort, Győr vá
ros tiszti főorvosát, az ujmalomsoki gyülekezet
felügyelőjét, a falu higiéniájából magántanárrá
habilitálta.
H a lá lo zá s. Róth Kálmán uraiujfalui ny.
igazgató-tanitó, a középvasi egyházmegye taní
tóegyesületének elnöke április 29-én, 64 éves
korában Uraiujfaluban meghalt.
— Frühwirth Károly, a soproni elemi isko
lának volt igazgató-tanítója, jeles tankönvv iró,
május 4-én, 83 éves korában meghalt.
A g y ő r i e v a n g é lik u s leá n y in tern á tu sb a

már most elő lehet Jegyeztetni azokat a vidéki
tanulókat, akik a jövő tanévben valamelyik győri
középiskolában folytatják tanulmányaikat. Az in
tézetet diakonissza nővérek vezetik s a növen
dékek gondos felügyeletben, vallásos nevelés
ben és jó ellátásban részesülnek. Bővebb felvi
lágosítást szívesen ad az Ev. Szeretetház igaz
gatósága Győrött.

y-Q
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A kultuszminiszter 865-1-50-1930. ápr. 15. ren
deleté értelmében a helyi javadalom részét ké
pező és a mindenkori kezdőfizetésnek bizonyos
százalékában kifejezett készpén/járandóságokat
az elemi iskolai tanítóknál es óvónőknél az is
kolafenntartó minden egyes százalék után havi
1.40 P-vel, vagyis évi 16 pengő 80 fillérrel tar
tozik 1930. július 1-tói kczdódöleg kiszolgáltatni.
- Az emelkedés minden egyes százaléknál évi
1 pengő 80 fillér. Az iskolafenntartók terheit
növeli az az intézkedés is, amely több várost és
községet magasabb lakbérosztályba sorolt.
A B é k é si

egyh ázm egye

ren d k ív ü li

közgyűlése. Május 13-án tartotta Szarvason a
békési ev. egyházmegye rendkívüli közgyűlé
sét, melynek egyetlen tárgya Dr. Mázor Elemér
egyhangúlag megválasztott egyházmegyei fel
ügyelő beiktatása volt. A közgyűlés fél 10 óra
kor istentisztelettel kezdődött, utána Kovács
Andor esperes szolgáltatta ki az Ur szent vacso
ráját a beiktatandó felügyelőnek. 10 óra után
vette kezdetét a közgyűlés, melyen csaknem
teljes számban megjelentek az egyházmegye
tisztviselői, lelkészek, feliigvelók és kiküldöttek.
Részt vettek a közgyűlésen a ref. és izr. egy
házak, közigazgatás, tanintézetek és társadalmi
egyesületek népes küldöttségei s a szarvasi egy
háznak nagyszámú közönsége. Kovács Andor
esperes rövid imája után a világi elnöki tiszt
ellátására felkéri Hegyi Lajost a nagyszénási
egyház felügyelőjét, mint a jelenlévő felügyelők
között hivatalára legidősebbet. A napirend előtt
Dr. Haviár Gyula emelkedik szólásra és szép
beszédben emlékezik meg arról a kitüntetésről,
melyet Kovács Andor esperes kapott Magyarország kormányzójától abból az alkalomból,
hogy most tölti be lel kés zi szolgálatának 40.,
esperesi működésének 10. esztendejét s egyházi
és társadalmi téren kifejtett működéséért a kor
mányfőtanácsosi címmel tüntette ki. A közgyű
lés melegen ünnepelte szeretett esperesét s ju
bileumát jegyzőkönyvében is megörökítette.
Főjegyző felolvasta a szavazatbontó bizottság
jegyzőkönyvét, melyből örömmel vette tudomá
sul a közgyűlés, hogy az egyházmegye köz
ségei Dr. Mázor Elemér egyházmegyei II. fel
ügyelőt egyhangúlag választották meg az egy
házmegye felügyelőjének. Küldöttség megy a
felügyelőért, akit midőn megérkezik, melegen
ünnepel a közgyűlés. A belépő felügyelőt Ko
vács Andor esperes, Kálmán Rezső főjegyző és
Kellő Gusztáv egyhm. pénztáros az oltárnál fo
gadják. A/ esperes beiktató beszédében a szol
gálatról beszél s hangoztatja, hogy az elöljárók
nak a szolgálatban is elsőknek, fáradhatatla
noknak és buzgóknak kell lenniök. Majd a fel
ügyelő letette a hivatalos esküt. Ezután felol
vasta hatalmas koncepciójú, klasszikus tömör
séggel összeállított, a mai egyházi élet minden
mozzanatára vonatkozó értékes székfoglalóját,
melyet a közgyűlés tagjai feszült figyelemmel
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hallgattak végig. Az értékes székfoglalót a köz
gyűlés kinyomatja és terjeszteni fogja. Egymás
után járultak a küldöttségek az új felügyelő elé
s mondták el üdvözleteiket, melyek mindegyi
kére külön-külön válaszolt a felügyelő. Sok le
vél és távirat is érkezett az egyházmegyéhez,
akik szeretettel köszöntötték Dr. Mázor Elemér
egyházmegyei felügyelőt. Elküldték üdvözletü
ket: D. báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, D. Geduly Henrik és D. D. Raffay Sán
dor püspökök, Dr. Pesthy Pál kerületi felügyelő,
Dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár,
Dr. Lehotzky Antal egy hm. felügyelő, Dr. Melich János egyet, tanár, Dr. Scholtz Oszkár kér.
főjegyző, Purgly Emil és báró Feilitzsch Berthold főispánok, Fetzer róm. kath. esperes és
még! sokan mások. Kedves levélben juttatta el
üdvözletét Kovás$y Ákos a mármarosszigeti ref.
egyház főgondnoka is. A közgyűlés táviratilag
üdvözölte és köszöntötte D. D. Raffay Sándor
püspököt, Dr. Pesthy Pál felügyelőt, báró. Fei
litzsch Berthold főispánt és Dr. Sztranyavszky
Sándor belügyi államtitkárt. Köszönettel vette
tudomásul az egyházmegye közgyűlése Dr. Má
zor Elemér egyházmegyei felügyelőnek külön
böző egyházi jótékony intézmények javára aján
dékozott 500 pengős adományát. Délben a be
iktatott felügyelő tiszteletére az »Arpád«-szálló
nagytermében 150 terítékes közebéd volt. Az
első köszöntőt a kormányzóra Kovács Andor
esperes mondta, a felügyelőt Kálmán Rezső kö
szöntötte, az esperest Szelényi János, a 'felügyelő
feleségére Bartos Pál mondott felköszöntőt, mig
a vendégeket Kelló Gusztáv üdvözölte őszinte,
keresetlen szavakkal.
— Ifjúsági konferencia Győrött. Nagy
sokadalom lepte el e hó 13-án a győri evang.
egyházközség székházának tágas udvarát. Kora
reggel kisebb-nagyobb csoportokban vonultak
fel az állomásról ifjak és leányok az egész egy
házmegyéből, lelkészeik, tanítóik vezetése mel
lett, hogy az ezen napra hirdetett ifjúsági kon
ferencián részt vegyenek. Közel hétszázan gyü
lekeztek össze erre az egy napos vallásépitő és
erkölcsmélyitő egyházmegyei konferenciára.
Több gyülekezet felügyelője is helyet foglalt
az ifjúság soraiban. A konferencia reggel
nyolc órakor istentisztelettel kezdődött. Az
egybegyűltekhez dr. Kapi Béla püspök szó
lott
szivet
megkapó s a lelkeket ma
gasba lendítő alkalmi beszéddel. Közben Fodor
Kálmán gyülekezeti karnagy rutinirozott gyer
mekkarával a konferencia programmjába stílu
sosan beilleszkedő dallammal gyönyörködtette
az egész templomot szorongásig betöltő közön
séget. »Jöjj Krisztusodhoz« című gyönyörű egy
házi dalt énekelték. Az istentisztelet végeztével
Scholtz Oszkár kincstári jogügyi főtanácsos, a
KIÉ evangélikus ágának elnöke nyitotta meg
hangulatos beszéddel a konferenciát. Nyomban
következtek az előadások
tiz-tiz perces szüne
tekkel — három összefüggő sorozatban. »Én va
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gyok az út«, tartotta Németh Károly esperes.
»Én vagyok az igazság«, tartotta Turóczy Zoltán
győri lelkész. »Én vagyok az élet«, tartotta Sallay
István ref. lelkész, a Bethánia főtitkára. Mind
három előadó theológiai tudásának legjavát
adta s igy bizonyos, hogy az elhintett magvak
gyökeret vernek az ifjak és leányok termékeny
lelkében. Délelőtt 11 óra után, még egy elő
adás volt, melyet Kovács Péter hajdúböször
ményi lakos, a KIÉ földmi vés ágának főtitkára
tartott. Kovács Péter az ifjúság erkölcsi és hit
életének Archimedes-pontjául a bibliát állította.
Déli 12 órától 2-ig ebédhez ültek beosztott cso
portokban a konferencia tagjai, kiket az ebéd
idejében a fotografáló gép elé sorakoztatott
egy műkedvelő. Délután 2—4-ig »Gyakorlati be
mutató« volt, külön az ifjaknak, külön a lányok
nak. Az ifjaknak Töltéssy Zoltán KIÉ nemzeti
titkár és Kovács Péter — a leányoknak Victor
Erzsébet volt az előadója. Délután 4 órakor be
záró istentiszteletre gyülekeztek a konferencia
tagjai. Kiss Samu nagybarátfalui lelkész alkalmi
irásmagyarázatot tartott. Előadásával mély ha
tást keltett a hallgatóság összességében. Az ott
honukba távozóban levő ifjak és leányok érté
kes útravalót vihettek s bizonyára vittek is ma
gukkal a szónok ihletett ajkáról elhangzott
igékből. Kiss Samu tartalmas beszéde méltó be
fejezője volt a jelentős napnak. Fodor Kálmán
gyermekkara ezúttal is szerepelt, szintén meg
lepő készséggel adván elő Tiboldi »Riadó« c.
zeneszerzeményét.
(b—k—e)
Bethánia Egylet üdülője ízbégen, Szent
endre közelében, a kies Bucsina-patak mentén,
pormentes, ózóndús levegőjű helyen május 15-én
újra megnyílt. Azok számára, akik csendre, nyu
galomra, testi-lelki felüdülésre vágynak, az
üdülő igen alkalmas. Lakás, napi négyszeri ét
kezés mindössze 4.50 pengőbe kerül naponként.
Párnát, lepedőt, takarót az üdülők magukkal
hozzák. Jelentkezni lehet a Bethánia Egyesület
titkári hivatalánál Budapest, Vili., Gyulai Pálutca 9.
— Gyermeknyaraltatás. Kétféle nyaraltatást rendez a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet
gyermekek részére julius és augusztus hóna
pokban. Az egyiket Klotildligeten, a pilisi he
gyek legszebb villatelepén 6—14 éves fiuk és
leányok számára. A másikat Budapest Remetekertvárosban, a diakonissza anyaházban csupán
leányok számára. A gyermekek mindkét helyen
diakonissza testvérek felügyelete alatt lesznek
s a testi üdülés mellett lelki nevelésben is^ ré
szesülnek. Magánvizsgások, vagy pótvizsgások
vizsgái előkészítést is nyerhetnek. Az anyaház
ban bibliai, nyelvi, zenei, rajzbeli, háztartási to
vábbképzésre is nyílik alkalom. A klotildligeti
nyaralás olcsóbb tipusu. Megkeresések Trauschenfels Elza diakonissza főnöknő cimére Bu
dapest, Remetekertváros, Béla király-útca 7.
küldendők. Telefon: Aut. 645-73.
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Előadás Deák Ferenc egyházpolitiká
járól. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
- egy Szegeden történt eszmecsere alapján
elhatározta, hogy egy füzetes külön protestáns
könyvtárt létesít, melyben protestáns egyház
jogi politikai irodalom, történeti és társadalmi
kérdéseket visz a nagyközönség elé szakembe
rek megvilágításában. A Társaság szegedi cso
portja az elsők közül való, amely e terv meg
valósítása érdekében megszólaltatta április hó
ban a református egyház tanácstermében Polner Ödön dr. egyetemi tanárt, aki Deák Ferenc
egyházpolitikájáról irott tanulmányát olvasta
fel nagyintelligenciájü hallgatóság előtt. A fel
olvasás egyháztörténeti korrajz volt, mely Deák
Ferenc egyházpolitikáját jellemezte és Deák Fe
rencnek »a tökéletes keresztyén em berinek val
láserkölcsi felfogását s irányitó befolyását szem
léltette. Alsóházi beszédeiből, felirati felszóla
lásaiból kiemelt idézeteiben állította eló »a haza
bölcsének« nemcsak a hitről és szerétéiről, a
fanatizmusról, a vallástalanságról vallott elveit,
hanem az idézetek által politikai felfogását az
állam és egyház viszonylatáról is. Az előadó
kimutatta, hogy ezek az elvek és felfogások
nyertek megvalósítást a törvényalkotásokban is,
melyek Deák Ferenc szellemét viselik igy ma
gukon és nemcsak rendezői, hanem alapjai is
voltak az 1844. évi III. és az 1868. évi Lili. tör
vénycikk alkotásaiban. A koirajz keretbe állí
totta a házassági jog történetének összefoglalá
sát a tridenti zsinattal kezdve X. Pius pápának
1908-ban és XIII. Leó pápának 1917. évi május
19-én megjelent ismeretes bullájáig. Külön-külön
ismertette XIV. Benedek pápa »Carolina resolucio<-ját, a József féle »türelmi patens -t, min
denkor kiemelve a vegyes házasságokra vonat
kozó rendelkezéseket. Egyházjogilag a dogma
alapján sorolta fel a katholikus egyház állás
pontját, történeti sorrendben az 1840. és 1843.
évben megtartott alsóházi ülések felirati vitáit,
ezeknek előzményeit, okát és e kérdésben Deák
Ferenc mindenkori felfogását. Bebizonyította,
hogy Deák Ferencnek megtisztult higgadt idea
lizmusa a szabadság jogi értelmezésében, igaz
ságérzete a vallások egyenjogúságánál, türelme
a hit kérdésében és békeszeretete az egész nem
zet érdekében teremtette meg azt az alapot,
mely az 1868. évi törvényalkotásokban a vallás
egyenlőséget, a vegyesházasságoknál a gyerme
kek nem szerinti vallását, a reverzálisok eltiltá
sát és az egyházi bíróságok illetékességét sza
bályozta. A megállapításokkal szemben kiemelte
az 1894. évi XXXII. törvénycikk rendelkezéseit,
melyek vegyes házasságokban a gyermekek val
lásánál a szabad megegyezés lehetőségét és
ekként a lelkiismeret erőszakolását engedték
meg, — a visszaesést; az 1908. és 1917. évi bul
láknak
protestáns felfogás és a letagadhatat
lan igazság szerint is
politikává sülyedt kat
holikus dogma-magyarázatát. Utalt a passzív
rezisztencia eltiltásával a katholikus hitelvi fel
fogás és gyakorlata folytán a vegyes házassá
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gok erkölcsi, világnézeti és társadalmi követ
kezményeire és befejező szavaiban idézte Deák
Ferenc szavait a szeretetről és az összefogás
ról, amely az egész nemzet érdeke. A szegedi
tudományegyetem rttuós közjogi professzorá
nak, Pollner Ödön dr-nak felfogása megérdemelt
helyeslést és tapsot váltott ki, munkája a közel
jövőben megjelenik az igazság, a béke és a
szeretet barátainak nagy örömére, s bizonyára
irányító hatása lesz a vegyes házasság helyes
jogi és erkölcsi felfogása tekintetében.
Nyári tanfolyam osok figyelmébe! Te
kintettel arra, hogy a különböző nyári tanfo
lyamok sokakat szólítanak fel vidékről Buda
pestre, a Fébé Evangélikus Diakonissza NöcgyIct József-utca 4. szám alatti otthonába szállásra
s tetszés szerint teljes ellátásra is elfogad je
lentkezőket. Megkeresések e tárgyban Trauschcnfels Elza diakonissza főnökno címére Bu
dapest, Remetekertváros, Béla király-út 7. alá
küldendők.
H atalm as világkonferencia Berlinben.
A keresztyén szövetségek (Christian Endeavor;
augusztus 5 11-ig Berlinben tartják 8. világ
konferenciájukat. E célra egy 10.000 hallgatót
befogadó kiállítási termet és a 15.000 hallgatót
befogadó sportpalotát bérelte ki a rendezőség.
A világ minden számottevő országa képviselve
lesz. A gyűléseket angol és német nyelven tart
ják. Öriasi ünnepélyek teszik feledhetetlenné a
résztvevők számára ezt a nagy alkalmat, mely
talán ennyire a közelben évtizedekig sem fog
megismétlődni. A részvétel Budapesttől számí
tott útiköltséggel, szállással és étkezéssel együtt
legfeljebb 150 pengőt tesz ki. Csak olyanok ve
hetnek részt, kik egyházi vagy egyesületi belmissziói munkákban valamiképen részt vesznek,
egyébként bármely protestáns felekezethez tar
toznak is. Jelentkezések legkésőbben junius
15-ig dr. vitéz Csia Sándor máv. igazgatósági
főorvoshoz (Budapest, IX., Angyal-utca 7 a.j a
mozgalom európai titkárához küldendők, ki a
programmról és a részvétel feltételeiről rész
letes tájékoztatást nyújt. Útlevélről sürgősen
gondoskodni kell.
Szülők és főiskolára készülők figyel
mébe! A Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet a jövő iskolai évre bővített keretek kö
zött nyitja meg Budapest, VIII., József-utca 4.
sz. alatt lévő internátusát és női otthonát kö
zépiskolás, főiskolás leánydiákok és hivatalnok
nők számára. Az internátus a központi egyetem
és a klinikák közvetlen közelében lévén, külö
nösen kedvező fekvésű a bölcsészeti szakon,
vagy az orvosi fakultáson hallgatók számára.
Az internátus diakonissza testvérek vezetése
alatt áll, ami a szeretetteljes és komoly bánás
módot és felügyeletet biztosítja. Megkeresések
Trauschenfels Elza diakonissza főnöknő cimére
Budapest, Remetekertváros, Béla király-űt 7.
alá küldendők. Telefon: Aut. 645-73
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Az Országos Evang. Tanáregyesület
junius 9-én tartja közgyűlését Bonyhádon. Féltizkor választmányi ülés; tízkor istentisztelet;
utána a közgyűlés, melyet dr. Szigethy Lajos
elnök nyit meg. Dr. Szelényi Ödön titkári je
lentése után Vidovszky Kálmán és v. dr. Réz
Henrik budapesti tanárok tartanak előadásokat.
Résztvenni óhajtók május 28-ig jelentkezzenek
a bonyhádi ev. reálgimnázium igazgatóságánál.
- Üdülést keresők figyelmébe! A Fébé
Evangélikus Diakonissza Nőegylet Budapesten,
a Hűvösvölgyben levő Panziójában elfogad nya
raló vendégeket teljes ellátással. A Panzió a
Hűvösvölgy egyik legszebb helyén, a villamos
tól három percre van, tiszta levegőjű, árnyas
parkban. A felügyeletet diakonissza testvérek
látják el. A Panzióban lakik Dr. Farkas Mária
főorvos, diakonissza főtestvér. Jelentkezések az
ő címére küldendők: Budapest, I., Hidegkuti-út
123. Telefon: Aut. 645-73.
— A Missziőegyesület kéri a gyülekeze
teket, szíveskedj enek áldozócsütörtökön offertóriumot tartani a külmisszióra. Pénztáros:
Broschko G. A. esperes, Budapest, IV., Deák
tér 4. I.
— Missziói Lapok. A br. Podmaniczky Pál
egyetemi tanár szerkesztésében megjelenő
Missziói Lapok áprilisi száma »Lalubhai törté
nete«, »Olivary Dániel, a lao nép apostola«,
»Schwartz Frigyes Keresztély«, »Zeinab, a si
vatag gyermeke« címen hoz külmissziói tárgyú
érdekes és tanulságos cikkeket. Az ág. h. ev.
misszióegyesület havonként megjelenő hivatalos
közlönyének évi előfizetési ára 1 pengő. Meg
rendelhető az egyesület pénztárosánál: Broschko
G. A. esperesnél, Budapest, IV., Deák-tér 4. 1.
— Szentantalfai Nagy Lajos: Uj hárfa
hangok. A zalai egyházmegye költői lelkű es
perese 37 költeményét adta ki Uj hárfahangok
címen. Többnyire alkalmi ünnepélyekre irt köl
temények és verses imádságok. Kapható a szer
zőnél 1 pengő 50 fillér árban.
— Németország az evangélikus gyermekgondozás révén évente 25 millió márkát takarít
meg. Tudvalevő ugyanis, hogy az állami intéz
mények többe kerülnek, mint az egyháziak. Az
evangélikus »Belmisszió« és a róm. kath. »Ca
ritas« gyermekgondozó intézeteiben egy-egy
gyermek naponként átlag 2.50 márkába, az ál
lami intézetekben 4.50 márkába kerül. Ennek
különböző okai vannak. A hivatalnoki rendszer
és a fizetési osztályok (az utóbbiakat boldogabb
időkben mi is vakon bevezettük ott is, ahol
nem kelletett), valamint a szigorúan betartott
hivatalos idő belejátszanak. A németországi egy
házi sajtó hangoztatja, hogy a gyermekgondo
záson megtakarított 25 millió márkán kívül nagy
megtakarítást jelentenek az államra az egyházi
belmissziói szeretetmunkának többi ágai is: kór
házak, menhelyek, gyógyintézetek, iskolák, ott
honok stb.
N y ea a to tt *
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- A Lipcsei Misszió junius 10—12-ig
tartja ünnepségeit Lipcsében. A közgyűlés ju
nius 11-én lesz.
Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. Miszszióegyesület pénztárába 1930. január hó 1-étöl már
cius hó 31-éig befolyt összegekről:

(Folytatás.)
III. Előfizetések a „Missziói Lapok“-ra: (Folytatás.)
Dombóvári lelkészi hivatal által 5 P, Dr. Ajkay Béla
Répczelak 1 P, Vásárhelyi Dezsőné, Bpest 1 P, Vásár
helyi Dezsőné, Bpest, a M. L. terjesztésére 3 P, Paulovits Tiborné, Bpest 1 P, özv. Fazék Lajosné, Felpécz 1 P, Baldauf pécsi lelkész által 8 P, Dr. Zelenka
Frigyes, kir. tanfelügy., Bpest 1 P, Fuchs János lel
kész, Kistengelic 1 P, Urbán Erzsébet oki. óvónő,
Kiskőrös 1 P, Győri lelkészi hivatal által 13 P, Kiss
Imre lelkész, Surd 1 P, Kelló Gusztáv lelkész, Szarvas
43 P, Wenk Károly esperes, Hegyeshalom 2 P, »Haj
nal« kiadóhivatal által 22.30 P, Budaker Oszkár lel
kész, Sopron által 36 P, Clemens Zoltán, Erdőkürt,
u. p. Kálló 1 P, Evang. lelkészi hivatal, Dombóvár
1 P, Lelkészi hivatal, Boba 16 P, »Fébe« evang. diako
nissza nőegylet 5 P, Kovács Andor esperes, Orosháza
1 P, Holecska Gyula áll. polg. isk. tanár, Orosháza 1 P
Sauer Klára, Bpest 1 P, Sülé Károly, Bpest 1 P, Ma
tis Lidia, Beled 1 P, Takács Elek lelkész, Homokbödögé 1 P, Szekeres Sándor lelkész, Bőnyrétalap 1 P,
Bokányi Jenő tanító, Bőnyrétalap 1 P, Pintye László,
Debrecen 2 P, Körmendi lelkészi hiv. által 7 P, özv.
Soltész Gyuláné, Nyíregyháza 1 P, Boor Lajos egyh.
közs. felügy., Bakonyszombathely 1 P, Csikesz Ferenc
ny. ref. tanító, Kővágószöllős 1 P, Hulvej István lel
kész, Kiskőrös által 66 P, »Hajnal« kiadóhiv. által
34.60 P, özv. Fábry Edéné, Bpest 1 P, Gera Lajosné,
Bpest 1 P, Ábrahám Sámuelné, Bpest 1 P, özv. Har
ter Ferencné 1 P, Körösy Józsefné, Bpest 1 P, Czékus Kálmán, Bpest 1 P, Váczi János, Bpest 1 P, Dr.
Molnár Gyula, Bpest 1 P, özv. Kertész Lajosné, Bpest
1 P, Bikfalvy Miklósné, Bpest 1 P, Szloboda Irén,
Bpest 1 P, Dr. Sztehló Aladár, Bpest 1 P, Pétery
Márta, Bpest 1 P, Baldauf Gusztáv lelkész, Pécs 2 P.
Aszódi Leánynevelő Intézet 5 P, Bucski János fő
jegyző, Kistormás, u. p. Kölesd 1 P, Radics Károlyné,
Bpest 1 P, Rábaszentandrási leik. hiv. által 20 P,
Ifj. Nika Gyula, Körmend 12 P, Borgulya Endre tanító.
Szarvas által 6 P, Schatz Istvánná, Nyíregyháza 1 P,
Lehner Hermin, Sopron 1 P, Tiefbrunner Karolin,
Sopron 1 P, Zenovicz Karolin, Bpest 1 P, Pitz Ilona.
Pécs 1 P, Doktor Sándor, Börcs, u. p. Abda 1 P,
Hamar Béla soproni tan. kép. igazg. 10 P, Szabó I.
Károly ev. tanító, Szentgotthárd 1 P, Bánfi Géza,
Szentgotthárd 1 P, Takács János, Szentgotthárd 1 P,
Scherer József lelkész, Szentgotthárd 1 P, Orosházai
evang. nöegyl. 3 P, Tóth Ilona, Bpest 1 P, Dr. Fröh
lich Izidorné, egyet, tanár neje, Bpest 1 P, Saigi Gab
riella, Szarvas 3 P, özv. Mezey Lajosné, Bpest 1 P.
Az Ur kegyelme és áldása legyen velünk! Buda
pest, IV., Deák-tér 4. I. 1930. április hó 10-én. —
Broschko G. A. s. k., pénztáros.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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A Szentlélek ajándékai.
„Senki sem mondhatja Urnák Jézust,
hanem csak a Szentlélek által."
1. Kor. 12. 3.

Semmi sem gyakorol átalakítóbb hatást éle
tünkre, mint Krisztusnak, a Megváltónak igaz
ismerete. Aki erre az ismeretre eljut, megta
pasztalja, hogy lelki világa gyökerestől meg
változik s olyan sugallatok befolyása alá kerül,
aminőkről eddig sejtelme sem volt. A Krisztus
megismerésének eredményét legtalálóbban jel
lemezhetjük az »új élet« kifejezéssel. Krisztus
igaz ismeretére a Szentlélek vezérel bennünket;
ez az ismeret a Szentlélek ajándéka. A Szentlélek
segítsége, bennünk végzett munkája nélkül
Krisztust sem megismerni, sem ezen ismeret
alapján Urunknak elismerni és elfogadni nem
vagyunk képesek. A Szentlélek adja a megvilágositást, hogy megértsük Jézus tanítását, beha
toljunk földi és mennyei életének mélységes
titkaiba, minden érdemét magunkra vonatkoz
tassuk és örök szeretettel, ragaszkodással, hódo
lattal az övéi legyünk.
A Szentlélek sugallja belénk annak átérzését, hogy mit jelent nekem Krisztus, hogy meny
nyire felülmúl minden testi és lelki kincset az,
amit Krisztus ád azoknak, akik vele életközös
ségben vannak, hogy milyen magasztos, örven
detes és diadalmas a cél, amelyre Krisztus mu
tat és vezet. A Szentlélek hiv az cvangéliom
által s ajándékaival megszentel. Megtart ben
nünket az igaz hitben s a Krisztussal való egy
ségben. Megerősíti hitünket, lángra szítja re
ménységünket, megtisztítja és elmélyíti szeretetünket. Belénk oltja és megőrzi minden nyomo
rúság és viszontagság közt azt a békességet,
amelyet a világ meg nem adhat, de el sem ve
het, mert nem a világból, hanem az örökké
valóságból, a mennyei tárházakból táplálkozik.
Ha azt kérdezem magamtól: »Honnan tu
dom, hogy Jézus az én Uram?« azt felelem: »On
nan tudom, mert a Szentlélek az én lelkemmel
együtt bizonyságot tesz, hogy Isten gyermeke
vagyok.« Az én Uram azt mondja, hogy azért
jött a világba, hogy megkeresse és megtartsa,
ami elveszett. A Szentlélek azt sugallja lelkembe,
hogy ezt Jézus nekem és rólam mondta. Engem
keres a Megváltó és engem akar megtartani,
mert nélküle elvesztem. A Szentlélek vezeti Jé
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zust hozzám és ad át néki engemet, hogy miután
megtalált,magáévá tegyen és én az övé legyek
és megtartassam. Amit Jézus cselekszik, mond,
szenved, kér, akar, mindazt az én kedvemért,
én értem, az én üdvözlésemre teszi.
A Szentlélek oltja beiéin azt a hitet, amelylyel Jézust magamévá teszem, nem lígy, hogy
én uralkodjak rajta, hanem hogy ő uralkodjék
életemben mindenestől. A Szcntléleknek ben
nem végzett munkája meghalad minden értel
met, bölcsességet, erőt; úgy érzem magamat,
mint a vak, akinek szemei; mint a süket, akinek
fülei megnyiltak; mint a néma, akinek nyelve
megoldódott; mint a sánta, aki örömében ugrál,
mert tud járni; mint a magával tehetetlen be
teg, aki felkel ágyából. Olyan bizonyos vagyok
Jézusomról, amilyen bizonyosságot csak a Leé
lek adhat a léleknek.
Jövel Szentlélek, Ur Isten!

A vegyes házasságok és a
hitetlenség.
Lie. Or. Karner Károly professzor úrnak
lapunk f. évi 18. és 19. számában a vegyeshá
zasságokról szóló cikkében a statisztika meg
döbbentő számadataival egy nagyon súlyos
problémára világit rá és eme adatokból nagyon
pesszimista következtetést von le egyházunk jö
vőjére vonatkozólag.
Cikkének az a megállapítása, hogy a ve
gyes házasságok állandó romboló méreggé lesz
nek egyházunkban és annak vérébe beleviszik
a közöny és a hitetlenség mérgét és az egyház
legbelső életét megfertőzik, — olyan súlyos kö
vetkeztetések, amelyek felett egyszerűen napi
rendre térni nem lehet.
Nem kivánok a professzor úr fejtegetései
nek konklúziójával vitába szállni, az en ismere
tem és tudásom e téren olyan fokú, hogy sze
rénytelenség volna részemről egy egyetemi ta
nár megállapításainak helyességét vitatni, — kü
lönben is lapunk szerkesztője a 20. szám »Jegy
zetek« rovatában olyan tömör és emellett ki
merítő választ adott a cikkre, hogy ahhoz hozzá
tenni valóm nem igen lehet.
Egy pár gondolatot azonban mégis szeret
nék hozzáfűzni e kérdéshez, -annál is inkább,
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mert hiszen valószínűleg; több olyan vegyeshá
zasságban élő egyháztagunk is lesz, akiknél a
cikk elkedvetlenítő hatást, hogy úgy fejezzem
ki magamat, elidegenítő hatást fejtett ki.
Mindenesetre sokan fognak e kérdésről
gondolkodni, egyházunk vezetőségének pedig
k e l l foglalkozni e kérdéssel és meg kell l á t n i
mindazt, ami ezzel összefügg és ami ebből a
jövőben következhetik. A vegyes házasságok
kérdését tehát nem lehet mint puszta jelenséget
egyszerűen tudomásul venni és ha tényleg a
hitetlenség és közöny melegágyai volnának, mó
dot kell keresni rá, hogy a vegyesházasságban
élők is buzgó tagjai legyenek egyházunknak.
És ezt meg kell tenni, nemcsak azért, hogy a
statisztika javuljon, hanem meg kell tenni a
statisztika mögött megtalált lelki életek megnemesitéséért, — egy magasabb misszióért.
Nagyon szerettem volna, ha a professzor
úr cikkének végén rámutatott volna arra a
módra, amivel az általa feltárt szomorú statisz
tikai adatok megváltoztatása a jövőben elérhető
lenne. Mert nem tudom elképzelni azt, hogy
cikkének célzata az lenne, hogy a jövőben aka
dályozzuk meg a vegyes házasságokat, vagy
legalább is arra törekedjék egyházunk, hogy
azok száma a tiszta házasságokhoz viszonyitva
csökkenjen.
Nézetem szerint a vegyes házasságok kö
tésének megakadályozása a mi kicsi országunk
ban, más, nagyobb felekezetek közé ékelt és
sok heiyen szórványokban élő egyháztagjaink
között lehetetlen,, — de jól megfontoltan, nem
is okszerű.
Én ugyanis nem tudom a vegyes házassá
gokat olyan pesszimista megítélés alá vonni,
mint a professzor úr. Nekem az a meggyőző
désem, hogy az evangéliumi hit tisztaságából
minden evangélikus házastárs visz családi éle
tébe annyi szeretetet, — helyesebben k e l l
vinnie mindig annyit, hogy a más hiten levő
házastársa vallásos meggyőződésének megbe
csülése mellett ez betöltheti családi életét és
ahol ez a krisztusi szeretet hajlékot talál, ott
megférhet egymás mellett mindegyik házastárs
vallási meggyőződése és künnreked a közöny
és hitetlenség.
Ez azonban csak akkor történhetik meg;, ha
egyháztagjainkba bele tudjuk nevelni a hitet,
hst meg tudjuk őket tartani a hitben, ha érez
tetni tucjjuk velük a hit mélységének pótolha
tatlan áldását.
Mert ha az az ev. fél hitetlen, vagy közö
nyös, akkor vagy a másik házastárs vallási meg
győződése lesz úrrá a családban, vagy pedig
úrrá lesz abban a családban egy szomorú, hitet
nélkülöző, — annak áldását érezni nem tudó,
materialista életfelfogás.
Én úgy érzem, hogy itt van a kérdés súly
pontja, itt jelentkezik az egyház szerepe, fel
adata és egyúttal felelőssége.
Ha van hiba és — úgylátszik van — akkor
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ez csak egy módon korrigálható. A lelkigondo
zást kell intenzivebbé, mozgékonyabbá és kor
szerűbbé tenni. Minden egyes vegyes házasságra
lépő ev. egyháztagnak éreznie kell az evangéliom erejét, hogy bevihesse ezt a nagy kincset
a családi életébe. Neki mindig élő kapcsolatban
kell lenni az egyházával. Ne tessék félreérteni.
Az élő kapcsolat alatt nem az egyházi közigaz
gatásban való szereplést értem, hanem azt, hogy
az az ifjú, vagy leány olyan egyházias nevelés
ben, az egyháza részéről olyan lelki gondozás
ban részesüljön, hogy érezze mindig az é lő
e g y h á z vonzóerejét, szeretetének kisugárzását.
Az intenzív lelki gondozás súlyos, de ma
gasztos feladata, hogy minden egyháztagot, de
különösen a vegyes házasságban élőket az egy
ház szeretetébe bevonja. Ennek azonban nem
a másvallású házastárs vallásának leszólásával,
hitének -lekicsinyítésévei, hanem mindig a krisz
tusi szeretet hangján kell történnie.
Jól tudom, hogy nehéz és nagy munka ez;
a célhoz vezető mód úgyszólván egyéncnkint
más és más és rengeteg egyéb munkával meg
terhelt, anyagi gondokkal küzdő lelkészeinket
sokszor kemény feladat elé állítja. Én azonban
annyira fontosnak tartom ezt a munkát, hogy
ez elől, mint a hitetlenség leküzdésének egye
düli célravezető módja elől kitérni nem lehet.
Intenzív lelki gondozás mellett kell csök
kenni azok számának, kik kívül maradnak a
hit vonzóerején. A hitetlenséget ki kell gyó
gyítani szeretettel mindenki szivéből. Nemcsak
azokéból, akik vegyes házasságra lépnek, ha
nem a tiszta ev. házasságban élőkéből is.
Meggondolandónak tartom, hogy nem sok-e
egyházunkban a közigazgatásra, az adminisztrá
cióra fordított munka, energia. Nem lehetne-e
ott egyszerűsíteni s az igy felszabaduló' erőket
a lelki gondozás munkájának szolgálatába állí
tani.
Igénytelen soraim nem azt célozzák, hogy
e kérdésről vita induljon, hanem csak keresik,
kutatják a módot, amellyel e nehéz kérdést
egyházunk jövője szempontjából Isten segitségével megoldhatjuk.
Szalay István.

Pályázati felhívás.
A Luther Otthon főiskolai internátusbán
(Budapest, VIII., Üllői-út 24.) a jövő 1930—31
tanévben minden valószínűség szerint 10—12
hely fog megüresedni. Akik e helyekre pályázni
akarnak, hogy a jövő iskolai évben az otthon
tagjai lehessenek, f. évi junius hó 15-ig adják
be folyamodványaikat i l l e t é k e s p ü s p ö k i
h i va ta 1u k h oz.
A folyamodványhoz csatolni kell a következő okmányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
j
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2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdijnak s
az esetleg okozott károk megtérítésének kellő
időben való befizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskola-igaz
gatói értesítés az eddig végzett tanulmányról,
főiskolás ifjú kérvényéhez index (hiteles máso
lat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az iskola
igazgatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi
helyzetet is s hogy a folyamodó milyen pályára
készül.
7. Esetleg a szülőknek az egyház szolgála
tában szerzett érdemeit feltüntető lelkészi
ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő postahelyeggel
ellátott megcímzett válaszboríték.
Az otthonba csak a kir. magyar Pázmány
Péter tudományegyetem, a kir. József műegye
tem és az állatorvosi főiskola ág. h. ev. (esetleg
ref.) hallgatói vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamo
dók a Luther Otthon igazgatóságától kapnak ér
tesítést juniüs hó végén.
Budapest, 1930 május hó 18.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor s. k.,
ügyvezető alelnök.

A protestantizmus
létjogosultsága.
Reflexiók Pezenholfer egyke-vádjaira.
Irta: K i s s S a m u .

Csakugyan helyes. De nincs igaza abban s
akkor, amidőn ez elvileg örök igazságokat tar
talmazó tételeket, ill. a bennük rejlő erkölcsi hát
rányokat teljesen a protestantizmusra érti, az
előnyöket viszont kizárólag a katholicizmusra
vonatkoztatja. Mert Pezenhoffer fentebbi ada
taiból józan, logikai úton semmiképen sem következhetik a protestantizmus inferioritása és a
katholicizmus főlénye, egyedül üdvözítő, igaz
volta.
Még kevésbé, ha következtetési menetét
vesszük szemügyre s taglaljuk. Lássuk csak! A
18. lapon azt írja: »Vannak olyan naivak — sőt
akik eddig az egykéről írtak, majdnem mind
ilyenek — akik e rettenetes betegség ellen
küzdve azt ajánlják, hogy juttassuk földhöz a
népet és akik szentül meg vannak győződve,
hogy parcellázással és földosztással az egykét
megszüntetik, illetőleg elejét veszik neki. Ezek
a jó urak nem ismerik az emberi lelket. Adjunk
földet a népnek, én is azt mondom; jót teszünk
vele és a nép megérdemli. Ahol lehet parcelláz
zunk és minél többet parcellázzunk. Adjunk a
népnek megélhetést, kössük hozzá e megszentelt
földhöz, de csak azzal a céllal ne tegyük, hogy
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ezáltal az egykét megszüntessük; csak azt ne
gondoljuk, hogy ezáltal az egyke ellen küz
dünk, mert akkor haszontalanul a levegőt verdessük. A kivándorlásnak talán itt van az oka,
de az egykének nem. Jó lenne és semmi baj sem
volna, ha qz egykének ily könnyű orvossága
volna. Hiszen tudvalevő, hogy éppen a legmó
dosabb, legvagyonosabb, parcellázásra és föld
osztásra nem szoruló községek a legegykésebbek; niig a szegény, földnélküli, zsellér közsé
gek többnyire szaporák. Mert ha a gazda azért
hódol e bűnnek, mert földjeit nem akarja több
gvermek közt felosztani, mert azt akarja, hogy
a fia is legyen olyan gazda, mint ó, ez ok mini
dig megvan, akármennyi földje van. Mert ha ő
30 holdas, akkor azt akarja, hogy a fia is 30
holdas legyen; de ha ó 00 holdas, akkor is
épúgy akarja, hogy a fia is 60 holdas legyen.
S egyébként is közös vonása az emberi ter
mészetnek, hogy akármennyije van, mindig töb
bet kíván.«
Csodálatos, hogy aki ezt leírta, nem látja
meg és nem ismeri fel az egykének gazdasági
vonatkozásait s kapcsolatát. Hanem a reformá
tusok s általában a protestánsok közt divó egy
kének okát teljesen és kizárólag a vallásban ke
resi; érette a vallást teszi felelőssé. De már
viszont a protestánsok szaporaságát a katholikusokkal szemben nem a vallásban látja. Pl.
Torontálban a protestánsok szaporaságáról azt
mondja (110. lap), hogy »az se vallási ellenálló
erő, hanem a kifejtett szerencsés faji és föld
rajzi viszonyok eredménye«. Tehát ami a pro
testánsoknál kedvezőtlen, rossz, az egyenesen
a vallás rovására írandó; ami pedig kedvező,
annak már nem a vallásban leli magyarázatát.
Miféle mérleg ez, amelyik igy mér?!
Még feltűnőbbé válik kaszájának ez a két
felé fogása, mikor a katholikus egykének az
okait keresi és magyarázza. A 147. lapon azt
mondja: »Általában az utóbbi évtizedekben az
egész országban rohamosan, sőt ijesztően csök
ken a kath. nép szaporodása«. S magyarázatul
hozzáfűzi: »Ez a romlás azonban a lehető leg
természetesebb valami: teljes erővel működő
ezernyi oknak szükségszerű következménye«. Sa
játságos, a katolikusoknál ez természetes és
szükségszerű következmény; mig hasonló je
lenség a protestánsoknál kizárólag a vallásra
vezethető vissza. S még különösebb, hogy a
kath. nép szaporodásának csökkenését szükségszerüleg eredményező ezernyi okból csak egyet
sem emlit. Hasonlóképen mikor az 53. lapon a
baranyai katolikusoknak a reformátusokét is
felülmúló egykés voltáról azt mondja: »Mind
ennek azonban nem a katholicizmus életképte
lensége az oka, hanem azért van igy, mert hogy
úgy mondjuk, igy kell lennie«, — ennek a kate
gorikus imperativusnak a megnevezésével me
gint adós marad. Ugyanazon lapon pár sorral
lejebb: »A kath. magyar falvak népe is sajnálta
gyermekei közt kis szalagokra hasogatni szántó-
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földjeit és az egyke hódolói közé lépett«. Tehát
náluk gazdasági az ok s nem vallási, erkölcsi.
Az 55. lapon olvassuk: »Egyébként a szerb
is, horvát is, sokáé is oly kis számú Baranyá
ban (egyik se éri el még az 5%-ot se), hogy
egykés voltukból, se szaporaságükból fontosabb
következtetéseket nem lehet itt levonni.« Mert
a 108. lap szerint, szintén katholikusokról szólva
azt mondja: »2—3% se nem oszt, se nem szo
roz; egy-két község szapora, vagy szaporátlan
volta még nem jogosít fel semmiféle következ
tetésre, mert lehet az véletlen, illetőleg más
kedvező, vagy kedvezőtlen tényezők történetes
találkozásának folyománya is«. Annál meglepőb
ben hangzik, mikor már 5 oldallal hátrább, a
113. lapon, a szintén csekély számú, saját ál
lítása szerint is csak 3.9%-ot kitevő bácskai re
formátusok szaporátlanságát »megdöbbentőnek«
mondja. S amiben újabb bizonyságát látja an
nak, hogy »a dunántúli protestánsok nem azért
egykések, mert magyarok«. Hanem, amit itt
ugyan kivételesen elhallgat, de amire céloz:
mert reformátusok, protestánsok. Tehát mint
látni való, a bácskai reformátusok alacsony percentszáma a saját felállított tételével szemben is
feljogosítja arra, hogy belőle a protestánsokra
súlyosbító következtetéseket vonjon.
A 85. lapon: »A soproni járás annyira pro
testáns, hogy az egész megye evangélikusainak
majdnem a fele az itteni német evangélikusokra
esik. Mivel azonban e járásban ismeretlen az
egyke, itt az evangélikusok is szaporák.« Amikor
ezt beismeri, a következő lapon levő tábláza
tát viszont azzal vezeti be: »Ha a zavaró sop
roni járás kiküszöbölésére csak a jelzett vonal
tól keletre eső rész falvait vizsgáljuk. . .« Ami
tehát ellene bizonyít, az »zavaró« rá nézve, s
egyszerűen mellőzi a kimutatásból. Láthatjuk
ebből, hogy mennyire önkényesen jár e'l.
“"■A 83.4o/o katholikus népességű s szerinte is
tegegykésebbek közül való kalocsai járás »egy
kés voltát megmagyarázza az, hogy a megye
minden járása közt a legkedvezőtlenebb, iegdélnyugatibb fekvésű« (90. lap). Tehát itt föld
rajzi okra vezeti vissza az egykét. A 97. lapon
ismét azt Írja: »A néhány ezer Borsod és AbaujTorna megyei görög szertartásé katholikusok
alacsonyabb születési arányszámának bizonyára
valamely természetes oka van«. Ennek a termé
szetes oknak a megnevezése és kifejtése azon
ban megint csak elmarad.
»A Toron tál megyei németek egykés ségé
— mint a 104. lapon kénytelen "bevallani — tisz
tán katholikus baj és katholikus talajból fakadt
s ezt nem lehet szépíteni. Úgy látszik tehát,
hogy a katholicizmus itt, a Csanádi egyházme
gyében csütörtököt mondott«. De azért, — teszi
hozzá (105. lap) — »éppen nem szabad azt gon
dolnunk, hogy e megyében a kath. vallás olyan
viszonyban van az egykével, mint eddig mindig
a protestantizmus volt«. Mert mint a 106. lapon
folytatja: »A Torontál megyei németek egykés
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voltában nem hibáztatjuk a kath. vallást, mint
erkölcsileg tehetetlent s életképtelent, hanem
tisztán csak a Torontál megyében levő németek
katholicizmusát. A katholicizmus Torontálban
csak annyiban mondott csütörtököt, hogy az
itteni németek vallásossága könnyűnek találta
tott.« A torontáli egyke kath. jellegének a helyes
nyitja szerinte ez: »A németség hazánkban bár
mely más fajnál* vagy néprétegnél hajlamosabb
az egykére. 1. Mert kulturált, művelt, felvilá
gosult; 2. mert a fukarság, anyagiasság, önzés,
mint germánnak faji tulajdonságai; 3. mert falun
úgyszólván kivétel nélkül vagyonos kisgazdák
ból áll.«
Ha ebből a látószögből vizsgálta volna az
ormánsági és őrségi viszonyokat: szabad lett
volna-é s lehetett vólna-é akkor a protestantiz
must mint vallást egyetemlegesen felelőssé tenni
az egykéért?!
Hiszen éppen azok az okok, amelyekkel a
torontáli egykét magyarázza, teljes mértékben
állanak a protestantizmusra is. Maga Pezenhoffer írja a 61. lapon: »A reformátusok mind jó
módúak, mind falusiak s földmi velők.« A 176.
lapon hasonlóképen: »Mig a protestáns falusi
kisgazdáink átlag 25—30 holdasok, addig a kath.
falvak kisgazdáinak földjei átlag bizony már
régen 5—10 holdas szalagokra vannak felha
sogatva.« A 182. lapon ismét: »A szóban forgó
helyeken a protestánsok feltűnően gazdagok,
mig a katholikusok kivétel nélkül nincstelenek.«
A 218 s következő lapokon felsorol több me
gyét s statisztikai számszerű adatokkal igazolja,
hogy bennük az őstermelő s vagyonosabb bir
tokosok a protestánsok, a kisebb birtokosok,
nincstelenek és ipari munkások nagyobb száza
léka meg katholikus.
Természetesen amikor ő a protestánsok te
hetősebb, vagyonosabb voltára utal, azzal tulaj
donképen minden egyes esetben mást és mást
igyekszik bizonyitani. De véletlenül olyanformán
jár, mint a sanda mészáros: mert máshova üt,
mint ahova céloz; amennyiben adatai az egy
kével, ill. a szaporodás csökkenésével kapcso
latba hozva egyenesen ellene bizonyítanak. S
bizonyos mérvű magyarázatát adják annak, hogy
— sajnos! — miért gyakoribb ajnotestánsok
közt az egyke.
Úgy néha azonban — mintegy akaratlanul
s elvétve — maga Pezenhoffer is elárulja még
a protestánsokra vonatkozólag is, hogy tuda
tában van az egyke és a vagyon közti össze
függés nék. Kápolnásnyékről szólva pl. azt
mondja a 177. lapon: »Lelkészség természetesen
itt is csak református van a faluban, sőt maga
a falu is, értem a bírót, az esküdteket és a
v a g y o n t (ez a b ű n j e 1, mert a vagyon miatt
nem kellett a gyermek) tiszta református mind
mai napig.« Lám maga beismeri ezzel az egy
kének gazdasági vonatkozását; sőt a vagyon és
bűnjel szót mintegy nyomatékül és a kapcsolat
kifejezéséül alá is húzza.
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Annál megfoghatatlanabb és érthetetlenebb,
hogy a protestáns egykének okát és gyökerét
tisztára a vallásban keresi és látja. Holott a val
lás, helyesebben mondva a Biblia a tapasztalat
által is támogatva inkább megerősíthette volna
az egyke általános okául és magyarázatául tar
tott amaz igazságban, mely szerint »Akik meg
akarnak gazdagodni, kísérteibe, meg tőrbe és
sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek
az embert veszedelembe és romlásba merítik.«
(I. Tim. 6, 9.)
A protestáns egykének a vallás rovására irt
súlyosságát még a reformátusok közt uralkodó
kései házasságkötések hangsúlyozásával igyek
szik fokozni. Azt mondja (129. lap), hogy »túlkora házasodás kedvezőtlen irányban befolyá
solja a népszaporodást«. Vagyis a később kötött
házasságok általában szaporábbak. Már most:
mivel (128. lap) az összes számba vehető vallá
sok hivei közt a református népben divatos a
kora-házasodás legkevésbé«, a reformátusoknak
s általában a protestánsoknak kellene természet
szerűleg a legszaporábbaknak lcnniök. Mert mig
a túlkorán házasulókból ép annyi százalék a
kath., amennyi az ország átlagában; addig az
a százalék, melyet a túl fiatal kor miatt kötött
házasságokban az egykéjéről hírhedt reformá
tus nép elfoglal, csak fele országos százaléká
nak«. S Pezenhoffer szerint ennek ellenére is
szapoiátlanabbak a reformátusok.
Az igazság azonban az, hogy nem ennek
ellenére, hanem ezért is. Mert a statisztika Pe
zenhoffer önkényes tételével szemben éppen el
lenkezőt állít. Azt nevezetesen, hogy a fiatal
korban kötött házasságokból mindig kevesebb
a gyermektelen, meddő házasság, mint a ké
sőbb kötött házasságokból. Kenéz Béla egye
temi 'tanár, az Orsz. Stat. Tanács elnöke —
tehát igazán autentikus e téren — Magyaror
szág Népességi Statisztikájában írja (122. lap):
»A házasság termékenységére nézve legkedve
zőbb, ha az apa 25, az anya 20 éven alul van,
az öregebb korban kötött házasságok termé
kenysége csekélyebb*. S Kiaer-nek Statistische
Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Frucht
barkeit cimü munkája alapján stat.” adatokkal
mutatja ki, hogy mig a 15—20 éves anyák
nak Berlinben 5.7, Norvégiában 2.8 százaléka,
addig pl. a 30 -35 év közti anyáknak 16.6, ill.
9.7 százaléka meddő. Úgyhogy ez a demográfiai
adat homlokegyenest az ellenkezőjét bizonyítja
annak, mint amit Pezenhoffer vele bizonyítani
akart. Vagyis: hogy a későbbi korban kötött
házasság nem etikailag terhelő, hanem Inkább
enyhítő körülmény az egyke és a szaporátlansag szempontjából.
Pezenhoffer megállapításai és következte
tései tehát, mikor az egyke okainak keresésében
más-más irányban indul el s más-más irányban
halad a katholikusoknál és a protestánsoknál, s
mikor a protestáns egyke súlyosbításául hamis
tételt állít fel: mondjuk ki nyíltan és magyarán,
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hogy egyenesen tendenciózusak. Következtétései annak az érzésnek és gondolkozásnak a
szüleményei, melynek saját maga e szavakban
adott kifejezést: »Szabad-é a protestantizmust
szeretni és becsülni?«
»A katholikus népnek erkölcsösségén ala
puló szaporaságát« a protestánsokkal szemben
Pezenhoffer még a coclibátusban is keresi. S
a 242. lapon azt mondja: »Azok a jó urak, akik
nek a papinőtlenség szálka a szemében, ne a
coelibátustól féltsék népünk fennmaradását, h a 
n e m i n k á b b n e k i k ö s z ö n j é k « (maga
húzza alá). Mert »egyeseknek el kell élve temetkezniök, lemondaniok a világ örömeiről, nap
sütésről s mintegy haszontalanul, maradék, utó
dok nélkül elveszniük, hogy az ő eltemetkezésük s elveszésük által példát adjanak az erköl
csös, tiszta életre s mig ők maguk haszontala
nul elveszni látszanak, a népnek az ö heroikus
önmcglagadásukból fakadó tiszta erkölcse által
százezrek nyerjenek életet«.
Micsoda feje tetejére állított logikai követ
keztetés, mely szerint a cölibátusból folyik a
kath. nép erkölcsössége és szaporasága. Mert
föltéve, de meg nem engedve, hogy csakugyan
a vallástól függne az egyke s általában a né
pesség csökkenése; s elfogadva, hogy a katholikusság szaporább a többi felekezetnél: nem
világos-é, hogy a coelibátus nélkül még sza
porább lenne. Úgyhogy azt lehetne inkább
mondani, hogy a coelibátus dacára is szapo
rább; nem pedig, hogy a coelibátusból kifolyó
lag, a coelibátus következtében.
Mert az meg csak minden felül álló tény,
hogy a protestáns lelkészség tiszta családi élete
nemesebb és példaadóbb hatású a nép erkölcsiségére, mint a coelibátus s a coelibátussál
sokszor és sok helyütt természetszerűleg vele
járó erkölcsi visszásságok. Mintahogv általában
a házasélet az agglegényi állapotnál mindenkor
nagyobb jelentőségű a fajfentartás és szaporo
dás szempontjából.
Mindezekből kitűnik: hiszen maga Pezen
hoffer is a katholikusokra alkalmazva nyíltan, a
protestánsokra vonatkozólag pedig a sorok közt
itt-ott akaratlanul beismeri s az elfogulatlan sta
tisztikusok is arra az eredményre jutottak, hogy
az egykének, illetőleg a születések csökkenésé
nek okai első sorban is gazdaságiak. Amire he
lyesen mutat rá Buday László is, mikor az
akadémia által díjazott, tehát szakférfiak által
is elfogulatlannak ítélt »Megcsonkított Magyarország« cimü munkájában azt mondja (64. lap):
»A születési arányszám azokban a községekben
magas, amelyekben a mezőgazdasági cseléd és
a munkás elem van túlsúlyban; mig Baranya
azon falvaiban, hol a birtokos elem a túlnyomó,
ott csökken a születési százalék; s általában a
földjét szétaprózástól féltő kisbirtokos elemnél
találjuk meg az egykének szinte túlzásait«. S
magyarázatképen hozzáfűzi: »Nyilvánvaló, hogy
az első azért nem fél a gyermektől, mert annak
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hasznát látja 12—16 éves korától kezdve, előbb
otthon, később napszámban; a második pedig
attól retteg, hogy földje nem lesz eléig több
család eltartására«.
Az egykének, ill. a születések csökkenésé
nek egy másik oka pedig, ami tán kissé különö
sen hangzik, a protestánsok kulturáltabb, fel
világosultabb voltában rejlik. Amire Kenéz Béla
is rámutat Magyarország Népességi Statisztiká
jában, amikor Westergiaard, Salvator del Vecchio
és mások tollából származó, ide vágó tanulmá
nyok alapján utal arra, hogy nemzetközi vonat
kozásban is bizonyos mérvű fordított arányt
tüntet fel a népesség szaporodása a kultúrával.
Amennyiben mint a 128. lapon írja: »A művelt
ség terjedésével fokozódó felelősségérzet útját
állja a család eltartását nehezítő, a standard of
lif-et lenyomó gyermekszaporitásnak; s t alán
nem puszta véletlen az sem, hogy legtöbb szü
letéssel dicsekedő vármegyéink egy része (Ung,
Bereg, Lika-Krabava) a legkevesebb irni-olvasni
tudót mutatja fel«.
'
A kultúrának a születések csökkenésével,
ill. a műveletlenségnek a nép szaporodásával s
egyke-mentességével való összefüggését Pezenhoffer is elismeri, amikor a torontáli német kath.
egyke okául (106. lap) első sorban a lakosság
»kulturált, művelt, felvilágosult« voltát említi.
Majd mikor a 161. lapon azt írja: »Hogy a kath.
falusi nép nagy lelki elhanyagoltságának eddig
még nem láttuk nagyobb hátrányát, annak oka
az, hogy e lelkileg legelhanyagoltabb községek
átlag eléggé eldugottak, műveletlenek s több
nyire vagyontalanok; ily helyeken pedig kisebb
az egyke csábítása«. Persze ez a beismerés is
csak titkos, akaratlan s tulajdonképen ezzel az
elszólással is mást céloz, mint amit szavaiból
jogosan következtetni s általánosítani lehet.
Mert két lappal hátrább már (163. lap)
többször tapasztalt logikátlanságával azt az ered
ményt vonja le: »Magyarország törvényesen be
vett vallásai között csak a katholikus az, mely
szellemileg és erkölcsileg valóban irányítani
tudja híveit. A protestáns felekezetek és az izr.
vallás a modern közszellemnek és divatos er
kölcsi felfogásban úgy látszik teljesen feloldód
tak s ha külső megnyilvánulásaikban megvan
nak is, ahhoz éppenséggel semmi hatalmuk
sincs, hogy a modern közszellemnek és erkölcsi
felfogásnak a vallás tanaival és a valláson ala
puló erkölccsel szembehelyezkedő megnyilvánu
lásai ellen eredményes csatát vívhassanak, vagy
a szembeszállást akár csak meg is kíséreljék.
E téren annyira életképtelenek és tehetetlenek,
hogy a katholicizmus szívósságával hasonlítva
össze, egyenesen az egyke okozóinak látszanak«.
A protestantizmus ellen felhozott egyéb
vádjait és rágalmait, hogy »a reformáció és a
lelkiismereti szabadság közötti összefüggés a
leglvalótlanabb dolog« (249. lap); hogy »ami a
protestáns államok »vezető kultúráját« illeti, ez
a kultúra nem a protestantizmus okozata (250.
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lap); hogy »a protestantizmus nemcsak hazánk
ban van erkölcsi inferioritásban, hanem kivétel
nélkül minden vegyes vallású államban az ó
és újvilágban egyaránt« (247. lap): talán majd
más alkalommal szintén taglalás alá veszem.
Itt most csak az egykével kapcsolatos vádakra
akartam szoritkozni. Amire nézve láthattuk, hogy
Pezenhoffemek sem az adatai nem támogatják
állításainak és vádjainak a helyességét, igazát;
sem pedig, vagy jobban mondva: még kevésbé
következtetési methodusa, amely csakúgy hem
zseg az erőltetett, valótlan és rosszakaratú mcgállapitásoktól. A józan ész és logika szabályai
szerint mindezek maguk után vonják ama kon
klúzióként odavetett nagyhangú tételének is a
megdőltét, hogy »a protestantizmusnak nincs
létjoga hazánkban«.

(Vége.)

A Luther Otthon.
A Budapesten tanuló evangélikus egyetemi
hallgatóknak kedves otthona, az Üllői-út és a
Szentkirály-utca sarkán levő Luther Otthon, ez
esztendőben tölti be áldásos munkájának husza
dik esztendejét. Nem nagy ez az intézet. Ki
csiny, szerény és szegény, mint a mi evangéli
kus egyházunk, de bensőséges, meghitt hajléka
52 egyetemi hallgatónak, akik itt úgy élnek, mint
egy nagy családnak tagjai, egymást segítő és
szerető testvérek. Az intézet az egyetemes egy
házé, amely azzal, hogy az értékes ház két eme
letét díjtalanul bocsájtja az otthon rendelkezé
sére, meghozza azt a legnagyobb áldozatot,
amit csak anyagiakkal küzködő egyházunk ifjú
ságáért hozhat. Az otthon közvetlen felügyelete
a kisbizottságra van bízva, amelynek elnöke a
mi evangélikus tanári gárdánk egyik kimagasló
büszkesége, az igazi lutheri lelkű Mágócsy-Dietz
Sándor dr egyetemi professzor. A Luther Otthon
minden ügyét szivén viselő gondos, szeretettelteljes munkájában hűséges segítőtársai: Sándy
Gyula műegyetemi tanár, buzgó evangélikus ve
zérférfiú s az evangélikus ifjúság apostoli lelkű,
közszeretetben álló Oszkár bácsija, Scholtz Osz
kár dr egyházkerületi főjegyző. Az ő szigorúan
evangélikus szellemű tanácsaik szerint vezeti az
otthon ügyeit Vidovszky Kálmán vallástanár, az
intézet igazgatója, aki úgy él ott a fiuk közt,
mint jó bátya, idősebb testvér, mindig készen
minden szolgálatra.
így érthető, hogy a Luther Otthon nem szi
gorú rendszabályokra alapított tömegszállás, ha
nem családi hajlék, amély valóban otthon, ahol
a rendet, fegyelmet és békességet teremtő erő
nem a rideg paragrafus, hanem az egymást meg
becsülő szeretet, a belátás, a komoly célkitűzés
s mindenek felett az az evangéliumi szellem;,
melyet minden ifjú hazulról hoz s amely itt
nem1halványul el, sőt elmélyül. Az evangéliumi
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szellemet ápolja az esténkint tartott rövid áhitat
s azok az előadások, amelyeket egyházunk
nagyjai mindenkor szívesen tartanak az ifjaknak.
(Ebben az évben előadást tartottak az otthon
ban: Kovács Sándor dr, Raffay Sándor dr, Bőhm
Dezső dr. Gaudy László dr, Kemény Lajos.)
Az otthonnak szép könyvtára s a társalgó szo
bában több napilap és minden egyházi, továbbá
minden valamire való irodalmi és ^tudományos
folyóirat állandóan rendelkezésre áll. A zene
szóba az erre való időben gyakran hangos a
jókedvű és jóhangú fiuk muzsikájától, énekétől.
A legjobb kedély mellett csak jó munka
folyhat. A Luther Otthon ifjai általában jól vég
zik tanulmányaikat. Sok kitűnő diákunk táplálja
bennünk a reményt, hogy az otthon tagjai nem
maradnak el a kiváló elődök mögött. Ezután is
megtartjuk a közéletben s tudományos világban
azt a pozíciót, amelyet a magyar lutheránia
mindig elfoglalt. Az orvostanhallgatók összetett
vizsga versenyét ez évben is lutherotthonista —
Eisrt Pongrác — nyerte el.
A mi otthonunkban egyszerű, de igen jó
és bőséges az ellátás, amit igazol a fiuk állandó
jó kondíciója. A havi 72—88 pengőért ilyen jó
ellátást sehol sem adhatnak Budapesten. Nagy
gond fordítódik az egészségre. Szobáink nagyok,
magasak, mindig jó levegöjüek. Intézetünk or
vosa, dr Zsigmondy Zoltán szanatóriumi fő
orvos űr, mindig készséggel áll teljes önzetlen
séggel betegeink rendelkezésére.
Csak egy nagy hiányunk van. Nem tudunk
kedvezményes helyét biztosítani épen a legsze
gényebb fiainknak. Épen ezért a múlt évben a
püspök urak útján minden egyházhoz egy kére
lem ment, amely csak azt kérte egyházainktól,
hogy évi 5—10 pengőt ajánljanak fel a Luther
Otthon céljaira, hogy minden évben tudjunk
olcsón, vagy talán ingyen is ellátni négy—öt
szegény fiút. A rendkívül nehéz gazdasági vi
szonyok nem hoztak teljes sikert. Csak kevés
egyház tudott segítségünkre sietni. Bizony szó
lehet az évi rendszeres segélyről. De azért nem
adja fel a küzdelmet az otthon vezetősége. Az
eddig beérkezett adományokat alapítványként
kezelik. Egyszer mégis csak meg fog az annyira
nőni, hogy jelentős összeg lesz. Azért ez útonj
megint csak arra kér az otthon vezetősége min
den egyházat, hogy küldje el az otthonnak ado
mányát. Nem kérnek sokat. Minden legkisebb
adomány is növeli az alapot. Akik eddig nem
adtak, adjanak ez után, akik pedig adtak, állítsák
be azt az összeget évi rendes költségelőirány
zatukba. Az öt—tiz pengőt még a mai mostoha
viszonyok mellett sem érzik meg, a sok kicsi
pedig sokra megy s ezekből a sűrű kis adomá
nyokból mégis csak felvirágzik egyszer a mi
otthonunk. Lámcsak, a katholikus testvérek egy
másután építik a Szent Imre kollégiumokat,
mégpedig nagyrészt a közönség áldozatkészsé
géből. Hát mi, akik annyi iskolát tartottunk fenn
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olyan szomorú időkben, nem tudnánk megizmositani ezt az egyetlen fővárosi otthonunkat?!
Biztatásul hadd közöljük, hogy eddig az
egyházak és iskolák adományából több mint
1500 pengónyi összeg gyűlt egybe egy év alatt.
Ha egy kicsit jobban a szívügyünknek tekinte
tn é n k az evangélikus ifjúság ügyét, de sokat
is tehetnénk szegénységünkben is! Tegyük meg
hát azt, ami tőlünk telik! A Luther Otthon postai
befizetési lapjának száma *23.920. Ilyen számra
kiállított postatakarékpénztári befizetési lapon
költség nélkül lehet minden összeget beküldeni.

Felekezetközi viszony a
múltban.
Annak illusztrálására, hogy a protestánsok
és katholikusok, illetőleg a prot. és kath. főpásztorok közt milyen barátságos viszony állott
fenn a múltban, a Pesti Hírlap m. évi december
29-én megjelent 53. számának vasárnapi füzetes
mellékletén olvashatunk igen érdekes adalé
kokat.
Ha a két nagy keresztyén felekezet közt a
ma sajnosán tapasztalható barátságtalan, mond
hatnám ellenséges érzületet észleljük, szinte hi
hetetlennek látszik, hogy az valóban úgy volt,
ahogy a P. H. kérdéses száma közreadja. Pe
dig bizony úgy volt, mert történeti adatok iga
zolják azt.
Azt gondolom nem lesz érdektelen az Evan
gélikusok Lapja olvasói előtt, ha a P. H. szó
ban forgó közleményéből az Evangélikusok L.
hasábjaira átvetitek égy-két frappáns adatot,
mint dokumentumot, azért, hogy rámutassak:
milyen ideális viszony állhat fenn a r. kath. és
prot. felekezetek közt, ha kölcsönös türelem,
szeretet és jóakaratú megértés vezeti őket ér
zületben, gondolkodásban és cselekedetben.
Gyórfi Bence (Benedek Vince), a közlemény
beküldője, erről a barátságos viszonyról a kö
vetkezőket irja:
»A fópásztori kollégiálitásnak felemelő pél
dáját mutatta hajdanában Stankovits János nagy
nevű rk. püspök Haubner Máté győri ev. lel
késszel és a dunántúli ev. egyházkerület szintén
nagynevű szuperintendensével szemben.
Az 1848-iki szabadságharc gyászos emlé
keit kell felidéznem. Ahogy a nemzet történeté
ben, ép úgy a győri ev. egyházközség évköny
veiben is véres betűkkel vannak feljegyezve a
nagy napok emlékei.
Haubner Máté, az apostoli lelkületű és tisztajellemü pap s izzó hazaszeretettől fűtött ha
zafi, 1848. advent első vasárnapján egy haza
fias főpásztori körlevelet intézett a hatásköre alá
tartozó lelkészekhez, tanítókhoz. Ezt természe
tesen később nagy bűnül rótták fel neki s elég
ok volt arra, hogy állásától megfosszák. Az 1848.
események a nemzetre nézve szomorú véget ér-
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vén, Haubnernek is, mint sok más jelesünknek,
honfiúi nemes érzelmeiért börtön lett a jutalma.
Hat évre internálták a kufsteini börtönbe.
Mikor végre hazánk politikai egére boldo
gabb idők hajnala kezdett feltűnni s a 'Bach és
Schmerling uralma is megszűnt: Haubner kisza
badult a várfogságból. Örömünnepet ült az egy
házközség, amikor hosszú távoliét után újból
körében üdvözölhette forrón szeretett lelkészét
s az egyházkerület szuperintendensét. Székhe
lyére történt bevonulása valóságos diadalát volt.
Köztiszteletben álló egyéniségét valósággal el
halmozták a nagyrabecsülés és ragaszkodás je
leivel. Előkelő rám. kath. férfiak vetélkedtek a
Haubner iránti tiszteletük lerovásában.
Itt mutatok ra arra a kiváló megbecsülésre
is, amely Sztankovits János, a róm. kath. me
gyéspüspök részéről nyilvánult meg Haubnerrel
szemben. Mikor Haubner elfoglalta székhelyét,
Stankovits János püspöki négylovas diszhintaját
küldte Haubner elé s a várfogságot szenvedett
főpap ezen vonult be a város minden rendű és
rangú lakóinak sorfala közt Győrbe hívei közé.
Páratlan jelenség, hogy egy lutheránus szuper
intendens egy róm. kath. püspök diszfogatán
tartja bevonulását. Felemelő érzés támad a
jobbérzésű emberben, mikor egy rk. püspök el
hárítva a felekezeti korlátot, ily emelkedett fel
fogást tanúsít protestáns kollégájával szemben.
Igaz, hogy erre a becsülésre rászolgált Haub
ner, mint a hazáért martirságot szenvedett ha
zafi, de mégis feljegyzésre méltó olyan ritka
eset, amely beszédes bizonysága a felekezetek
békességes együttélésének.
Stankovits továbbra is fenntartotta a kollégiális viszonyt Haubnerrel. Egyike volt a leg
szívesebben látott vendégeknek a püspök aulá
jában. E ritka jó viszonynak jó hatása volt Győr
ben a felekezetközi viszonyra is.
Nem kevesebb megértést tanúsított Stanko
vits Jánosnak egy másik püspöki utódja Zalka
János, Haubner Máté utódával, Karsay Sándor
győri lelkész és dunántúli szuperintendenssel
szemben. Zalka is, Karsay is 1867-ben, tehát
egy időben ültek a főpásztori székbe. Egyező
lelkületüek lévén, bizonyos szimpátiát éreztek
egymás iránt. Ez a kölcsönös szimpátia abban
is megnyilvánult, hogy Zalka János többször
látta vendégül asztalánál Karsayt, akinek nyer
sen egyenes természete, szókimondása tetszett
a vendéglátó kollégának. Különösen kedvelte
jóízű magyaros mondásait, amelyeken Zalka
püspök jóízű eket kacagott. Lutheránus körök
ben közszájon forog az a mondása, amely egy
püspöki diszebéd alkalmából hangzott el Karsay
szájából. A vadpecsenye felszolgálásakor azt
kérdezte a püspök-házigazda a jobbján ülő Karsaytól: »Kedves kollega uram, hol szokta az
asztalára kerülő vadat beszerezni?« Karsay igy
válaszolt: »Hát csak ott kedves méltóságos házi
gazdám, ahol a többi egyszerű polgárok: a vadkereskedőnél, — néha pedig; a »kegyelem me
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zejéről«. Zalka jóízűen mulatott az elmés mon
dáson. (Lásd Payr Sándor »Az eklezsia humora«
c. gyűjteményét.)
A külső érintkezésben is megnyilvánult
Zalka János becsülése Karsay iránt. Mikor 1887.
aug. 24-én ötvenéves lelkészi jubileumát ünne
pelte Karsaynak a dunántúli ev. egyházkerület
fényes külsőségek között, Zalka püspök is me
leg hangon üdvözölte a jubiláns kollégát s in
tézkedése folytán megjelentek a győrvárosi róm.
kath. egyházkerület képviseletében Tóth Antal
nádorvárosi esperes-plébános, Horváth Lajos
győrujvárosi és Ruschek Antal győrszigeti plé
bános. Nem maradt el az üdvözlők sorából a
győri bencés főgimnázium tanári kara sem, ame
lyet nagyobbszámú küldöttség élén Francsics
Norbert igazgató képviselt. Szó, ami szó, Karsay
rá is szolgált a saját felekezetén kívül állók
megbecsülésére is, mert ő egyházközségében és
egyházkerületében János apostol szelídségével,
Pál apostol bölcsességével kormányzott s oda
volt irányozva minden törekvése, hogy a kü
lönféle felekezetek között a béke és megértés
uralkodjék.
Ugyancsak nagy melegséggel üdvözölte a
róm. kath. klérus Karsayt akkor is, amikor Őfel
sége I. Ferenc József »téti« előnévvel nemessé
get adott neki és a Lipót-rend k. keresztjével
tüntette ki. Ez az üdvözlés nemcsak udvariassági ténye volt a kath. klérusnak, hanem a
Karsay illusztris személye iránt táplált tisztelet
megnyilvánulása is. Ami tudniillik Karsayban
a legnagyobb volt s ami egyéniségét magasan
kiemelte, az puritán egyéniségének varázsa volt.
Mikor 1902. junius 4-én örök álomra hunyta
le szemeit, ugyanakkor tartott közgyűlést a vá
rosi törvényhatósági bizottság. Épp Ruschek
Antal, később kanonok és apátplébános szólott
a szőnyegen levő tárgyhoz. Amint a Hiób-hir
füléhez is eljutott, spontán azt a javaslatot tette,
hogy a gyász jeléül függesszék fel a közgyűlést.
Mire a közgyűlés felfüggesztése meg is történt,
íme egy rk. főpap nobilis cselekedete egy prot.
főpap emlékével szemben.
Zalka János utódja: Várady L. Árpád, szin
tén nagyon konciliáns lelkületű ember volt pro
testáns hittestvérei iránt. Ezt mutatja ama ténye,
hogy mikor a dunántúli ev. egyházkerület a
megürült egyházkerületi felügyelői székbe dr.
Berzsenyi Jenőt ültette s felügyelői méltóságába
Győrött nagy ünnepélyességgel beiktatta, a be
iktatás aktusán képviseltette magát. Képvisele
tében Ruschek Antal kanonok volt jelen, akinek
társaságában volt még dr. Mohi Antal püspökhelyettes, nagyprépost a székeskáptalan képvi
seletében. A dunántúli törvényhatóságok és pro
testáns egyházak küldöttei és egyéb notabilitások közt az evangélikus templomban foglaltak
helyet tehát a róm. kath. egyház kiválóságai is.
Mi több Mohi Antal dr. püspökhelyettes még
nagyértékű beszédet is mondott ott a helyszínén,
az evangélikus templomban. Berzsenyinek bibliai
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szellemben tartott beszéde inspirálta erre, h an -Ä lyekben nem azt nézték az egyhaza gyermekei,
goztatván a felekezeti türelmességet, ä te stv é r® hogy ki melyik templomban imádja Istenét, ha
szeretetet és egymás megbecsülését. Mint mély-W nem azt, hogy Krisztusban testvérek legyenek
ségesen vallásos ember, köszönti szivéből Ber-gj es azt, hogy a haza szeretetében, a polgári élet
zsenyi Jenőt, mint szintén vallásos egyént fel-R- ben, erkölcsi és társadalmi téren melyik szer
ügyelői méltóságának elfoglalása alkalmából.* »zett valódi érdemeket.
Milyen jótékonyan hatnak a békeszeretó lé
»Szívesen teszem ezt — úgymond — ép olyan’;;I
időben, amikor a szélsőségek veszélyeztetik a lekre a megértésnek, az egymás megbecsülésé
vallásosságot, amikor tehát össze kell fogni nek fönt rajzolt gyönyörű példái, — különösen
mindannyiunknak.« — E felemelő mozzanat ha ma, amikor a szeretet helyett a gyűlölködést,
tása alatt állott mindvégig a nagy és illusztris egyetértés helyett az egyenetlenséget, egyetértő
társaság és e nagyjelentőségű tény volt a disz- munka helyett a széthúzó munka romboló hatá
sát kell látnia a jó hazafinak és igaz keresztyén
lakomán is minden felszólalás forrása.
Berzsenyi Jenő hálás szavakkal köszönte nek ott künn a világ piacán.
Azt mondotta a világ Megváltója, a szeretet
meg a róm. kath. klérus kitüntető megjelenését,
különösen dr. Mohi Antal felszólalását, mely megtestesítője: »Arról ismerik meg mindenek,
az ö elvével teljesen megegyezik. A jövő biz hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást
tató képét, a békés munkára törekvést látja szeretitek!«
Szeressük tehát egymást; igy győzni fog a
ebben s erre kéri Isten megszentelő áldását.
A történeti hűség kedvéért megemlítem, bölcs belátás az áldatlan és káros testvérietlenBenedek Vince.
hogy az új egyházkerületi felügyelő Gyurátz Fe ség felett!
renc püspökkel, az installáló közgyűlés fölfiiggesztése alatt, a püspökvárba hajtatott, hogy
tisztelgő látogatást tegyenek dr. Várady Antal
Mele konferencia.
m. püspöknél.
A püspök még aznap délután, titkárja kí
Az országos evang. lelkészegyesület mint
séretében, visszaadta a látogatást.
egy 70 főnyi lelkész részvételével május 20—21.
A múltban fennállott barátságos felekezet- Balassagyarmaton tartotta az ágostai hitvallás
közi viszony illusztrálására álljon itt még az négyszázéves emlékének áldozott jubiláris kon
alábbi két adat.
ferenciáját. Balassagyarmat szép fekvésű, kedves
Orgonista-kántort választott a győri evang. felvidéki városka 12 ezer lakossal, akik közül
egyházközség 1836-ban. Választás előtt szokás 2500 evangélikus. Gyönyörű középületei és ma
szerint próbára hívta meg a jelentkezőket. Meg gánpalotái vannak. Főutcája a gyalogjáró és ko
hívta Schmidt István paksi kántort is, aki a ki csiút közötti kis virágos parkjaival nagyon ked
tűzött próbaidőre nem tudván megjelenni, ké vező, hangulatos benyomást tesz az idegenre.
sőbb látogatott el Győrbe. Igen ám, de akkor Mindenen látszik, hogy kicsisége ellenére is
az orgona szétszedve, javítás alatt volt, tehát gyorsiramú fejlődésnek indult. Ezt a fejlődést
nem játszhatott rajta. így történt meg az a sa azonban megakasztotta most Trianon. Közvetlen
játságos eset, hogy Schmidt István a kármelita a házak mögött, hogy úgy mondjuk: a kertek
atyák orgonáján mutatta be tudását a próbatétel alatt húzódik a határmesgvét képező Ipoly, mely
meghallgatására kiküldött bizottság es a győri forgalmat adó piacától, az élettől zárja el a
székesegyházi »hangászok«, mint szakértők je várost. De izzik lakosainak a lelkében a re
lenlétében. A szakértők között volt Richter Antal mény és elszántság, hogy ez igy nem maradhat.
székesegyházi karnagy, mint főszakértő, a dr. Ez jut kifejezésre a hősök emlékére emelt s fő
Richter János világhíres karnagy édesapja.
téren felállított impozáns szoborban, mely egy
A próba tartásáról felvett jegyzőkönyv meg romokba kapaszkodó, előre nyúlt oroszlánt áb
említi, hogy a szakértő »hangászok« szerint rázol. Az emlékmű a törvényszéki palotára néz,
Schmidt »nem egészen tökéletesnek Ítéltetett«. mintegy igazságot kérve, követelve a magyar
A bőnyi evang. egyházközség Zalka püspök ság számára. Kitátott s fogait mutató szájával
kormányzása idején új iskolát építtetett. Sze olyan, mintha a segítségért kiáltó, kifakadó ma
gény lévén az egyház, a maga erejéből nem gyar bánat szimbóluma volna; amely ha reá
tudta az építéshez szükséges pénzt előterem kerül, kész lesz majd érte küzdeni is. A szobor
teni. Adományokat gyűjtött tehát. Az építési hátat fordít a cseh határnak, a csonka haza felé
költségekhez Zalka püspök ötven forinttal já- néz; mintha csak azt akarná mondani, hogy el
rult, mint azt az 1880. április 25-én tartott egy sősorban innen belülről várja a megmozdulást,
házközségi közgyűlés jegyzőkönyvének 5. pontja a segítséget. S a szobron kifejezésre jutó el
igazolja, köszönetét mondván Zalka János szántság jelképezi, hogy majd megjön az idő,
püspöknek nagylelkű adományáért.
amikor lecsap a bitorlókra; hogy a féltett s tes
Istenem, mennyire szükség volna ma is — tével takart romok újból megépüljenek. Hogy
és ma különösen! az ijyen megértésre és az a város előtt, amelynek a polgármester üdvözlő
ilyen békés egymásmelletti élésre!
szavai szerint csak égy kapuja van, ismét meg
Hová tűntek él ezek az ideális idők, ame nyíljék a másik, az észak felé elzárt kapu is;
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s vele együtt megnyíljék a további fejlődés, vi
rágzás útja és lehetősége.
Ennek a most sorvadásra ítélt, de hitünk
szerint még szép jövőre hivatott kedves város
nak falai között látta a balassagyarmati evang.
gyülekezet szives vendégszeretettel két napon
át az ország minden részéből egybesereglett ev.
lelkészeket. A konferencián megjelentek sorai
ban ott voltak: D. Raffay Sándor, Kiss István
püspökök, Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár, Ferenczy Károly nyíregyházi leánykálvineumi igazgató az ORLE képviseletében, Hor
váth Sándor polgármester.
A konferenciát a helyi lelkésznek, Kardos
Gyulának a lelkészi szolgálata vezette be, aki
az összegyűlt lelkésztestvéreknek úrvacsorát osz
tott. Az elnöki megnyitóban Paulik János kor
mányfőtanácsos utalt arra a siralmas állapotra,
melyben hazánkat és felekezetűnket az ágostai
hitvallás jubileuma éri. A vallás manapság nem
annyira egybe kapcsoló, mint inkább szétvá
lasztó erő; főképen minálunk. Az 6gyes vallási
csoportozatok szinte tobzódnak az agresszivi
tásban és a más felekezetek nyugtalanitásában.
Pedig ha valamikor, hát most volna szüksége
ennek a szegény országnak arra, hogy minden
polgára összesimuljon s egységes fronton száll
jon síkra amaz alattomosan felburjánzó' szel
lem ellen, amely minden vallásnak ellensége. A
reánk nehezedő bajoknak egyik okát abban
látja, hogy mi túlságos liberálisok, engedéke
nyek vagyunk; s nem egyszer olyan hibák fe
lett is napirendre térünk, amelyekre más felekezetek rácsapnak. Liberális felfogásunk miatt
nincsenek olyan segédcsapataink, mint más fe
lekezeteknek, akik mögött annyi egylet, testü
let áll készenlétben. Szükség van az egyházi fe
gyelemre. Jövőnkre nézve sok függ attól, hogy
a serdülő ifjúság fejlődésének milyen irányt tu
dunk adni. Németország példáját kell szem előtt
tartanunk, ahol egész sereg férfi és nő áll ért
nek az ügynek a szolgálatában. Újabban valami
már történt is e téren; de a cserkész és le
vente munka mellett nagyon ráférne még ifjainkra a gondos, fokozott egyházi munka. Szük
ség volna még belmissziói lelkészi állások szer
vezésére, mivel a parochusok a mai zaklatott
időben képtelenek és elégtelenek minden enemű
feladat végzésére. A belső tevékenység mellett
ápoljuk a protestáns külfölddel való barátságos
viszonyunkat is.
D. Raffay Sándor bányakerületi püspök az
ágostai hitvallás történeti előzményeinek a tö
mör ismertetése után elnöki deklarációt olva
sott fel, mely szerint a magyarhoni evang. ke
resztyén egyház hálás kegyelettel ünnepli egy
házunk egyik dicsőséges oszlopául szolgáló,
ágostai hitvallás megalkotásának s a német bi
rodalmi gyűlésen való bemutatásának négyszázéves évfordulóját. Mely alkalommal alázatos
magasztalással áldjuk a maga ügyét diadalra
juttató háromságos egy Istent, aki Szentleikének
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újból való kitöltése által a reformációban új
pünkösdöt szerzett és a reformáció hitvallóiban
új^ apostolokat támasztott, akik a késő nemze
déknek is példát adtak az Isten igéjének hűsé
ges megtartására. Lelkünk igaz meggyőződésé
ből folyó ragaszkodással valljuk magunkénak
azt a hitvallást, .amelyet evangéliumi anyaszentegyházunk dicső hitvallói 1530 junius 25-én
Augsburg városában a német birodalom hatal
masainak és ezzel az egész világnak eléje tártak.
Mert ebben a hitvallásban Krisztus egyházának
nagy reformátora dr. Luther Márton és a mellé
állt tudósok az Újszövetségben feljegyzett isteni
tanitásokat csodálatos bölcsességgel mindenki
által érthető világossággal foglalták össze,
őszinte meggyőződés hűségével ragaszkodunk
e hitvalláshoz, amely a vallásnak igazi mivoltát,
az Isten és embernek egymáshoz való viszonyát
Jézus tanitásához híven az evangélium alapján
másitás nélkül tárja elénk; mely szerint a hivő
ember mindenkor a gyermeki hála, bizalom és
szeretet közvetlenségével járulhat az ő mennyei
Atyjához, még akkor is ha bűnbe esett. Mert
az Ur Jézus tanítása szerint Isten az élő .szere
tetnek örök valósága, akihez az ő földi gyermekei
mindig bizalommal, nyíltan fordulhatnak; sőt
kell is fordulniok: mert senkisem bocsáthatja
meg az emberek bűneit, egyedül csak az üd
vösséget adó kegyelmes Isten, akihez nincs más
közbenjáró, mint az Ur Jézus Krisztus, aki az
ő életével bűntörlő halálával mindenkinek meg
szerezte a szabad bemenetelt az Isten orszá
gába és mindenkit megváltott az örök életre.
Teljes meggyőződéssel ragaszkodunk az ágostai
hitvalláshoz, mert ez $z ember megjigazulásáról
az evangélium alapján azt tanítja: hogy az ember
hit által Isten ingyen való kegyelméből a Jézus
ban való váltság által igazul még. Nincs tehát
senki, aki kiérdemelhetné, kijárhatná, nincs egy
ház, testület, szervezet, tekintély, vagy hatalom,
amelyik kezeskedve biztosíthatná, vagy gőgös
szivtelenséggel eltilthatná a Krisztusban hivő
ember megigazulását és üdvözülését. Az élő és
éltető hit meggyőződésével ragaszkodunk e hit
valláshoz azért is, mert az evangíéliumhoz híven
azt tanítja, hogy az Isten igéje és a Megváltó
által rendelt két szentség teljesen elegendő arra,
hogy az ember Istenhez térjen és nála meg is
maradjon az örök életre. Mert az Isten igéjén
kívül semmiféle más kijelentésre nincs szüksé
günk, hogy az üdvösség útját megismerjük; s
mert a Jézus által rendelt két szentség teljesen
elegendő a Krisztussal való összeforrásra:
amennyiben a szent keresztségben az ember a
maga lelkét adja át teljesen a Jézus Krisztus
nak, az Úrvacsorában pedig; Jézus Krisztus adja
magát a hivő embernek. Aki pedig a Krisztusé
és akié a Krisztus, annak nincs több szentség
nek mondott kegyes cselekedetre szüksége. Há
lás kegyelettel tartjuk tiszteletben hitvallásunk
ama tanítását, mely szerint nincs különbség! a
hívők között; és mi lelkészek csak sáfárkodásra
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rendelt és elhívott szolgái vagyunk az Ur Jézus korabeli judaizmus között, mely ^ törvény be
Krisztusnak a hívók közösségében, az anyaszent- töltésében s az üres formákhoz való ragaszko
cgyházban. Ezért is az ünnepi megemlékezés dásban vélte a maga üdvösségét, az örökéletet
e szent órájában az Isten iránt érzett alázatos megtalálni. A reneszánsz épűgy megelőzte a
hálával, az evangéliumhoz való igaz hűséggel, reformációt, mint a judaizmus az idők teljes
egyházunk bensőséges szeretetével és az ágostai ségét. Mintha csak a Krisztus előtti tapogahitvalláshoz való kcgyeletes ragaszkodással fo tódzó emberiség epedő szomjúsága és vágya
gadalmat teszünk, hogy az Urnák igaz szolgái, szólalna meg Luther lelke mélyén, amikor ke
az igének hűséges sáfárai, egyházunk önzetlen zeit tördelve kérdi: Hogyan jutok el Isten ke
munkásai és a hívek nyájának gondos pásztorai gyelmére? Az idők teljességében erre a kér
leszünk és maradunk mindörökre. Az egyház désre hangzik Jézus ajkán a felelet: Nélkülem
Urát pedig buzgó fohászkodással kérjük, hogy semmit sem cselekedhettek. Amire a hivő lélek
minket e fogadalom megtartására az ö Szent Pál apostol szavaival akként felel: Nékem min
jeikével megerősítsen és megállásunkban hit denre van erőm a Krisztus által, aki engem
valló őseinkhez méltókká tegyen. Ámen. . . A megerösit. így juttatja Pál apostol a jézusi gon
konferencia elhatározta a nagy tetszéssel foga dolatot és örök igazságot az ember egyéni szem
dott deklarációnak a kinyomatását és felkérte pontjából s a Krisztushoz való viszonyban ki
az elnökséget, hogy tegye át az egyetemes egy fejezésre. Ugv hogy Pál a reformációnak is jel
házhoz is jegyzőkönyvében való megörökítés szavát és központját képező eme hittételével
végett s küldje meg az összes lelkészeknek azon teljesen bibliai, krisztusi alapon áll. A sola fide
felhívással, hogy junius 22-én olvassák fel a sola gratiaval együtt mindvégig az a funda
mentum marad, amelyen a reformáció tanítása
szószékről teljes egészében a híveknek.
felépül. Ezt találjuk meg az ágostai hitvallás
Kiss Jenő egyetemi tanár, theol. fakultási ban is, mely az Újszövetségnek egész és hú
dékán az ágostai hitvallásnak az újszövetséghez tükörképét alkotja. Nem mint Veronika kendője
való viszonyát fejtegette. A reformáció alap a Krisztus arcának; mert itt nem képmásról,
tétele az, hogy a hitélet tekintetében egyedüli hanem eredetiről van szó. Az ágostai hitvallás
irányitó norma a Szentirás; s a hitvallási ira alapgondolata, vezér motívuma az evangélium
tok is csak mint normae normatae jönnek te örök lényét tárja elénk.. . A reformáció elvi
kintetbe: mivel — quia — és amennyiben — alapigazságainak mélyébe hatoló tanulságos elő
quatenus — a Szentirással megegyeznek. A re adást a konferencia mindvégig feszült érdek
formáció centrumába helyezett vallási kérdések lődéssel és figyelemmel hallgatta s érette elő
Pál apostol theológiájára utalnak. Sokan éppen
D. Raffay Sándor püspök hozzászólása
ezen az alapon a reformációt egyoldalúsággal adónak
után
hálás
köszönetét mondott.
vádolják, hogy nem az egész Szentirásra, hanem
A másnapi konferencián Turóczy Zoltán
csak Pálra támaszkodik. Pál szerintük lehet
az első kifejezője, rendszerezője a Krisztus ta győri lelkész a modern evangélikus lelkipász
nításának, de egészen űj alakulat az, ami a torról beszélt. A címben rejlő szavakat vette
kezei közül kikerül. Mint mondják: Pál apostol sorra fejtegetés alá; s beszélt arról: ki a mo
ciszternája a keletről és nyugatról jövő behatá dern, ki az evangélikus és kicsoda a lelkipász
soknak. A kérdés azon fordul meg, hogy vájjon tor? Elsősorban is a lelkipásztor eszményét raj
ami a reformációnak és az ágostai hitvallásnak zolta meg, mert hiszen ez mindennél fontosabb:
is a centrumában van, bibliai eredetű-é, vagy amennyiben lelkipásztorság nélkül akár a mo
se? Az Újszövetség a minden idők emberét dernség, akár az evangélikusság csak nulla,
örökre foglalkoztató, az egyéni üdvösségre vo amelyből hiányzik az értéket adó első szám. A
natkozó kérdésre felel: Hogyan jutok üdvös lelkipásztorság nem képzettség; nem foglalko
ségre? Mit cselekedjem, hogy az örökéletet el zásnak, hanem lelkületnek az ügye. Lelkipász
nyerjem? És ez az üdvösség után vágyó, örök- torrá csak a mások üdvösségével való törődés
életet kereső lélek számára megváltásként hang teszi az embert; amikor nem önmagát, de min
zik Jézus igéje: Úgy szerette Isten e világot, denkit félt. Amikor másokért áldozza oda ma
hogy azJő egyszülött Fiát adta, hogy minden, gát. Ebben a másokért végzett munkában csovalaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem — dálatos indító erő van ránézve abban, hogy
örökélete legyen. Ez az evangélium az evangé hisz-é az örök kárhozatban? Ezt láthatjuk Pál
liumban, amelyet nem Pál formulázott, hanem nál, aki nem tudja közönyösen, könnyek nélkül
maga Jézus Krisztus. Ezt az örökéletet nyerő, végig nézni a kárhozat utján járó embereknek
megigazulást eszközlő hitet Jézus evangéliuma az útját. Ezért mikor Athénben megáll a gyö
alapján tette Pál apostol a maga theológiájának nyörű szobrokkal ékesített út szélén, nem a
a központjává s lett ő utána az ágostai hitval természeti és művészeti szépségekben leli örö
lásnak is a centrumává. Nagyon szépen muta mét, hanem a menthetetlenül elvesző lelkek sor
tott rá előadó ezzel szemben a cselekedetekben sát látva háborog a lelke. S ettől a felindulás
megigazulását kereső embernek a meddő küz tól hajtva az agorán vitatkozásba kezd. Ugyanez
delmére és kielégiitetlenségére, amikor párhu a felháborodás adott Jézus kezébe korbácsot.
zamot vont a reformáció előtti kor és a Krisztus Vájjon tudsz-é te még felháborodni azon, hogy
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emberek a^cárhozat útján járnak; vagy pedig
úgy megszoktad már, mint a boncoló orvos a
halált? Tudod-é tékozolni a te fizikai erődet,
energiádat, hogy ebben a mások üdvösségéért
való tusakodásban, másokat a kárhozattól való
reszkető féltésben az éveid duplán számítsanak,
mint a harctéren eltöltött évek. Mintahogy azt
Jézusnál látjuk, akit harmincegynéhány éves lé
tére kortársai 50 évesnek néznék. Az örök kár
hozatnak ez a hite nem enged Pálnak kényel
mességet: alkalmas és alkalmatlan időben szük
ségét érzi az evangélium hirdetésének. Felelős
ségének érzetében kiált fel: Jaj nekem, ha a
Krisztust nem hirdetem. Nem rethorikai képlet
ez a jajkiáltás nála, hanem valami belső kényszerűségnek, a másokért való felelősség félel
mének a megnyilatkozása. Nem bírja elviselni
mások kárhozatának a látását. Jézus ajkán is
ott van ez a sok-sok apostoli jaj. Lelkipásztor
tehát az, aki nem önmagát, hanem mást félt a
kárhozattól. — Aztán, hogy kicsoda evangéli
kus? Ennek a konferenciának a központjává tett
hitvallás megadja erre a feleletet: az, aki hisz
a hit által való megigazulásban. Ebben pedig
csak az hihet, aki nem hisz önmagában. Az
evangélikus ember a lehető legrosszabb véle
ménnyel van önmagáról. Meg van arról győ
ződve: neki semmit sem kell cselekednie hogy
elkárhozzék; csak olyannak kell maradnia, mint
amilyen s már is elveszett és elkárhozott. Az
emberben megáll a vér is annak az elgondolá
sára, hogyha az Isten leveszi rólam a kezét, ha
az éltem gátjáról lelép: mivé sülyedhetek (Rom.
1, 22 s köv. versek). Ennek az érzetében, a
maga felől táplált rósz véleménnyel szemben
viszont az evangélikus ember látva azt, hogy
az Isten az üdvösség kérdésében mindent el
készített, hogy ott a Golgotád a mi üdvözlé
sünkre minden elvégeztetett: a lehető legjobb
véleménnyel van Istenről. — Kicsoda a modern
ember? A modernséget rendszerint a fejlődés
és a történelem által előidézett élethez való al
kalmazkodásban látják. Valójában azonban csak
az élet felülete változott és változik; mig az em
ber ugyanaz marad örökké. A Biblia embereiben
ráismerek a mái emberre és saját magamra.
Kain, Sára, Rebeka, Ézsau és Jákob alapjában
véve ma is ugyanaz, mint évezredekkel ezelőtt.
Sára ma talán autón menne Egyptomba, de lé
nyegében ugyanolyan hiú lenne. Jákob épúgy
igyekezne az örökségből kiforgatni bátyját; s
Rebeka ma talán hamis végrendeletet íratna alá
világtalan férjével. Az oltár körül Kain és Ábel
versengése ma is folyik; csakhogy nem furkós
bottal, hanem más eszközökkel. Mindez azt mu
tatja, hogy a lelkipásztorkodás tárgya, az em
ber, nem változott. De talán a lelkipásztorkodás
módszerének kell megváltoznia? Nem. Mert azt
látjuk, hogy azok az igehirdetők, akik a Bibliá
tól mindjobban eltértek, a maguk idejében ta
lán modernek voltak, ma már élvezhetetlenek.
Mig Bengel, Vilmar és Lőhe ma is modernebbek
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akárhány modern igehirdetőnél. Apollosz pró
bált először a tudomány eszközeivel modern
lenni; mig egy egyszerű házaspár megadta neki
a világosságot, hogy akkor lesz legmodernebb,
ha a legbiblikusabb eszközökkel hirdeti az
evangéliumot. Pál, a nagy alkalmazkodó, ezért
oly modern ma is, minekünk is: mert nem akar
másról tudni, mint a megfeszített Krisztusról.
Tehát a biblicizmus a modernizmus. Minél biblikusabb vagyok, annál modernebb vagyok...
A több hozzászólást kiváltó, igazi élmény
számba menő hatalmas erejű előadást azzal a
lelkiismeret ajtaján kopogtató kérdéssel fejezte
be a győriek illusztris lelkésze, hogy Jézus, aki
Ján. 2, 24. szerint nem bízta magát tanítvá
nyaira: vájjon mireánk ránk bizhatná-é magát?!
Kiss Samu nagybarátfalui lelkész a protes
tantizmus létjogosultságát fejtegette Pezenhoffer Antal jezsuita ismeretes vádjainak á cáfo
lásával. A Mihalovits Samu nógrádi főesperes
kői referátumában elismeréssel és a jelenlevők
részéről is többszörös tetszésnyilvánítással s
helyesléssel találkozott előadásra, mivel lapunk
teljes terjedelmében hozza azt, itt nem té
rünk ki.
A konferencia első napján este vallásos
estély volt a templomban, amikor is Szüts Sán
dor magyaróvári lelkész Róm. 3, 38 alapján az
ágostai hitvallás központi Jjittételét mesterien
kidomborító, mélyen szántó, tartalmas prédiká
ciót mondott. Szlancsik Pál »Szülőföldemen« c.
hatásos költeményét adta elő; Kuncz Henrik
ugyancsak verseiből olvasott fel néhányat. Az
estély műsorát a protestáns vegyeskar- szépen
és érzéssel előadott több énekszáma tette még
változatossá. Szívesen vettük volna, ha az es
tély kezdetén és végén imádság is lett volna.
— A másnap reggeli felemelő áhítatot Magócs
Károly irsai lelkész tartotta. Az első napi vallá
sos estély után a helybeli ev. nőegylet látta
szives és kedves szeretettel vendégül teán az
ifjúsági egyesület gyönyörű, tágas helyiségében
a megjelent lelkészeket. A résztvevők bizonyára
mind gazdag áldásokkal és kedves emlékekkel
távoztak a mindvégig és minden időpontjában
magas nívójú konferenciáról.
KiS

ArégiFestetich grófok jóbarát
sága a protestánsokkal.
Egyházttfrténeti em lékek a felv ilá g o so d á s korából.
Irta : Dr. Payr Sándor.

»Széchenyi vallásos lelkülete« című munkám
ban bizonyítom, hogy a legnagyobb magyar
Kossuthtal szemben ugyan konzervatív politi
kus, de vallási téren mégis szabadelvű magyar
katholikus volt. Mint ilyen nem áll egyedül r.
kath. nagyjaink sorában. Fényes példakép előt
tük a nagy Zrínyi Miklós, aki kemény szavakkal
sújtotta a vallásüldöző papokat; a soproni evan
gélikusok érdekében hét levelet irt királyhoz,
nádorhoz es azt kívánta: »Volna bár százezer
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pápista mellett százezer lutheránus^ és százezer
kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők mentenék
meg együtt a hazát.« II. Rákóczi Ferenc is a
kuruc háborúkban ugyancsak nagyrabecsülte a
Jcatholikusok és protestánsok koop. rác óját, mert
saját vallomása szerint seregének kilenctized
része protestáns volt; a vele tartó egyetlen r.
k. egri püspök, Telekessy István pedig utólag
nem győzött eléggé mentegetödzeni, hogy csak
kénytelenségből, tehát szinleg volt Rákóczi
embere.
Gróf Batthyány Alajos 1791. a protestánsok
vallásszabadságát biztositó törvénynek meg nem
szavazását hazaárulásnak minősítette. Ugyanak
kor a szabadelvű r. kath. fóurak gr. Kolonics
László kalocsai érsek hívására a protestánsok
ellen tanácskozni nem mentek el. Vallási téren
szabadelvű volt fiatal korában a nagy Széchenyi
atyja is, Ferenc. Hiszen az aszódi ev. lelkész
fia, a tudós Hajnóczy József volt a titkára.
Gróf Batthyány Kázmér, Bicske nagyműveltségű
földesura, Széchenyi barátja, 1840. a főrendi
házban mondta: »Ö ezen ideát: u r a l k o d ó
v a l l á s , magával a keresztény vallás szellemé
vel annyira ellenkezőnek tartja, hogy mindazon
törvényt, mely ezen s z e n n y e t viseli magán,
változtatni forrón kívánja s ez o“kbó! a teljes és
tökéletes viszonosságra szavaz.« (Szilágyi S.
IX. 492.) Szabadelvű, a protestánsok iránt is
méltányos r. katholikusok voltak később is:
Deák Ferenc, Beöthy Ödön, Madách, Vörös
marty. A Magyar Kultúrának még b. Eötvös
József sem volt elég jó katholikus. Jó szerencse
lesz, ha Jókaival és Mikszáthtal őt is indexre
nem teszik. A tudós Fraknói Vilmos r. k.
püspökről is megjegyezte a M. Kultúra, hogy
nem volt »telivér katholikus«. A felvilágosodás
korában ilyen elfogulatlan, emberies és haza
fias érzésükben a felekezetiesség korlátáit nem
ismerő magyar főurak voltak a régi Festetich
grófok is. A keszthelyi herceg 90 éves jubi
leuma alkalmat ád, hogy őseire tekintsünk.
A Festetich család a horvátországi Turopolyából a XVII. század közepén telepedett át
hazánkba. Nemesi levelüket már II. Mátyástól
kapták. I. Festetich Pál gr. Batthyány Ádám
horvát bán udvari embere volt, aki nejével,
Tolnai Bornemissza Erzsébettel szerezte meg
Tolnát és sok más birtoka között Lovászpatonát és Zalaistvándot. Ezek fia II. Pál Ákosházy
Sárkány János özvegyét, Fitter Erzsébetet vette
feleségül és I. Lipót 1699. neki adományozta
a régi evang. Sárkány család soproni házát és
majorját. Az övé lett Sárkánysziget is Zalában.
II. Pál fiai közül József vitéz katona és tábor
nok szerezte meg 1749. a grófi rangot, Kristóf
pedig a keszthelyi majorátus megalapítója Ión,
sok birtokot szerzett Somogybán és sok házat,
máj rőt Sopronban. Ennek a két Festetichnek
maradékai voltak szorosabb érintkezésben a
protestánsokkal.
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I. F e ste tic h P á l, a lip csei d iák , B él K ároly
A n d rás é s G o ttsc h e d ta n ítv á n y a .

A soproni Festetichek jó viszonyban éltek
az itteni evangélikusokkal. Festetich Kristófnak
protestáns nő, Szegedy Judit volt a felesége s
a pozsonyi jeles evang. tanárokkal is összeköt
tetésben állott. Merész dolog volt akkor, hogy
ez a Festetich a Pál fiát nem jezsuita kollé
giumba, hanem evang. tanárok közvetítésével
az evang. lipcsei egyetemre küldte ki tanulni,
amelynek akkor Gottsched János, a hírneves
irodalmi reformátor volt a vonzó ereje. Soproni
diák is sok ment ki Lipcsébe. Pámer János
György soproni ügyvéd 1747. német költői le
velet irt Gottschedhez és nejéhez, Kulmus J ú 
liához, aki szintén költónő volt. Gottsched Becs
ben is járt a feleségével. Itt találkozott Esterházy
Miklós, Batthyány Károly grófokkal s bizonyára
Festetich Kristóffal is. Báró Orczy Lőrinc egyik
magyar versében is dicséri Gottschedet. Mária
Terézia és férje családi körükben is fogadták
a szabad szellemű evang. tudóst, aki nevelőnek
ajánlkozott a királynő gyermekei mellé, de ki
kötötte, hogy hitet nem változtat. Ezért azután
csak Ígéreteket kapott és egy brilliánsokkal ki
rakott dohányszelencét, felesége pedig egy brilliáns melltüt. (Bleyer J. Gottsched hazánkban
14. és 130. 1.)
Festetich Kristófnak jó ismerőse volt Bél
Mátyás, a hírneves pozsonyi rektor, majd lel
kész, akit különösen az országgyűlések idején
szoktak a magyar fóurak is meglátogatni. S
midőn Festetich a Pál fiát 1742 őszén Lipcsébe
küldte, a pozsonyi pap fiát, Bél Károly Andrást
fogadta a fiú mellé kísérőnek és nevelőnek. Az
ifjabb Bél azután künn is maradt Lipcsében,
hol a filozófia tanára s többször volt egyetemi
rektor is. De mint nevelő a fiatal Festetich Pált
nem tudta valami jó rendben tartani Lipcsében.
A fiatal diák olyan számadásokat küldött haza,
melyeket a gondos apa gyanúsaknak talált s
egy másik pozsonyi ismerősét, Tomka Szászky
János konrektort bízta meg, hogy Gottschedtől
a fiúra nézve felvilágosítást kérjen. (Tomka
Szászky 1724—32. győri tanár volt, a feleségét,
Egerland Zsuzsannát 1728. Győrött vette el.)
Tomka levelére azonban nem jött válasz. A
nevelő Bél Károly állta útját, hogy az Gott
sched kezébe ne jusson. Ekkor az apa, Festetich
Kristóf magát a pozsonyi rektort, Beer Frigyes
Vilmost kérte fel, hogy fiáról Lipcséből végre
tudósítást szerezzen. (Bleyer J. i. m. 122. 1.)
Ez már a harmadik evang. tanár volt, akivel
Festetich Kristóf összeköttetésben állott. Beer
rektor 1742 nov. 5. irt Gottschednek, hogy az
apa, ez a jó űr sokalja fiának a tanóráit, a tan
dijakat és a számadások is gyanúsak előtte,
küldjön tehát felvilágosítást. »Mert tudja ön,
hogy micsoda szomorú viszonyok között van
most a mi egész evang. egyházunk és milyen
nagyra kell becsülnünk egy ilyen férfiúnak a
jóindulatát.« Gottsched erre már nov. 23. váia-
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szolt is. Megküldte Lipcséből a Festetich fiú
számadását: mennyit költött tandíjra, ellátásra,
vásárfiára, ruhára stb. De valami érthetetlen dk
miatt a válasz csak 1743. márc. 3. jutott Festetich kezébe s mivel Mascov János lipcsei jog
tanár sem felelt az apa levelére, ez elhatározta,
hogy husvétra hazarendeli a fiát.
'Volt ennek azonban más oka is. Mária
Terézia a külföldrejárás és az útlevelek kiadása
tárgyában új rendeleteket adott ki és Festeti eh
úgy vette észre, hogy ezek főként az ő fia ellen
irányulnak. Azt is tudta, hogy fiának Lipcsében
tanulása és mellette Bél K. András, az evang.
nevelő, a papi és udvari köröknek egyáltalán
nem tetszik. Ezek már egy évvel előbb Bajor
országban a jezsuiták által vezetett würzburgi
egyetemet ajánlották Festetichnek. Beer po
zsonyi rektor nagyon sajnálta, hogy Bél K. A.
magister annakidején a levelet Gottschednek át
nem adta. »Elgondolható, írja Beer, bogy a vá
lasz elmaradása milyen hatással volt Festetichre,
akit az érsek (gróf Esterházy Imre esztergomi
prímás) és a klérus (die Clerisey) naponként
vádol és már a királynőt is felingerelték ellene.«
Beer azt remélte, hogy Festetich és a fivére,
József, az ismert generális által több magyar
ifjút is küldhetnek Lipcsébe és az elnyomatás
idején a protestánsok támogatását várta a két
Festetich testvértől.
Az ifjú Festetich Pál 1743 tavaszán csak
ugyan vissza is jött Lipcséből. Május 26-án már
Pozsonyban volt, ahol apjának egy előkelő ba
rátját és Esterházy prímást is meglátogatta.
Mindketten a legnagyobb dicsérettel írnak az
ifjúról az apának. Tudásával és magaviseletével
egyaránt meg vannak elégedve és sokat várnak
tőle. »Kár volna, írja a prímás, ha olyan helyre
nem találna menni, ahol ezen dicséretes experientiáját nem continuálná.« A fiatal Festetich
tehát az eretnek egyetem látogatását most jóvá
tette a prímásnál való kétszeri tisztelgéssel.
Valószínűleg Bécsbe ment ezután. De lipcsei
tanáráról, az evang. Gottschedről sem feled
kezett meg. Sopronból 1743. nov. 20. igen há
lás meleghangú levelet irt mesterének. Amit
tud, úgymond, annak legnagyobb részét Gott
schednek köszönheti. Eg|y kis aszalt gyümölcsöt
küld most neki Sopronból, de amint alkalma
lesz, a magyar bort is megizlelteti vele. Tehát
miként az apa, úgy a fiú sem tagadta meg a
protestánsokkal való jó barátságot. Mária Te
rézia tanácsosai közül sokan tanultak protestáns
iskolákban. Baranyi László a királynő testőre
büszkén hivatkozik »hallei bursdeák« voltára és
a filozófus Wolff coll egi urna inak buzgó láto
gatására. Az apostata államférfiak, Haugwitz,
Zinzendorf, Gebier, Van Swieten, ebben az idő
ben azért voltak olyan keresettek, mert protes
táns nevelésben részesülték és tudományuknak
jobb hire volt. (Bleyer i. m. 5. 127. 172. Marczali, II. József I. 387.)
Festetich Kristóf is sok vagyont szerzett.
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1765-ben kelt végrendelete szerint több házat
és majorságot vett Sopronban. »A külvárosban
Ispitál nevű patak mellett situált major« (a ma
is úgynevezett szép és nagy Festetich-major)
puszta és épületien volt, mikor atyjától átvette,
ő építtette meg fundamentumból. Majdnem
egész vagyonát Pál fiának, a volt lipcsei diák
nak hagyta, mert a kisebbik fia, Lajos egyenetlenkedő. Ö maga már az új birtokán Keszthe
lyen akar pihenni a franciskánusoknál. Mint
szeptemvir halt meg, felesége protestáns volt.
A pozsonyi és soproni evangélikusokkal is jó
viszonyban élt. A Festetichek vásárlásaikhoz
többször vettek fel kölcsönt a soproni evang.
konventtől.
Az ifjú Festetich Pál kedves és méltó fia
volt az apjának. Fényes pályát futott. Kedvelt,
bizalmas embere volt Mária Teréziának, mint
udvari tanácsos és Bécsben a magyar udvari
kamara elnöke. A királynő sűrűén levelezett
vele és 1770. őt is grófi rangra emelte. Magas
műveltségéről mondja egy kortárs: »Ein grosser
Kenner und Beförderer der Künste und Wissen
schaften.« Ö volt az atyja a keszthelyi nagy
Festetichnek, a Georgikon alapítójának. A
leánya, Júlia pedig a nagy Széchenyi Istvánnak
volt az édesanyja. Vallási nézeteire nézve jel
lemző, hogy egyidejűleg levelezett az evang.
Gottseheddel és a prímással. Evang. tanárainak,
a lipcsei egyetemnek sokat köszönhetett. Mária
Terézia körében is vallási téren szabadabb né
zeteket vallott. Alig jelent meg ugyanis Febronius—Hontheim Miklós trieri c. püspök hires
műve: De statu Ecclesiae (Frankfurt 1763.),
mely a pápaság jogkörét korlátolni, a nemzeti
egyházak jogait kibővíteni s a vallási unió út
ját akarta egyengetni, bizonyos Neny, Mária
Terézia kabineti titkára már 1746. ölet. 31. ir
Festetich Pálnak Keszthelyre és előre örül, hogy
ezt az indexre tett könyvet majd vele együtt
fogja olvashatni. A felvilágosodás szelleme ime
igy tört be a legbuzgóbb r. kath. királynő ud
varkörébe is. (Bleyer 127. Keszthelyi kvtár,
Marczali, M. Terézia 294.)
II. G róf F estetich Ignác, az eg y k o ri T e le k e si
T örök -u rod alom föld esu ra.

Nemcsak Festetich Kristóf és a fia Pál volt
ilyen szabadabb gondolkodású és a protestán
sokat is megbecsülő magyar főúr, hanem Kris
tóf fivérének, gróf Festetich József tábornok
nak az unokája, gróf Festetich Ignác is, Egyed,
Rábaszentandrás és Sokor, az egykori Teldkesi
Török-féle urodalomnak, valamint Lovászpatonának is a földesura. Ignácnak az atyja gróf
Festetich Károly volt, anyja pedig gróf Draskovich Franciska. A szülők szintén nagy va
gyonszerzők. 1763-ban vették meg Sopronban
a mai Lenk-féle átjáró ház Szentgyörgy-utcai
részét 20.412 forinton Preysing Ernő tábornok
tól, a Neuhof tulajdonosától. Az evang. Telekesi
Török István kuruc ezredes egyedi urodalmát is
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bizonyára már ez a Festetich Károly szerezte
meg Schilson báró családjától. B. Schilson János
pedig a kir. kamarától vette meg a három falut.
Gróf Festetich Ignácról Kis János püspö
künk Emlékezései szólallak nagy hálával és di
csérettel. Kir. kamarás, a felesége gróf Batthány
Franciska volt. Mind a négy' falujában nagyobb
számmal voltak evangélikusok s ezek iránt is
atyai jóindulattal viseltetett. Kis János szülei,
Kis Sándor és Pálfi Judit, Festetich Ignácnak
voltak a jobbágyai, kik a szokásos jobbágyi
szolgálatokat példás serénységgd teljesítették.
A jó földesurat szélesebb körben is mint jó
magyar hazafit ismerték. Egy Townson Róbert
nevű angol utazó, aki 1793. járt hazánkban, fel
jegyzi róla: »Gróf Festetich Ignác hosszúra nö
veszti szakállát, hogy ezzel is tüntessen a gyű
lölt idegen divat eilen.« (Marczali, II. József
III. 530.) Festetichnek a közeli rokonságában
is volt evangélikus nő. Az igen megtisztelt és
nagyrabecsült
nászasszonya, özvegy
báró
Wenckheim Ferencné szül. báró Rosenfeld Ka
rolina ág. hitv. evangélikus volt. Fia, gróf Fes
tetich Vince ugyanis Wenckheim Franciskát
vette feleségül. Ritka eset volt az ilyen vegyes
házasság a magyar mágnások között akkor is.
(Nagy Iván XIV. köt. 138. 1.)
Kis János már soproni diák korában is is
merhette földesurukat, de személyesen felke
resni már csak mint fiatal győri tanár 1794.
merte. A győri püspök szanyi tiszttartójával
utazott haza szüleihez Szentandrásra és ekkor
vett bátorságot arra, hogy Egyeden gazdag föl
desuruk, Festetich Ignác előtt tisztelkedjék. De
halljuk erről őt magát: »Ezen utam alkalmával
tettem legelsőben gróf Festetich Ignácnál is,
az atyám földesuránál tiszteletemet. Ez a méltó
ság azt minden reményemet felülhaladó ke
gyességgel fogadta. Nemcsak ebédjére megmarasztott s az ebéd után akkor épülő s épités
végéhez közelitő kastélyának és kertjének min
den részeit megmutogatta, különösen b ib lio té 
káját megláttatta s lebocsátkozó beszédével
sokképpen magához édesgetett, hanem elbucsuzásomkor egy becses francia munkának
ajándékozása mellett azt is meghagyta, hogy
többször is, mikor lehet, hozzá menjek s valami
kor Egyed felé lesz utam, mindenkor egyenesen
hozzá szálljak. E szép tapasztalásaimnak az a
haszna is lett, hogy még jobban átláttam azon
véleménynek helytelenségét, mely szerint sokan
a magok vallási felekezetét ügy szokták nézni,
mintha az az erkölcsiség kiosztogatásában némi
egyedárusági joggal bírna.« (Kis J. Emi. 177.1.)
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
— E g y h á z k e r ü le ti fe lü g y e lő v á la s z tá s . A
dunáninneni egyházkerület gyülekezetei egy
hangúlag Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkárt választották meg az egyházkerület fel
ügyelőjévé.
E g y h á z m e g y e i e ln ö k s é g v á la s z tá s . Az
alsópesti egyházmegye gyülekezetei főesperes
nek Bakay Péter apostagi lelkészt, egyházmegyei felügyelőnek újból báró Kaas Albertet,
az Orsz. Luther Szöv. elnökét, alesperesnek
Krón Ferenc gyóni lelkészt, másodfelügyelőnek
Beniczky Péter földbirtokost választották.
— I s k o la lá to g a tá s. Az evangélikus egye
temes tanügyi bizottság megbízásából Somogyi
Béla körmendi ev. igazgatótanitó meglátogatta
május 22 24. napjain a győri ág. hitv. ev. isko
lát. Vizsgálata alatt megfigyelte a tanítás és ne
velés munkáját és az iskola egész életét. Meg
jelent mind a tiz tanerő osztályában, hol a leg
kellemesebb benyomásokat szerezte. Beható
megfigyelés alapján megállapította, hogy mind
az űjszellemü nevelés, mind pedig az új taní
tási módszerek tekintetében, az iskola kitünően
teljesiti hivatását. Megszemlélte az iskola cserkészapródcsapatát, a tornacsapatot, amelyek pél
dás fegyelmezettségükkel és pompás mutatvá
nyaikkal, továbbá az iskola gyermekkarát, amely
két és háromszólamű, művésziesen előadott
énekszámaival nyerte meg tetszését. Az előző
napokban Somogyi Béla a ménfői és téti ev.
iskolák munkáját őrizte ellen; mind a két helyen
igen szép eredményt talált.
— P a p im á d á s a róm ai kath. egyházban.
A Győrött megjelenő Dunántúli Hirlap^ 1930.
május 24-iki számában jelent meg a következő
cikk: „Asszonyom, nagyon helyesen teszi, hogy
gyermekeit korán tanítja és szoktatja a tekintélytisztclctrc, amely ellen a felnőttek közül ma
nap sokan hibáznak. Midőn minap az új rév
falui hidou férjével és gyermekeivel a Belváros
felé tartott és a hídfő végén katolikus pap jött
szembe, halkan figyelmeztette gyermekeit, hogy
köszöntsenek a tisztelendő bácsinak, amit gyer
mekei meg is tettek. Igen kedvesen és szépen
mondták a »Dicsértcssék a Jézus Krisztus!« ka
tolikus köszöntést. A pap hallotta az engedelmes
és kedves gyermekeihez intézett halk figyelmez
tetést, elmosolyogta magát a kedves jeleneten és
barátságosan viszonozta a csöppségek köszönté
sét. Azon azonban csodálkozott, hogy Ön és
férje nem köszöntöttek neki. Jó gyermekei sok
kal jobban megtanulják a katolikus papok tisz
teletét, hogyha szüleik is köszöntik a papot, még
pedig a Dicsértessékkcl. A jó gyermeknevelés
nél nem annyira a tanítás, hanem a jó példa
adás a fő. Budapest utcáin sokszor megesik,
hogy kegyelmes és méltóságos asszonyok is
előre köszönnek a papnak. Győrött is vannak
hasonló esetek. Aki jól megérti, mekkora ha-
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talmat és méltóságot képvisel a katolikus pap a
földön, hogy ő Isten követe, annak nem esik
nehezére a papok köszöntése. A katolikus papok
Isten helyett járnak követségben. Az öntelt,
büszke katolikusok tanulhatnak a pogány Nagy
Sándor királytól, aki hasonló esetben ezt fe
lelte a kérdezőnek: »Nem e n n e k a z e m
b e r n e k t a n ú s í t o t t a m én h ó d o l a t o t ,
h a n e m a z o n I s t e nnek, a k i n e k ő papja.
Én az ö r ö k I s t e n t e l i s m e r e m 'és i m á 
d o m s z o l g á j á n a k s z e m é l y é b e n és
t i s z t e l e m őt I s t e n mi a t t . «” Az Istent te
hát a pap személyében kell és lehet imádni!
Ki az, aki ezt elhiszi? És mi ez, ha nem blaszfémia ?

1930.

— O rsen ig o C ézár érd em ei. A róm. kath.
»Bayerischer Kurier« dicsérőleg említi fel Orse
nigo Cézárról, az új berlini nunciusról, hogy
mint budapesti nuncius véget vetett Magyaror
szágon annak a szokásnak, hogy hazafias ün
nepélyek alkalmával a r. kath. tábori mise után
protestáns prédikációt tartottak. A »Bayerischer
Kurier« szerint a nunciusnak ez nagy érdeme.
A vízu m k én yszer május 15 óta Ausztriá
val, Németországgal és Olaszországgal szemben
megszűnt. Az útlevélkötelezettség fennmarad.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

Vas út i me n e t r e n d .
É r v é n y e s 1930. m á j u s h ó í 5 - t ö l 1930. o k t ó b e r h ó 4-ig.
INDUL
a kezdőállomásról
Győr
Graz
Budapest
* Budapest
Győr
* Wien 09tb.
Győr
t t Győr
Győr
t Győr
Győr
§§ Hegyeshalom
Szombathely
** Győr
Győr
t Győrszentiván
Pápa
Bakonysztlászló
Győr
Sopron
Hegyeshalom
Felsőgalla
Győr
Győr
Hegyeshalom
* Budapest
§ Sopron
Győr
§ Győr
* Szombathely
* Győr
Alsóörs
* Wien Ostb.
§§ Győr
Győr
Győr
* Budapest
Győrszentiván
Budapest
§ Sopron
Szentgotthárd
Győr

S y ő r
erk S- ludul
6 |p. s 6.1 p

ÉRKEZIK
a végállomásra

0 50 Budapest
16‘50 1 36 59 2 35 Budapest
21‘25 2 00 50 2 50 Graz
23*30 2 14 7 2 21 Wien Ostb,
2 30 Wien Ostb.
23*45 2 45 15 3 00 Budapest
3 25 Balatonfüred
5 05 Balatonfüred
5 17 Hegyeshalom
5 40 Győrszentiván
5 35 Sopron
5‘00 5 53
3‘00 5 55
6 03 Eszterg., Bpest
6 15 Szombathely
6‘10 6 26
510 6 36
4‘44 6 49
6 50 Alsóörs
500 7 25
6‘20 7 29
4‘40 7 32
7 45 Budapest
8 10 Wien Ostb,
8‘32 9 40
7‘25 9 43 6 9 49 Wien Ostb,
8‘20 9 46
9 53 Graz
10 02 Sopron
8‘05 10 09 7 10 16 Budapest
10 15 Pozsony
6‘40 10 44
8‘35 10 45 6 10 51 Budapest
10 58 Komárom
11 05 Győrszentiván
11 03 Alsóörs
8‘45 11 16 5 11 21 Wien Ostb.
11‘30 11 45
8‘05 13 11 24 13 35 Wien Ostb.
11‘54 13 20
9‘21 13 28
13 35 Sopron

5‘40
8‘2G
1400
612
7 02
6-20
8‘37
9‘1C
6‘5b
5‘56
818
9‘00
956

10‘54

11*30
11‘33
1 i ‘55
16‘00
11*28

12*52
13-22

13‘12
11‘37
11‘20
15‘20

13‘32
18*45
16‘16|

INDUL
a kezdőllomásró
Győr
*Wien Ostb.
Győr
Wien Ostb,
Balatonfüred
f Győr
* Budapest
Győr
§§ Komárom
Győr
Sopron
' Győrszentiván
Szombathely
* Wien Ostb.
Budapest
Győr
Hegyeshalom
Alsóőrs
Győr
Győr
* Pozs., Hhalom
Győr
* Budapest
Budapest
Győr
§ Győr
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Sopron
* Wien Ostb.
§§ Győr
Balatonfüred
Wien Ostb.
Budapest
Győr
§§ Hegyeshalom
Sopron
° Győr
•f Balatonfüred
** Bpest, Eszterg.
0 Győrszemere
Wien Ostb.
§§ Győr
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ó.| p
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ÉRKEZIK
a végállomásra

13 38 Szombathely
11‘20 13 31 9 13 40 Budapest
14 00 Alsóörs
7-42 13 47 23 14 10 Budapest
10-51 15 30
15 40 Győrszentiván
13‘15 15 35 0 15 41 Wien Ostb.
15 44 Graz
15‘10 15 53
16 00 Hegyeshalom
14*05 16 25
16‘10 16 26
13‘2Ü 16 34
14 20 16 36 9 16 45 Budapest
12‘40 16 55
17 10 Sopron
16-25 17 37
12*22 18 00
18 15 Hegyeshalom
18 15 Pápa
1744 18 26
18 30 belsőgalla
16‘0G18 30 9 18 39 Szombathely
16‘30 18 49 6 18 55 Wien Ostb,
18 57 Varsány
19 00 Sopron
12-55 19 21
17‘35 19 23
17‘10 19 27 6 19 33 Budapest
19 30 Hegyeshalom
15‘01 20 33
16‘30 20 38
17-20 21 22
21 30 Sopron
20 50 21 52
19‘38 22 18
22 22 Győrszemere
19-00 23 21
20‘50 23 33
23‘06 23 34
20‘00 23 39
23 40| Hegyeshalom

1731
16‘05
18-51
18-45
15‘56
17,47
22‘51
17‘25

19‘2Ü
1934
15‘22
19‘56
2116
20-49
21‘01
20*37
20‘28
21*55
20‘22

23,20
22‘52

0‘16

Jelm agyarázat: * gyorsvonat, ** Győr—Esztergom között motorvonat, Komárom—Budapest között
gyorsvonat, § gyorsmotor, f csak munkanapokon közlekedik, f f vasár- és ünnepnap közlekedik, §§ sinautó.
“szombaton és vasárnap közlekedik VII. 1—Vili. 31-ig.
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Az egyház egységéről.
.Hogy mindnyájan egyek legyenek ;
amint te énbennem. Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek
mibennünk: hogy elhigyje a világ, hogy
te küldtél engem.*4
János 17, 21
E gyetem es egyházunk v ezető ség e úgy ren
delkezett, h o g y Szenthárom ság vasárnapján az
Egyház eg y ség érő l szóljon az igehirdetés. Eb
ben a jubileumi esztendőben különös aktualitása
is van ennek a prédikáció-tárgynak, mert hi
szen elég hangosan kiált felénk a vád, h o g y a
reform áció bontotta m eg az Egyház e g y ség é t.
Ezzel a váddal szem ben rámutathatunk ugyan
arra, h o g y az Egyház e g y sé g e a reform áció előtt
sem volt m eg ; ám de m ásfelől az is bizonyos,
h ogy a reform áció folyam án a nyugati kcresztyén ségb en nem is e g y , hanem sok féle szaka
dás és szétm orzsolódás m ent végbe, aminek
illusztrálására elég rámutatni Amerika egyházi
életére, ahol a szekták nyüzsögnek.
M ár az Ágostai H itvallás benyújtói véde
keztek e vád ellen, amikor a VII. cikkben azt
m ondják: »Az egyház igazi eg y ség éh ez eleg en d ő
az evangéliom i tanban s a szen tségek kiszol
gáltatásában való m eg egyezés; s nem szü k séges,
h o g y az emberi hagyom ányok, vagy em berek
szerezte rítusok és ceremóniák m indenütt ha
sonlók legyenek.« Ez a védekezés egyúttal vád
m indazok ellen, akik az egyh áz e g y sé g é t hamis
úton keresik, avagy az Egyház e g y sé g é t nem
abban látják, am iben a Szentirás alapján a re
form átorok. A hitvallók különbséget tesznek
e g y s é g és e g y s é g között. Szerintük az Egyház
lén y eg es tev ék en y ség e az igehirdetés és a szent
ség ek kiszolgáltatása; ha ebben m egegyezünk,
az e g y s é g m egvan, m ég különböző hagyom á
nyok, rítusok és ceremóniák m ellett is.
Szem előtt kell tartanunk, h ogy a H itvallás
az Egyház eg y ség érő l beszél. Az Egyház pedig
a H itvallás szerint elsősorban a hitnek tárgya;
az Egyház isteni kijelentés, am ely az egyh áz
tagoktól, s a különböző felekezetektől, hagyo
m ányoktól, szertartásoktól független annyiban,
mert nem em berek m űve az Egyház, hanem
Istené. Ú g y h o g y a VIII. cikk arról beszél, hogy
»tulajdonképpen« mi az Egyház, s a »tulajdon
képpeni« egyházat m egkülönbözteti az egyház
nak attól az állapotától, am elyben »ebben az
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M egielaolk h etesk én t e ív s z e r . vasarn ap .
Illflzelésl i r : Egész évre IP . 40 ML félévre 3 P.
20 ML oeivedévre 1 P. 60 ML Eiy szán 18 Ilii
H irdetési érák a ie ie e v e z é s sz e r in t

életben« van. T évednek azonban akik azt vélik,
h ogy itt a látható és láthatatlan egyh áz kü
lön b ségéről van $zó. M ert a »tulajdonképpeni
egyház« is láthatóvá válik a tanban és a szen t
ségek b en . Szó sem lehet arról, h ogy a látható
egyh áz munkája terem tené m eg, vagy* alakítaná
ki a láthatatlan egyházat. Sokkal több joggal
m ondható az, h ogy a »láthatatlan«, helyesebben
m ondva »tulajdonképpeni« egyház, Istennek ez
a m űve, am elyben a Szentlélek m unkálkodik,
alakítja ki és terem ti m eg a látható egyházat.
Az előbbi úton, h ogy t. i. a látható e g y 
ház terem tené m eg a láthatatlant, vagyis hogy*
em berek alakítják ki az egyházat, ellentm ond a
H iszekegynek is, am elyben az áll, h ogy »hiszek«
szentegyházban. S a lá th a tó egyh ázb ól kiin
dulva sem az e g y s é g hitére és rem ényére, sem
pedig a Szentlélek erejével és vezérlete alatt
m unkálkodó Egyházhoz el nem jutunk. Az eg y háztörténelm et a világi történelem irásban is
hitelétvesztett m aterialista és determ inista vá
gányokra tereljük, ha nem tartjuk állandóan
szem előtt, h ogy az Egyház Isten munkája és
a Szentlélek m űhelye. Viszont az e g y sé g e sítő
törekvéseket is hamis vágányokon indítjuk el,
ha a látható egyházra helyezzük a hangsúlyt.
H am is vágányokon indulunk, mert nyíltan vagy
burkoltan, előbb vagy utóbb a szervezetnek, a
külső organizációnak e g y ség éb en látjuk m eg a
célt s a feladatot, p ed ig a Jézus idézett szavai
szerint az Egyház e g y sé g e az, h ogy a tagok
egyek legyenek az Atyában és a Fiúban, hozzá
tehetjük: a Szentlélek által. Az Ágostai H itvallás
is az e g y ség n ek ilyen külső, felületes és anya
gias értelm ezése ellen tiltakozik, amikor kiemeli,
h ogy az igazi e g y sé g eltérő hagyom ányok, ritu'sok, cerem óniák ellenére is létezhetik és m eg
valósulhat.
Óvakodnunk kell azonban attól, h ogy a Hit
vallásnak ezen tanításából már m ost azt a k övet
keztetést vonjuk le, h ogy tehát nincs semmi kü
lön öseb b jelen tősége annak a helyzetnek, am ely
ben a keresztyén ség ma, a felekezeti türelm et
len ség, félték en ység, gyű lölk öd és korában van.
Ellenkezőleg bízvást mondhatjuk, h ogy a keresztyénségb en az a nyakasság, önfejűség, tu
dálékosság, hatalom vágy, kicsinyes szőrszálhasogatás, am elyek a pártoskodásoknak és szaka
dásoknak gyökerénél találhatók és am elyekkel
a k eresztyén ség élete át van itatva, valósággal
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a Szentlélek elleni bűnök. Ezek a bűnök s a be
lőlük szármázó meghasonlások az emberek gyar
lósága és bűnössége talajából táplálkoznak,
amely gyarlóságnál és bűnösségnél fogva az
emberek mindig hajlandók arra, hogy a szúnyo
got megszűrjék, a tevét pedig lenyeljék, a tör
vény kisebb rendelkezéseiből jelszavakat és
zászlófeliratokat csináljanak, de elmellőzzék a
törvény summáját, a bűnbánó szivet, az irgal
masságot, az istenfélelmet és emberszeretetet.
Első helyre ültetjük asztalunknál azt, amit Isten
az utolsó helyre utasít.
Illusztrálásul elég rámutatni arra, hogy a
keresztyénség életében, úgy az egyházaknak,
mint a tagoknak életében, hányszor és hol van
alkalmunk találkozni Jézus követésével. Már pe
dig a keresztyén hitnek és életnek veleje ez:
Az az indulat legyen bennetek, mely volt az Ur
Jézus Krisztusban; s »Jer és kövess engem!«

Lelkészegyesület.
(MELE.)

Szives kérelem az esperességi lelkészegyesü
letek nagyi. Elnökeihez.
A múlt év őszén tartott egyetemes közgyű
lésen Tompa Mihály kissomlyói lelkésztestvé
rünk élőszóval azt az indítványt vetette fel, hogy
a magyarországi ev. lelkészek 20 P évi összeg
befizetésével olyan alapot létesítsenek, amely
ből a kisfizetésű lelkészek házon kívül nevelődő
gyermekei segélyeztessenek.
Ez az indítvány később hozzám írásban is
beétkezett.
Az egyetemes gyűlés ezt az ügyet hozzám,
mint az Orsz. Lelkészegyesület elnökéhez, ta
lálta jónak áttenni, amiért is én a felvetett in
dítványt röviden összefogva, nyilvánosságra ho
zom, arra kérvén az esperességi lelkészegyesü
letek mt. elnökeit: Kegyeskedjenek ezt a legkö
zelebb összeülendő esp. lelkészi értekezleteken
megtárgyaltatni s a hozott határozatokról en
gem kiértesíteni, hogy én az ügyről magamnak
tiszta képet alkothassak s azt az ősz folyamán
tartandó orsz. lelkészegyesületi közgyűlésen
végleges döntés alá bocsáthassam.
A gondolat, a kölcsönös egymássegites
gondolata, gyönyörű megvalósítása lenne Pál
apostol Gál. 6, 2. foglalt intelmének.
Ezzel az inditvánnyal kapcsolatban bátor
vagyok arról is jelentést tenni, hogy én az ügy
ben fentjártam a népjóléti minisztériumban is,
sőt kérvényt is benyújtottam oda ezirányban;
sajnos azonban választ még idáig nem kaptam,
mivel az illetékes tényezőknek ottan ezidőszerint az elhatalmasodott munkanélküliség fog
lalta le minden érdeklődését és jóindulatát.
Nyíregyháza, 1930 május 30.

■

Paulik János,

■I,

a MELE elnöke.

Püspöki egyházlátogatások
Komádi.
Az ezelőtt három évvel nagyszámú (830)
hivő hozzánk térésével alakult komádii (Bihar
vm.) egyházközségben f. hó 24-én és 25-én ca
nonica visitatiót végzett Dr. Geduly Henrik, a
tiszai egyházkerület püspöke, akit a pünkösdi
szellemű új gyülekezet ünnepi lelkesedéssel üd
vözölt és egész ott tartózkodása alatt a szeretet,
nagyrabecsülés és ragaszkodás megható jeleivel
halmozott el. A Berettyóújfalu állomásról gép
kocsin érkező püspököt, kinek kíséretében Dr.
Zeíenka Lajos egyházker. felügyelő, Duszik La
jos egyházkor, főjegyző, Dr. Händel Vilmos, a
tiszavidéki egyházmegye felügyelője és Rapos
Viktor debreceni lelkész, mint a betegsége miatt
távolmaradni kényszerült Dr. Dómján Elek főesperes helyettese vett részt, a község határá
ban kerékpáros és lovas ifju-csapat vette közre;
a község bejáratánál felállított diadalkapú előtt a
járás főszolgabirája, a község főjegyzője és az
evangélikus leányok küldöttsége fogadta. A köz
ségben az evangélikus gyülekezeti ház kapujá
ban Pályi Dénes lelkész köszöntötte és egy kis
fiú és leányka csokorral fogadta a püspököt, ki
kíséretével a presbitérium élén bevonult az ima
terembe, hol az »Erős várunk. . .« eléneklése
után az oltár előtt imádkozott és megáldotta a
gyülekezetét. Rövid pihenés után este hat óra
kor megkezdte az ingatlanok, a lelkészi hivatal
és az egyházi pénztár vizsgálatát s megadta a
megfelelő utasításokat.
Másnap, május 25-én reggel 9 órakor kez
dődő istentiszteleten Duszik Lajos kér. főjegyző
oltári szolgálata s a lelkész szószéki igehirde
tése után a lelkészek kíséretében oltár elé lépő
püspök tartotta meg Lukács ev. XII. 27-31 v.
alapján a gyülekezet speciális viszonyainak meg
felelő s a Telkek békességét és egyházszeretetét
megalapozó lelkesítő beszédét, melyet odaadó
figyelemmel, megrendültséggel és látható lelki
hozzásimulással hallgatott meg az imatermet
zsúfoltan megtöltő gyülekezet.
Az istentisztelet végeztével ünnepélyes egyháztanács-ülés tartatott, melyet a püspök nyitott
meg, miután meleg szavakkal üdvözölte az új
egyház elnökségét, továbbá az egyházmegye és
kerület képviselőit s a politikai és társadalmi
alakulatok kiküldötteit; az üdvözlések során Ra
pos Viktor, mint az illetékes főesperes helyettesi
tője, a tisza vidéki egyházmegye, — Pályi Dénes
lelkész a három éve alakult komádii evang. egy
ház, — Balázs Géza csendőrszázados a római
katholikus egyház és iskolaszék, — Bleuer Sán
dor izraelita hitközségi elnök az izraelita hit
község, — Papp Béni községi főjegyző Komádi
község, — Balázs Géza csendőrszázados a
csendőrség nevében üdvözölte a püspököt, ki
válaszában a testvéri béke, a honpolgári egyet
értés, a vezetők iránti megbecsülés és bizalom
ápolására buzdított, mert — mint mondá —

1930.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

a magyar haza széttört oltáránál csak az igazi
honpolgári kötelességek kultuszában egyesült
lelkek áldozata lehet kedves az Ur előtt. Életé
nek drága emlékei közé sorolja a személye és
általa képviselt Tiszai Evangélikus Egyházke
rület iránt érzett megbecsülésnek, bizalomnak
megannyi megható megnyilatkozásait. A tegnap
tartott hivatali vizsgálat eredmények épen be
jelenti, hogy megnyugtató pontossággal, rend
szeresen és világosan vezettetnek a lelkészi hi
vatal és pénztár könyvei. Lelkiismeretes pontos
ságot tapasztalt a lelkész és gondnok ügykeze
lésében, csupán az ingatlanok állapotát nem ta
lálta megnyugtatónak, amennyiben az imaterem
és lelkészlak kicsiny, de bizik az isteni gond
viselésben és a hívek áldozatkészségében, hogy'
a gyülekezet lelki és anyagi megizmosodásával
ez az állapot a jövőben javulni fog.
Az ünnepi ülés után látogatásokat teljesített
a püspök. Majd déli egy órakor közcbéd volt
a tiszteletére. Az ebéden az egyházközség földmives népe részéről 320-an vettek részt, akik
ez alkalommal is a szeretet kitörő jeleivel ün
nepelték ót és a társaságában jelenvolt egyház
kerületi és egyházmegyei vezérférfiakat. Dél
után az ifjúsági Lutherszövetség rendezett ko
moly evangéliumi szellemű tartalommal telitett
programmu ünnepélyt. A látogatás befejeztével
otthonába készülő püspököt a búcsú pillanatai
ban is a ragaszkodás feledhetetlen szép jeleivel
ezönlötíe körül a hívek hálás serege s kocsikon,
kerékpárokon és lovasbandériummaP egész a
harmadik község határáig kisérték el. Az új gyü
lekezetnek a Luther szellemében Krisztushoz
való ragaszkodásában ez az alkalmas időben
jött, lélekemelő püspöki egyházlátogatás min
denesetre igen értékes tényezőnek bizonyult és
fog bizonyulni bizonyára a jövő szempontjá
ból is.
Nagybörzsöny.
Kiss István, a dunáninneni evang. egyházkerület püspöke, Dr. Sztranyavszky Sándor, a
nemrégen egyhangúlag megválasztott kerületi
felügyelő és nagybörzsönyi egyházfelügyeló,
Mihalovics Samu nógrádi főesperes, Meskó Ká
roly egyházmegyei főjegyző és Kirchner Rezső
püspöki titkár kíséretében f. é. május hó 31-én
és június 1-én meglátogatta a trianoni határ
mentén fekvő nagybörzsönyi evang. egyházköz
séget. A szobi határállomáson Keve Károly
szobi főszolgabíró és Dr. Karaffiáth Jenő or
szággyűlési képviselővel az élén a képviselőtes
tület, határrendőrség, állomásfőnökség és fo
lyamőrség fogadták a püspököt. A vámosmikolai járás határán Dr. Fodor Vilmos főszolga
bíró és Rimély Dénes vármegyei tiszteletbeli
főjegyző üdvözölték. Nagybörzsöny község ha
tárában lovasbandérium és számos kocsi kísé
retében vonult be a püspök a község szélén álló
Szent István korabeli kápolnáig, ahol a község
lakossága nevében Lenkey Gyula községi jegyző
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és egy iskolás leányka köszöntötték a szép
diadalkapú alatt. A paróchia előtt a presbité
rium élén Péter Henrik lelkész fogadta főpász
torát. Még aznap folytatta le a püspök a visitálást. Június 1-én a zsúfolásig megtelt, szép rend
ben tartott templomban Péter Henrik lelkész
egyházi beszédet tartott. A püspök fópásztori
szózatában megdicsérte a nagybörzsönyi evan
gélikusok példás áldozatkészségét, örömének
adott kifejezést, hogy a különböző felekezetű
lakosok szép békességben élnek és fájlalta, hogy
Nagybörzsöny, amely egykor a nagy haza szive
közelében feküdt, ime a gyászos Trianon kö
vetkezményeként a megcsonkított magyar haza
határán van. Intette, buzdította, különösen az
ifjúságot, a magyar haza tántoríthatatlan szeretetére, a felnőtteket az összes erők tömörítésére,
hogy mielőbb bekövetkezhessék a feltámadás!
A paróchián az evangélikus püspök előtt
küldöttségileg tisztelegtek a római katholikus
egyházközség Lezsánszky József plébánossal az
élén, a református egyház Dr. Fodor Vilmos fő
szolgabíró és Kovács-Sebestyén József lelkész
vezetésével, végül az izraelita hitközség.
A visitation megjelent előkelőségek közül
megemlítjük Dr. Sztranyavszky Sándor belügyi
államtitkárt, Dr. Karaffiáth Jenő képviselőházi
háznagyot, Pályi Pál nógrád-honti főispánt,
Horváth Sándort, Balassagyarmat polgármeste
rét stb.
T ó t.
A pestmegyei felső egyházmegyében meg
kezdett püspöki körútját D. Raffay Sándor
püspök május 24-én és 25-én folytatta és be*
fejezte, amikor a fóti anyaegyházat és a m o
gyoródv leányegyházat látogatta meg. Kíséreté
ben ugyanazok a hivatalos személyek voltak,
mint előző útján. Már a rákospalotai átszálló
állomáson Kovácsi Kálmán lelkész üdvözölte az
érkező fópásztort presbitériumának élén. A fóti
állomáson pedig Horváth János főszolgabíró és
Erdélyi Zoltán községi főjegyző. Bandérium ve
zetése mellett hosszú kocsisorból álló menetben
vonult be a püspök és kísérete a fellobogózott
községbe. Szeberényi Zoltán lelkész a templom
ajtóban várta és fogadta. A teljesen megtöltött
templomban elmondott, sziveket megragadó ima
és áldás után a püspök az egyházi épületeket,
a temetőt tekintette meg s mindenütt teljes meg
elégedését fejezte ki. A lelkészi hivatal átvizsgá
lása után, ahol u g y an iak mindent rendben ta
lált, négy órakor prc.-biteri ü ^ t.ta r to tt, ahol
a jegyzőkönyv alapján az egyház történetével
foglalkozott s megállapította, hogy’ Foton a hitja vitás korában, már ezelőtt 152b-ban is volt
evangélikus gyülekezet. A vallásüldözés idejé
ben (I. Lipót alatt) úgy a fóti, mint a mogyoródi
hívek templomaikat elvesztették; örömmel álla
pította meg, hogy az alig 800 lelket számláló
fóti gyülekezet igen nagy áldozattal igyekezett
egyházát fenntartani, úgy hogy ezen egyház-
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szereltükkel példát adtak. A házasságok több
ségben tiszta párok, áttérés ritkán fordul elő
s inkább a bevándoroltak soraiban. Dicsérettel
emlékszik meg a püspök arról, hogy a házi is
tentiszteleteket a családok most is tartják. Pres
biteri gyűlés után vallásos estély volt, amelyen
Sárkány Béla főesperes hirdette az igét, Erhardt
Józsefné, a másodfelügyelő neje, Kerekes Pál
ref. tanító szólót énekeltek. Este vacsora után
a ref. énekkar lampionos szerenádot adott a
püspök tiszteletére. Vasárnap reggel féltiz óra
kor istentisztelet volt, amelyen a gyülekezet ap
raja nagyja vett részt. Blatniczky főesperes oltári szolgálata után a helyi lelkész prédikált.
Majd a püspök tartott beszédet és gyönyörűen
fejtette ki azon tételt: Maradjatok meg a sza
badságban, melyre Krisztus hivott el minket.
Az utána következő közgyűlésen Dr. Szontágh
Antal az esperesség nevében, Dr. Szelényi Ala
dár felügyelő az egyház nevében, Balogh Fe
renc ref. lelkész a református testvéregyház ned
vében, Erdélyi Zoltán községi főjegyző a köz
ség nevében, Székely Lajos az iparosok nevé
ben, Vadady Albert a Jó S z í v egyesület nevé
ben, Kovácsi Kálmán az egyházmegyei lelkészek
nevében üdvözölték a püspököt. Ezen meleg
hangú üdvözletekre a püspök szívhez szólóan
válaszolt s köszönte meg áz üdvözléseket.

A keresztyének egysége.
A világ bajái és szenvedései testvéri egység
után kiáltanak. A háború mély sebeit csak az
igazi béke gyógyíthatja meg. Az igazi békét nem
hozhatják létre maguk a békeszerződések és
megegyezések: csak a nemzetek és társadalmi
osztályok közti testvéri egyetértés új szelleme.
Minden keresztyén jól tudja, hogy a testvéri
egyetértés egyetlen, mindenek felett való forrása
az Ur Jézus Krisztus. Ö azért jött, azért van
velünk minden nap a világ végezetéig, hogy
minden embert Isten gyermekévé, egymás test
vérévé tegyen. A világnak Krisztust kell kö
vetnie, ha meg akarja találni az igazi békét.
Krisztus azt a megbízást adta egyházának, hogy
tegyen bizonyságot a világ előtt róla, mint az
Istentől küldött Üdvözítőről. Sohasem volt erre
a bizonyságtételre nagyobb szüksége a világ
nak, mint ma. Épen azért sohasem volt vilá
gosabb a felhívás az Egyházhoz: Kelj fel és
tégy bizonyságot! Krisztus maga mondotta,
hogy az ö isteni küldetésének legfőbb bizony
sága: tanítványainak az egysége. »Hogy mind
nyájan egyek legyetek, hogy elhigyje a világ,
hogy te küldtél engem.«
De sajnos, az Egyház megoszlott. Egysége
széttöredezett. És széttagoltsága meghazudtolja
bizonyságtételét arról az igazságról, amely egye
dül mentheti meg a világot. Ennek a nemzedék
nek egyetlen keresztyéné sem igazán hú az ő
Krisztusához, ha nem imádkozik és munkálko
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dik szenvedélyes vágyódással a Krisztusi teste
szétszakadt tagjainak egységéért, »a Lélek egy
ségéért, a békességnek kötelékében«.
A világ szükségei által indíttatva és Urunk
nak és az ő Országának dicsőségéért, sok ke
resztyén törekszik ma úgy, mint eddig még
soha, hogy a Krisztusban való egység valósággá
váljék és a világ előtt megnyilvánuljon. Egy
nagy vágyakozás dobogtatja meg a keresztyénség szivét. A Lélek szele fuvall végig a földön.
A Lélek, úgy látszik, olyan idő felé vezet
bennünket, mikor vagy megtesszük, vagy tuda
tosan visszautasítjuk a nagy próbálkozásokat a
keresztyénség egységére vonatkozólag. Az egy
ség utáni vágy az egység felé irányuló moz
galommá van átváltozóban. De ez a mozgalom
nemcsak nagy reményeket támaszt, hanem nagy
nehézségek elé is állít. Arra kényszeríti az em
bereket, jhogy mérlegeljék a köztük fennálló kü
lönbségeket, melyek az egység útjában állnak.
E különbségekben nagy elvek rejlenek, mögöt
tük hagy tradíciók állnak, körülöttük sokféle
elfogultság sorakozik. Az elfogultságot le kell
győzni, a tradíciókat újra át kell vizsgálni, de
az elvek közül sokat feltétlenül meg kell őrizni,
mert olyan igazságok vannak bennük, melyek
az egész Egyház teljességre jutásához szüksé
gesek.
Itt állunk különösen ráutalva a Szentlélek
vezetésére, aki benne van az Egyházban, hogy
elvezérelje azt minden igazságra, ö, aki az igaz
ság lelke, egyszersmind az egység Lelke is. Az
igazságnak mélyebb és teljesebb meglátásán ke
resztül kell Neki most bennünket elvezetnie a
teljesebb egységre. A mi szemeinkben az aka
dályok nagyoknak, sőt legyőzhetetleneknek lát
szanak. De lehetetlen azt gondolnunk, hogy
Isten, aki eddig vezetett bennünket, ne akarná,
hogy legyen hitünk és bátorságunk megkísé
relni a továbbhaladást. A nehézségek nem le
hetnek mentségei gyávaságunknak vagy tétlen
ségünknek. Legyenek inkább ösztökék buzgóbb
és kitartóbb imádkozásra a Szentlélek által, aki
egyedül képes keresztülvezetni és túlvezetni a
nehézségeken és megmutatni nekünk az »eljö
vendő dolgokat«.
Abban a hitben, hogy eljött az ideje úgy
a reménységnek, mint a nagy döntésnek, küld
jük ki ezt az imádkozásra való felhívást. Kérjük
keresztyén testvéreinket mindenütt, egyesülje
nek pünkösd napján buzgó könyörgésekben,
hogy a Szentlélek Isten jöjjön el hozzánk nagy
hatalmával és segedelmével, hogy Krisztus Egy
házát a maga egészében borítsa lángba a Szent
lélek tüze és ellentéteken felülemelkedve, te
gyen hatalmas bizonyságot a Krisztus evangé
liumáról, amely Istennek hatalma minden hívő
nek üdvösségére.
Az Evangéliumi Világ-Alliansz.
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tialis gyűlésnek nagyobb része Szentandrásról
Egyedre a grófi háznak udvarlására ment 30-dik
Júniusban 1808. Irta hamarjában ugyan Egye*
den V. S. Gy. Sz. E. P. (Vecsey Sándor győr
Egyháztörténet! emlékek a felvilágosodás korából.
szemerei ev. prédikátor.) Veszprémben Számmer
Irta: Dr. Payr Sándor.
Klára betűivel. 8-r. 2 levél. Megvan a N. Mú
Kis Jánost Nagybaráti, Kóvágóórs és Ne- zeumban. (Kis J. Emi. 275. Petrik G. Bibliogr.
mesdömölk után 1808-ban Sopron választotta III. 783.)
meg lelkésznek, aminek Festetich is megörült
Kis János atyjának a jobbágyság alól való
és jobbágyának fiát, a hírneves írót, Sopronban felszabaditását Darnay Kálmán, a regényes vi
többször meg is látogatta. Matkovich Pál, a dám történetek Írója is elmondja a Kaszinózó
kőszegi kerületi tábla elnöke és dunántúli ev. Táblabirák« II. köt. 35. lapján, de igen sok té
egyházfelügyelő pedig, aki Kis Jánost már ek vedéssel. Darnay szerint Szentandrás Széchenyikor püspöknek szánta, a kerületi gyűlést 1808. birtok és gróf Széchenyi Ferenc sógorával, a
jun. 30. Rábaszentandrásra, Kis szülőhelyére keszthelyi Festetich Györgvgyel főzte ki előre,
hívta össze. Festetich erről tudomást vevén, a hogy miként fogják Kis Jánost meglepni, ö re g
gyűlés napján a mintegy száz evang. lelkészt jobbágyát Széchenyi mint futárt küldi egy pe
és világi urat s velők, ami feltűnő volt, Kis csétes levéllel 1817. a Keszthelyi Helikon ün
János atyját is, a szomszédba, egyedi kastélyába nepére s az evang. szuperintendens itt ebből
hívta meg ebédre. Tudnia kellett bizonyára, a levélből tudja meg, hogy atyja Széchenyitől
hogy ez az egyedi kastély s vele Szentandrás és birtokul kapta eddigi házikóját és a szántóföl
Sobór száz év előtt a kuruc háborúk idején és deket. Ennyi téves adatot a költői szabadság
a szatmári béke után az evang. Teleki Török cime alatt sem lehet közölni, midőn oly könyIstván huszárezredesnek, II. Rákóczi Ferenc sze nyen hozzáférhető a hiteles forrás: Kis János
nátorának volt a birtoka s mint ilyen az üldö Emlékezéseinek az Olcsó Könyvtárban 1890.
zött evang. lelkészek és tanítók menedékhelye. megjelent újabb kiadása.
És ekkor játszódott le Egycden a régi ma
Gróf Festetich Ignác 1808 után sem únta
gyar jobbágy világnak egy szép jelenete. Nagy meg az evangélikusokat. Kis Jánost Sopron
figyelemre vallott már az is, hogy az előkelő ban többször is meglátogatta és könyvajándé
grófi házigazda Kis János atyját az asztalnál kokkal tisztelte meg. Mikor pedig hírét vette,
a szentandrási lelkész, a derék Edvi Illés Péter hogy a dunántúliak 1812. püspöküknek válasz
mellé ültette, hogy bátrabb legyen és jobban tották, ebben a minőségében is ki akarta tüntetni
érezze magát a nagyúri társaságban. A gazdag és ennek módját is ő maga gondolta ki. Annál
és vidám főúri ebed után pedig felállott gróf több hajlandóságot érzett erre, mert 1814. febr.
Festetich Ignác csász. és kir. kamarás és ott 20. volt fiának a házassági esküvője Pesten és
a sok eretnek között, mindenek füle hallatára ez alkalomra a soproniak (talán maga Kis János
kijelentette, hogy ó mint földcsűr e mai napon vagy valamelyik nagyobb diák) ismét üdvözlő
eddigi jobbágyát Kis Sándort, a soproni lelkész verset adott ki ily címen: »Méltóságos gróf
atyját, jeles fiának az érdemeire való tekintettel, Tolnai Festetits Vincze úrnak és Wenckheim
minden jobbágyi szolgálat alól holta napjáig Franciska báró kisasszonynak öszvekelésekre
felszabadítja.
Pesten febr. 20-án 1814. Nyom. Sopronban
A meghatottság könnyei ültek a szemekben, Sziesz maradékának betűivel. (4. r. 2 levél. Pet
hangosan tört ki a hálaszó a nagy társaságban. rik G. Bibliogr. I. 784.)
Kis János fiúi érzésétől elragadtatva meg akarta
Nem sokkal az esküvő után, még 1814 ta
a gróf kezét csókolni, de ez nem engedte, ha vaszán Festetich, az örömapa felkérte Matkovich
nem a soproni prédikátort karjai közé szorította Pál kerületi felügyelőt, hogy a dunántúli evan
és ott nyilvánosan megcsókolta. Nagy dolog gélikusok ez évi közgyűlésüket Egyeden az ő
volt ez és mily nagy ellentét, midőn a "fentebbi úri kastélyában tartsák meg. Erre őt, úgymond,
Townson angol utazó ezekben az években je a nászass/onya (fiának napa), az ág. hitv. evang.
gyezte fel, hogy gróf Esterházy Károly egri özvegy báró Wenckheim Ferencné báró Rosenpüspöknek, a nagy téritőnek még az is nagy feld Karolina, valamint Kis János szuperinten
lelkiismeretbeli furdalást okozott, hogy a pro dens iránt való tisztelet indítja. Matkovich Pál
testáns Angliából hozatta a távcsöveket az általa 1814. ápr. 14. küldte szét Kőszegről a meghívó
felállított csillagvizsgáló toronyba. (Marczali kat az esperességeknek és Egyedre jun. 21. reg
III. 309). Vájjon mit szólt volna ehhez a nagy geli 8 órára tűzi ki a közgyűlés kezdetét. Nyo
Széchenyi István?
matékkai emeli ki, hogy Festetich gróf »ex
Ennek az egyedi vendéglátásnak az iroda proprio motu suo« hívta meg egyházunkat és
lomban is maradt nyoma. A jelenvolt Vecsey ilyen előkelő megtiszteltetést visszautasítani nem
Sándor győrszemerei ev. lelkész, Matkovich Pál lehet. Egyeden most nincs ugyan gyülekezetünk,
bizalmas embere, (előbb sárszentlőrinci tanár) de azért már 1808. is elfogadtuk a gróf úr meg
hosszabb alkalmi költeményt irt ily címen: Mél- hívását és most is meglesz mindenféle alkalma
tóságos Tolnai gróf Festetich Ignátz ő Nagysá tosság (omnis necessaria accomodatio). (Ekher.
gához intézett versek, midőn a superintenden- jkv. 1814. 1.)

A régi Festetich grófok jóbarát
sága a protestánsokkal.
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' Nemcsak a grófi házi gazda ritka szíves
sége, hanem az Egyedhez s ennek egykori ev.
földesurához, Telekesi Török Istvánhoz fűződő
kegyeletes emlékek is nagyszámmal gyűjtötték
össze az egyházkerület lelkészeit és világi urait.
A kerületi gyűlés példás jó rendben, a nemeslelkű házi gazda ünneplésével folyt le. Emlé
kezetes szép és felemelő tárgya volt ezen össze
jövetelnek, hogy Kis János püspök itt hirdette
ki gróf Teleky József né Királyfalvi Roth Johan
nának az evang. tanulók segélyezésére tett
100.000 forintos alapítványát. Olyan fejedelmi
cselekedet volt ez, mellyel a r. kath. főúr kas
télyában is dicsekedhettek az evangélikusok, a
nemesszivű Festetich pedig nem irigyelte tő
lük. (Kis J. Emi. 568.)
Gróf Festetich Ignác ezt a jóindulatát 1826.
bekövetkezett haláláig megőrizte az evangéliku
sok iránt. Különben akkor ilyen testvéries el
ismeréssel volt irántunk gróf Amadé Antal fő
ispán és szeptemvir is, a szomszédos Marczaltő
ura. Mikor Kis János egyházlátogató' körúton
járt és Marczaltőn Amadé grófnál is tisztelkedett, ez a legnagyobb szívességgel fogadta őt,
főúri vendégének is bemutatta és nagy megle
petésükre fejből tudta felsorolni Kis Jánosnak
majdnem minden munkáját. Amadé gróf más
korra is meghívta s Pesten is többször kitüntető
kegyességgel fogadta az evang. »főpredikátort«.
(Ahogyan nevezi ma Bangha páter stílusával a
protestáns püspököket még gróf Zichy János is,
minekutána a törvénytisztelő kultuszminiszteri
subát letette.)
III. Gróf Festetich György, a Georgikon ala
pítója.
A keszthelyi nagy Festetich György (1755—
1819) Pál grófnak, az egykori lipcsei diáknak,
Febronius műve olvasójának volt a fia. Katonai
pályára nevelték a Theresianumban, de mivel
több társával a magyar földön való szolgálatért
és a magyar vezénylő és szolgálati nyelvért fo
lyamodott, kegyvesztett lett az udvarban. Ekkor
vonult vissza 162.000 holdnyi birtokára, fele
ségül a köznemesi családból való Jakabházi Sallér Juditot vette s lelkes pártfogója volt minden
hazafias magyar ügynek. Sógorával Széchenyi
Ferenc nagycenki gróffal együtt a felvilágoso
dás korának szabadabb szellemű fiai voltak.
Keszthelyen Festetichet egész protestáns udvar
vette körül. Tiszttartói, a Georgikon tanárai, a
helikoni ünnepekre járó költők nagyobb része
protestáns volt. Nyíltan és büszkén hirdette a
gróf azt is, hogy protestáns volt a nagyanyja.
Nem volt abban titkolni való abban a korban',
mikor a népszerű József nádor is egymás után
vett el orosz keleti, református és ág. hitv. evan
gélikus feleséget, épen csak r. kath. nem volt
egyik felesége sem.
(Folytatjuk)
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— A keresztyén egyház egysége. Június
15-én, Szentháromság vasárnapján, a keresztyénség egységéről szól az igehirdetés templomaink
ban.
— Püspök-esperesek a KIÉ munka élén.
Az egyház hivatalos vezetői mindig nagyobb s na
gyobb mértékben kapcsolódnak bele az ifjúság
megmozdulásába. így legutóbb dr. Antal Géza
dunántúli református és dr. Kapi Béla ugyan
csak dunántúli evangélikus püspök vettek részt
KIÉ gyűléseken. Két evangélikus esperes, Moli
tori sz János kemenesaljai és Németh Károly
győri rendeztek egyházmegyei ifjúsági konfe
renciákat. A református egyházban Ágoston
Sándor bácskai főesperes állott a KIÉ munka
élére é s minden azt mutatja, hogy a magyar
nyelvű KIÉ az ő egyházmegyéiben érte el ed
dig a legszebb eredményeket. A baranyai egy
házmegyében Nyáry Pál, a solti egyházmegyé
ben pedig Kerecsényi Zoltán a melegszívű előmozditói az ügynek.
— Az Ágostai Hitvallás jubileumának
megünneplése gyülekezeteinkben. Egyházunk
püspöki kara az Ágostai Hitvallás keletkezése
400 éves évfordulójának megünneplése tárgyá
ban körlevelet intézett a lelkészekhez. Eszerint
a gyülekezetek az 1929. egyetemes közgyűlés
határozata értelmében Szentháromság utáni 1.
vasárnapon, június 22-én ünneplik meg, amely
napon az ünnepi istentiszteletre a presbyterium
az egyházelnökség vezetése alatt ünnepélyes me
netben vonul fel az istentiszteletre; istentisz
telet után az Úrvacsora szentsége kiszolgáltatik; utána diszközgyülés, amely megörökíti a
történelmi évfordulót. Jubiláris egyetemes egy
házi alapítvány létesítésére offertorium lesz. Az
iskolai ünnepségek szeptember hó 21-én lesznek.
— Győri egyházmegye. A győri egyház
megye 3-ik egyházmegyei prezbiteri konferen
ciáját június hó 19-én tartja Győrött. Az istentisztelten Ihász László kisbaboti lelkész, egy
házmegyei jegyző prédikál. Előadásokat tarta
nak: Mikiás Mihály, a győri egyházközség fel
ügyelője (A gyülekezeti autonómia); Németh
Károly esperes (Az Ágostai Hitvallás és egy
házunk feladatai); Kuszák István győri tanító
(Népművelés). — Rendes évi közgyűlését jú
nius hó 25-én tartja az egyházmegye Győrött.
Ez a közgyűlés búcsúztatja Csemez István gazd.
főtanácsost, nagyérdemű lemondott egyházme
gyei felügyelőt, s iktatja az egyházmegyei fel
ügyelői tisztbe Mihály István gazd. tanácsost, a
lovászpatonai gyülekezet felügyelőjét, az egy
házmegyei Gyámintézet elnökét. Ugyanezen
közgyűlés keretében iktatja be egyházi elnöki
tisztébe az egyházmegyei Gyámintézet is újon
nan választott elnökét.
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— Megvolt a költségvetés vitája, s újra
szomorú tapasztalattal lettünk gazdagabbak:
most, mikor egyházunkat a középiskolák állam
segélyének tekintélyes részétől fosztották meg,
nem akadt képviselő, ki ezt szóvá tette volna.
S mikor említették, hogy a középiskoláknál »fe
kete pont, hogy a bencések még ma is papirkoronában kapják az iskolafenntartásért nekik
járó összeget«, nem mondotta senki sem,, hogy
ez minálunk is ugyanígy van; csakhogy mi sem
miféle más alapból sem kapunk ezért kárpótlást.
Uj alapításra nem telik, de régi segélyünk is
megcsorbitva: s mégsem kiáltunk, mikor mások
szólanak? Egyetlen vigasz az, hogy nemcsak az
evangélikus képviselők hallgattak, hanem a re
formátusok is! így hiába panaszkodunk benn
egyházi gyűléseinken, ha a nagy nyilvánosság
előtt nincs szavunk, sót kathoiikus panaszok
nyomán is némaság felel a mieink részéről. így
nem lesz benne a köztudatban a mi megrövidí
tésünk. Reméljük, hogy a felsóházban ülő egy
házi férfiak megmondják majd azt, mit képvi
selőink elhallgattak.
— Egyházmegyei közgyűlés. A kemenesaljai egyházmegye Molitórisz János esperes és
dukai Takách Ferenc kamarás, egyházmegyei
felügyelő elnöklete alatt június hó 25-én tartja
közgyűlését Ceűdömölkön.
— Halálozás. Hoznék Lajos, nagyrócei lel
kész, gömöri fóesperes meghalt; temetése május
7-én volt. Hoznék Lajos püspökjelölt volt a sáovenszkói keleti egyházkerületben s csak pár sza
vazattal maradt kisebbségben. A magyar és
német gyülekezetek az ö jelöltségét támogatták.
— Felsőkubini Meskó Pál, m. kir. gazd.
főtanácsos, a budapesti egyházközség prezbitere, a Hangya ügyvezető igazgatója, május
28-án, 73 éves korában meghalt.
— T aníttató szülők, akik a jövő tanévre
egyetemi és főiskolai tanulmányokra a főváros
ba küldik fiukat, forduljanak »felvételi tájékozta
tásért« a »Diákok Háza« Egyetemi és Főiskolai
Diákotthon igazgatójához, dr. Victor János
theol. tanárhoz Budapest, VII., Hársfa-u. 59 B
cimen. A most lezáruló tanévvel az intézet 107
lakóhelye közül több megüresedik. A felvétel
iránt érdeklődőknek ajánlatos még junius folya
mán felvenni az érintkezést az intézet igazgató
ságával.
— Hoitsy Pál emléke. A szarvasi öreg
diákok szövetsége szombaton délelőtt leplezte
le Szarvason Hoitsy Pálnak, a gimnázium volt
növendékének díszes emléktábláját, amelyet Keviczky Hugó szobrászművész készített. Az ün
nepélyt Raffay Sándor püspök .gondolatokban
gazdag beszéde nyitotta meg, majd Hoitsy Pál
egykori iskolatársa, dr. Szontagh Tamás, a Tár
sadalmi Egyesületek Szövetségének elnöke mél
tatta Hoitsy Pál kiváló érdemeit. A gimnázium
nevében Raskó Kálmán igazgató vette át gon
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dozásba az emléktáblát. Az ünnepélyt a tanitónöképzö énekkarának éneke zárta be.
— T h e o ló g ia i k o n fe r en cia S o p r o n b a n . A

hittudományi kar július hó 1-tól 4-ig Sopronban
theológiai konferenciát rendez. Július 1-én dél
után 6 órakor a templomban prédikál D. Geduly
Henrik püspök, utána vallásos estély, amelynek
keretében Dr. Kiss Jenő dékán a konferenciát
megnyitja, s D. Raffay Sándor püspök előadást
tart. Július 2-án előadásokat tartanak D. Dr.
Pröhle Károly, Dr. Deák János, D. Stráner Vil
mos, Kemény Lajos és Túróczy Zoltán; este
vallásos estély, előadó Dr. báró Podmaniczky
Pál. Július 3-án előadók D. Dr. Pröhle Károly,
D. Kapi Béla püspök, Ziermann Tajos, D. Ko
vács Sándor, Dr. vitéz Pétery Aladár, Paulik
János; este vallásos estély, előadó Lie. Dr.
Karner Károly. Július 4-én előadók D. Payr
Sándor és D. Dr. Pröhle Károly. Délelőtt 11
órakor a záró istentiszteleten prédikál Kiss
István püspök.
— T a n u lm á n y ú t a L u th er-v á ro so k b a —

1930. julius 12—23. A tanulmányútra hivatalos
minden buzgó evangélikus férfi és nő, ifjú és
leány, akik szeretnék végigjárni azokat az emlé
kezetes helyeket, ahol nagy reformátorunk, Lu
ther Márton élt és dolgozott. Az idei nagy ju
bileumi esztendőt tegyük egész életünkre ma
radandó emlékművé. Útirány: Budapest, Bécs,
Prága, Drezda, Wittenberg, Eisleben, Halle,
Erfurt, Eisenach, Nürnberg, Regensburg, Bu
dapest. A tanulmányút tartama 12 nap. Költsék
gek: A tanulmányút részvételi dija 220 P, úgy
férfi, mint női résztvevőknek. Ebben benne fog
laltatik az útiköltség Budapesttől Budapestig, fo
képen gyorsvonatokon, szállás és napi három
szori étkezés, valamint a cseh vizűm dija. Úgy
az étkezés, mint a s zállás előkészítésére különös
gondot fordítunk. Jelentkezés: A résztvevők je
lentkezésének utolsó dátuma 1930. junius 15.
A jelentkezéskor a részvételi díjból 40 pengő
küldendő be a magyar útlevéllel együtt e cimen:
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Bu
dapest IX. Üllői-ut 29., I. emelet. (Fennmaradó
180 P az induláskor fizetendő.) A tanulmányút
résztvevőinek a magyaron kívül más nyelvet
nem kell bimiok. Bóvebbi részleteket válaszbéIyeg ellenében küld meg a Szövetség Vezető
sége.
— Az a u g sb u rg i ju b ileu m i ü n n ep ség e k r e

báró D. Radvánszky Albert egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő személyesen utazik ki. Az
egyetemes felügyelőt Kuthy Dezső főtitkár ki
séri. Az egyetemes felügyelő részt vesz a
Deutsch-Evang. Kirchentag nürnbergi gyűlésén.
Az augsburgi ünnepélyek alkalmával az egyik
prédikációt Scholtz Ödön ágfalvai esperes-lel
kész tartja a jubileumi bizottság felkérésére. A
református egyházat Augsburgban Benedek
Zsolt egyetemes konventi tanácsos és Makláry,
a tiszai egyházkerület főjegyzője képviselik.
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— A tállyai egyház segítséget kérő szava.
Az a felhívás, amelyet az elemi csapás miatt
pusztulásba sodort tállyai egyház érdekében) dr.
Geduly Henrik püspök úr egyházainkhoz és hí
veinkhez intézett, megnyitotta az egyes sziveket
és adományaikkal segítségünkre siettek. Az aláb
biakban hálás köszönettel nyugtatom azok ado
mányait, akik megmozdultak: 50 P: Lichtenstein
László Miskolc, Fabinyi Eugénia Tállya, 21 P
21 f: Ev. lelkészi hivatal Lébény, 20 P: Mokry
Imre, Tomcsányi Pál Budapest, 17 P: Ev. egy
ház Kisvárda, 10 P: Hankó Erzsébet, Irsele Józsefrié, Selmeczy Miklós, Zenovicz K. Budapest,
Ev. egyház Győr, 5 P: Torda Gyula Domony.
Ehhez — hiszem — jön még több adomány is.
Gondoljuk meg, hogy ez mégis — közügy, tehát
nem szabad hagynunk, hogy az az egyház,
amelyben Kossuth Lajos született s melynek
templomában Kossuthot keresztelték, összeroskadjon és saját hibáján kívül megsemmisüljön.
Az Ur lát minket. És a roskadozó Kossuthtemplom vádol minket. Vádol ürességgel, hideg
séggel és önzéssel... De hiszem, hogy az a
csodatévő hatalom, mely ott van minden evan
gélikus szivében, segíteni fog e szegény egyhá
zon. Hiszem, hogy jövő számainkban több ado
mányt nyugtathatok. Evangélikusok! Ne hagyjá
tok el a Kossuth-templomot! Zemann Zoltán, a
tállyai egyház lelkésze.
— Felvétel az Evang. Theolőgusok O tt
honába. Felhívjuk azokat az érettségiző ifja
kat, kik a lelkészi pályára készülnek s tanulmá
nyaikat a soproni hittudományi karon óhajtják
megkezdeni, hogy — amennyiben a Theológusok Otthonában kívánnak lakni, a Theol. Ott
hon Bizottsághoz címzett kérvényeiket f. évi jú
nius 30-ig az intézet igazgatóságához (Sopron,
Felkelő-u. 42.) sziveskedjenek beküldeni. Lakásdij az egész tanévre 250 P (lakás, fűtés, világítás,
fürdés); ellátást a lyceumi alumneumban évi
300 P-ért lehet kapni, úgy hogy évi 550 P'-ért a
bennlakók lakást és teljes ellátást kapnak. A
felvétel egész évre szól, az összes dijak féléven
ként előre fizetendők, indokolt esetben azon
ban engedélyt kérhetnek a bennlakók a dijak
nak havi részletekben való fizetésére is. Azok,
akik tanulmányaikat legalább »jó« eredménnyel
végezték és szegény sorsúak, a tartásdij mér
sékléséért folyamodhatnak. A felvételi kérvény
hez g. következő iratok melléklendők: 1. érett
ségi bizonyítvány másolata; 2. önéletrajz magyar
nyelven; 3. a szülők vagyoni állapotáról szóló
bizonyítvány; 4. illetékes lelkész bizonyítványa,
illetve ajánló levefe; 5. orvosi bizonyítvány; 6.
a szülőnek vagy jogszerinti helyettesének kö
telező írása arról, hogy a tartásdijat idejében
s pontosan fogja fizetni s hogy az esetleg oko
zott károkért felelősséget vállal. Egyébként szí
vesen nyújt mindennemű további felvilágosítást
az Evang. Theolőgusok Otthonának igazgató
sága.
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— A hittudományi kar új dékánja. A
pécsi egyetem Sopronban működő hittudományi
kara az 1930/31. tanévre Dr. Deák János egye
temi tanárt, a soproni Theológus Otthon igaz
gatóját választotta meg dékánnak. Prodékán dr.
Kiss Jenő egyetemi tanár lett.
— Az Evangéliomi Világ-Alíiansz június
2-án tartotta 84-ik évi közgyűlését Londonban.
Gooch Márton főtitkár évi jelentésében kiemelte,
hogy az Alliansz deficit nélkül zárta le a költ
ségvetési esztendőt, s hogy a misszió területe
kiszélesedett.
— Adomány a Theol. O tthonnak. Özv.
Ágoston Lajosné szül. Héjjas Katalin (Orosháza)
a Theol. Otthon részére 50 pengőt adományo
zott, — egy magát megnevezni nem akaró1 hit
testvérünk pedig — a theolőgusok nyári szupplikációjáról irt cikkünk hatása alatt — B. P. theo
lógus útján 5 pengőt küldött a Theol. Otthon
nak. Fogadják a nemeslelkű adakozóik ez úton
is az Otthon hálás köszönetét s azt az őszinte
jókívánságunkat, hogy jóságukért áldja meg
őket a kegyelem Istene.
— Az Amerikai Egyesült Államok 1929.
évi egyházi statisztikája szerint a lutheránusok
lélekszáma (gyónószemély!) 2,777.617; gyüleke
zetek száma 15456, a l elkészek száma 11,311;
az 1928. évhez viszonyítva a lélekszám 2.32o/0-al
gyarapodott, úgyhogy a gyarapodási százalék
valamennyi amerikai egyház közül legnagyobb
a lutheránusoknál. Az amerikai lutheránusok kö
rén belül legnépesebb a United Lutheran
Church 924,393 gyónószeméllyel, utána követ
kezik a Missouri Synod 696,965 giyónószemélylyel. Az amerikai egyházak közül az 1929. évben
lélekszámban vesztettek a methodisták és a görögkatholikusok.
— M egjelent az ifjúsági szavalőkönyv.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségé
nek kiadásában egy 106 oldalas szavalókönyv je
lent meg válogatott költeményekkel. A kötet
három részből áll: I. Vallásos költemények. II.
Hazafias költemények. III. Társas alkalmakra
való költemények. Ára 2 peng;ő. Egyedül e cí
men rendelhető meg a pénz előzetes beküldésé
vel Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége
Budapest, IX. Üllői-út 29. I.
2—3 középiskolás fiú, akik a német nyelv
ben tökéletesedni kívánnak, a szünidőben ev.
lelkész családnál felvétetnek. Szabad fürdő a
közelben. Dörnhőfer G. lelkész, Nikelsdorf, Burgemland.
1—1
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.________
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Bizonyságtevés.
„Valaki azért vallást tesz én rólam
az emberek előtt, én is vallást teszek
arról az én mennyei Atyám eb tt.“
Máté 1Ü, 32.
„Nem tehetjük, hogy amiket láttunk
és hallottunk, azokat ne szóljuk."
Ap. Csel. 4, 2‘).

A telkeknek ébredését, a vallásos élei
nek megújulását, a Szentiéleknek gyülekeze
teinkre, iskoláinkra, családainkra, híveink
re, egész egyházi életünkre való új és hűsé
ges kiáradását és kegyelmi ajándékokkal
való gazdagítását óhajtjuk, kívánatosnak,
szükségesnek tartjuk. Napról-napra tapasz
taljuk, milyen égető sürgős szükség van arra,
hogyr a só meg ne ízetlen üljön és az evangéiiorn világossága el ne homályosodjék. Az
Ágostai Hitvallás jubileuma reámutat egy
nagyon fontos teendőnkre, ha meggondoljuk
azt, hogy a Hitvallás hitőseinknek hitvalló
cselekedete és bizonyságtevése volt, akik ki
rályok előtt szóltak Isten bizonyságairól és
nem szégyenültek meg.
Mi még nem vagyunk abban a szeren
csés helyzetben, hogy panaszkodhatnánk
konferenciáink, egyesületi életünk, egyház
társadalmi tevékenységünk, jótékony intéz
ményeink elszaporodása miatt. Mindegeken
a területeken még sokat kell dolgoznunk és
alkotnunk. Amit megkezdjünk, azt folytat
nunk; amit alkottunk, azt fejlesztenünk, a
hiányokat pedig pótolnunk kell. Nem szabad
tehát aljba a hibába esnünk, hogy egyolda
lú ig reávetjük magunkat az egyik, vagy a
másik feladatra elhanyagolva a lobbit. A
mostani jubileum sem akkor lesz áldásos,
ha Hitvallásunkkal kapcsolatban csupán a
bizonyságtevés fontosságát hangsúlyozzuk
azoknak a kötelességeknek rovására, ame
lyek épolv szükségesek, mint a bátor és erő
teljes vallástétel.
. Ilyen értelemben szeretnék rámutatni
e helyen a bizonyságtevés kötelességére,
hasznára és kegyelmére. Először is arra a
szomorú lényre, hogy mennyire evangéliomellenes az a felfogás, miszerint az Egy
ház bizonyságtevésre való kötelezettségének
eleget tesz azáltal, hogy a lelkész a szószé
ken a prédikációban bizonyságot tesz. Pedig
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a tényleges helyzet körülbelül ez. Hetenként
egyszer, a szűkebbkörü, vagyis a templom
ban jelenlevő gyülekezel előtt az igeliirdető
több-kevesebb erővel bizonyságot tesz Krisz
tusról, s általában véve ennyivel be is ér
jük. Énnek a hivatalos bizonyságtételnek
méltó lefolyását, háborítatlanságát egyfelől
állami törvények, másfelől a jelenlevők illemtudása is biztosítják. Azok. akiknek kifo
gása volna a bizonyságtevés tartalma ellen,
s akik előtt szintén bizonyságot kellene ten
nünk, egyszerűen hiányoznak. Hogy úgy fe
jezzem ki magamat: bizonyságtevésünk ön
magunknak szól. nem a világnak. Kerüljük
azokat az alkalmakat és alkalmatlanságokat,
amikor bizonyságtevésünkbe zavaró ténye
zők avatkozhatnának.
Ha Ágostai Hitvallásunk hét külön cikk
ben szól a keresztvénségbe a pápaság révén
becsúszott visszaélésekről, s ha más cikkei
ben is kárhoztatja a tévtanokat, most a ju
bileum alkalmával kötelességünk lelkiismcreteseu, az Ige világosságánál megvizsgálni
és felderíteni azt is, hogy vájjon ágostai hit
vallású evangélikus egyházunkba nem csúsztak-e be tévelygések, s nincseuek-e olyan
hibáink és fogyatékosságaink, amelyeket or
vosolni, megszüntetni kellene. Hitvalló
őseinknek méltó utódai csak akkor vagyunk,
ha a hűségnek, alázatosságnak és igazságszcretetnek ettől a cselekedetétől nem riadunk
vissza.
S bizonyára veszedelmes eretnekséget
kell látnunk abban a körülményben, hogy
amikor egyfelől tiltakozunk a klerikálizmusnak olyan kinövései és tanítása ellen, mintha
a papnak mágikus ereje és isteni méltósága
volna, másfelől mi is szervezünk egy klé
rust, amelynek nem ugyan a szentségek ki
szolgáltatása körül tulajdonítunk mágikus
hatalmat, de nem kevésbbé téves és vészthozó
motívumból, kényelemszeretetből és spiri
tuális lomhaságból a bizonyságtevés terüle
tén biztosítunk monopóliumot. Ha evangéliomi egyházunk sokat vesztett és egyre vé
szit erejéből, lelkeket ébresztő, hitet mélyítő,
tisztító és keltő hatásából, ennek oka többek
között az is, hogy az egyetemes papság elvét
felhasználjuk ugyan, midőn hierarchikus
akarások letörésére kerül a sor, de sutba
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dobjuk, amikor az egyetemes papság elvét
alkalm aznunk kellene a bizonyságtevés egye
temes kötelezettségére.
Krisztusnak cikkünk homlokán olvas
ható szavaiból világosan kitűnik, hogy a
Róla való bizonyságtétel mindenkinek, m in
den hívőnek kötelessége. Hogy azután ennek
a bizonyságtételnek vannak kellemetlen ki
sérő és követő jelenségei, az egyfelől te r
mészetes, m ert hiszen Jézus megmondta,
hogy úgy küldi ki övéit, m int juhokat a far
kasok közé, másfelől pedig korántsem je
lentheti aztt hogy a bizonyságtevés köteles
ségét az egyházi szervezkedéssel csak néhány
egyházi szolgára bizzuk és olyan keretek
közé szorítsuk, amelyen belül njindenféle
kellemetlenség elkerülhető. Tudom, hogy ju
nius 22-én sok tem plom unkban úgy emlé
keznek meg majd hitőseinkről, m jnt akik
a világ két nagy hatalm assága, a német csá
szár és a róm ai pápa előtt, vagyonukat és
életüket kockáztatva tettek hitvallást bátran
és hősiesen. Ámde am ikor önérzettel valljuk
m agunkat az ő utódaiknak az igaz hitben,
hozzá m erjük-e tenni azt, hogy a bizonyságtétel bátorságában is utódaik és követőik va
gyunk? Vallást teszünk-e K risztusba vetett
hitünkről nem királyok előtt, de akár m un
kaadónk, akár hivatali felettesünk, akár a
szolgánk vagy szolgálónk előtt? Bizonyságot
tesz-e az atya és anya gyermekei előtt, a ta
nító tanítványai előtt, a m unkaadó m unká
sai előtt? Nem rettenünk-e vissza a bizony
ságtétellel járó következmények előtt? A lel
kész, ha leveti a reverendát, megmarad-e
akkor is bizonyságtevőnek?
A bizonyságtevés kötelessége nem je
lenti ugyan, hogy azt, ami szent az ebeknek
adjuk, s hogy gyöngyeinket a disznók elé
szórjuk, de a bizonyságtevés elném ulása
a rra mutat, hogy az óvatosságot és az u.
n. lelki szemérmetességet hisztérikus túlzás
ba visszük s valószínűleg még más is lap
pang a nagy némaság mögött.
A bizonyságtevésnek őszintének keli
lenni. A bizonyságtevést tehát nem lehet
megparancsolni. Ellenben azok, akik iga
zán hisznek, azo* kkérjék U ruktól azt a ke
gyelmet is, hogy erősítse meg őket a bátor
bizonyságtevésre. Mert nem könnyű dolog
bizonyságot tenni még akkor sem, ha belső
indítást érzünk rá. Pál apostol kéri a gyüle
kezeteket, hogy imádkozzanak érte. Különö
sen idevág, amit az efézusbelieknek i r :
»Könyörögjetek én érettem is, hogy adassék
nékem szó számnak megnyitásakor, hogy
bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titk á t... hogy b átran szóljak arról,
amiképpen kell szólanom«. S ez figyelmeztet
bennünket a bizonyságtétellel összefüggés
ben a hívők egy másik fontos kötelességére,
arra, hogy imádkozzanak azokért, akik lán
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cok között, em beri gyarlóságuknak, vagy
üldöztetéseknek láncai között vannak hivat
va hittel bizonyságot tenni, arról a hitről,
mely a szenteknek adatott.

Az evang. tanáregyesület
. közgyűlése.
Június 8-án, pünkösd vasárnapján este V28kor érkezett az Országos Evangélikus Tanáregyesület 24 tagja a lelkes, vendégszerető Bonyhádra. A jellegzetes magyar vidék képeit jólesően egészítette ki az az igazi magyar vendégszeretet, m ellyel Bonyhád közönsége újra lehe
tővé tette a tanáregyesületnek — immár 17 éve
szünetelő — vándorgyűlésezését.
E szíves vendégszeretet kifejeződött már
Hidas állomáson, hol Schöll Lajos, a Tolna— Ba
ranya— somogyi egyházm egye esperese fogadta
kedves szavakkal az érkezőket. E szíveslátásban
részesültek a m egjelentek a bonyhádi ev. gimná
zium tanári kara részéről a Kaszinóban társas
vacsora keretében rendezett ismerkedési estén,
hol 50 tagból álló tanárság gyűlt össze. Itt Göm
bös Miklós tanár üdvözli a vendégeket a tanári
kar, a kaszinó és a bonyhádi közönség nevében s
kifejti pohárköszöntőjében, hogy a jelentéktelen
nek látszó Bonyhád végvár, m elynek fellegvára
a gimnázium s ennek harcierejét m egacélozza az
ország többi részéről idejött tanároknak, —
megannyi baj társnak — az együttérzése.
Dr. Szigethy Lajos tanáregyesületi elnök fe
leletében kifejezi azt a kívánságát, hogy legyen
Bonyhád az idők végtelenségéig a magyar kul
túra egyik erős vára, de ne végvára.
A június 9-re kitűzött gyűlés előtt m egte
kintettük a gimnázium régi és új épületeit. A z
új épület szép, tágas, világos helyiségei után
szeretettel néztük a régi épület — most internátus — egyszerű, de barátságos szobáit s rágon
doltunk azokra a hozzá hasonló régi, puritán
prot. kollégiumokra, m elyeknek egyszerű, de
tiszta légköréből oly sok kiválónk került ki.
A gyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen
Tomka Gusztáv megkapó imát mondott. Ezután
az Evangélikus Tanáregyesület elnöke, dr. Szi
gethy Lajos beszélt Bonyhádról, mint a Dunántúl
leikéről s e lélek megnyilatkozásairól, költők-*
ről, politikusokról. Szól az itteni nagy pedagó
gusokról is, mint elsőről, a Perczel-család hal
hatatlan nevelőjéről, Vörösmartyról, szól to 
vábbá Lehr Albertról, kinek keze alatt egykor
az akkor még Sárszentlőrincen lévő gimnázium
kis diákjai közt Petrovics Sándor is nevelkedett.
Szól a nagy mecénásokról, a Széchenyiekről, F estetich Györgyről, Apponyi Sándorról s a kisebb,
de nem kevésbbé lelkes kezdeményezőkről is:
így Marhauser-ről, a bonyhádi gimnázium jóte
vőjéről.
E Bonyhád múltjáról kegyelettel megem-
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lékezd, jövőjére célt kitűző szavakért Fáik igaz
gató mond köszönetét a gimnázium tanári tes
tületé nevében.
Az üdvözlések során a tanáregyesületi elnök
köszönetét mond Schöll Lajosnak, a Tolna—
Baranya—somogyi egyházmegye esperesének, a
szíves vendéglátásért, Bonyhád elöljáróságának,
az Országos Tanáregyesület kiküldöttjének
(Böhm Dezsőnek), a R. K. Tanáregyesület ki
küldöttjének (Lechner Tibor személyében) s az
Orsz. Tanítóegyesület részéről megjelent Grieshaber Endrének. A kiküldöttek meleg szavak
ban utalnak az összhangzó munka fontosságára,
mely lehetővé teszi a különböző egyesületekbe
tömörült, de közös célokért küzdő pedagógusok
törekvéseinek megvalósítását s Isten áldását ké
rik e munkára.
Dr. Szelényi Ödön titkári jelentésében megemlékszik a régi (Eperjesen, Pozsonyban, Mis
kolcon, Szarvason tartott) vándorgyűlésekről s
kívánja, bár éledne föl újra e szép és hasznos
szokás. Szól az év eseményeiről: megemlékezik
az államfő kormányzói munkásságának 10 éves
tartamáról. E büszke öröm mellett a fájdalom
hangján szól szintén 10 éves fordulója alkalmá
ból a trianoni gyászról, mely ellen újra, mint
minden alkalommal tiltakoznunk kell. Utal az
Ágostai Hitvallás szellemtörténeti jelentőségére,
(említi Pröhle K. új fordítását és a miskolci jog
akadémiai emlékkönyvet). Szól a középiskolai
tanárok szolgálati szabályzatáról, melyben egy
házunk ideális elveivel ellenkező intézkedésnek
látja a tanári házasságkötésnek korlátozását. Ki
fejti, mily lesújtó hatást tett a felekezeti intéze
tek államsegélyének 6%-al való csökkentése.
Ezután jelentést tett a tagok évi irodalmi, peda
gógiai és társadalmi munkájáról és elgyászolja
az év folyamán sorainkból kidőlt tagtársakat,
így: Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr. és Szüts
Gábor lelkészeket, mint vallástanárokat, Bartoniek Gézát, Eötvös kollégiumi igazgatót és
Krafka Boriska kőszegi tanárt.
A pénztári jelentés 2884 P jövedelemről,
1805 P kiadásról, 1078 P megtakarításról szól.
A tanár gyermekek ösztöndíjára szolgáló vagyon
(11.500 P) az Egyetemes Egyház kezelésében
van. Ezután Vidovszky Kálmán olvasta fel a ,,vallástanitás kapcsolata a többi középiskolai tan
tárgyak" című értekezését. Kifejti a koncentráció
nagy fontosságát, különösen a vallástan alapvető,
evangéliumi jellemet képező céljára való tekin
tettel. Részletezi a vallásos érzés szerepét a köl
tészetben s Sylvester, Sztárai, Tinódi, Balassi,
Zrínyi, Berzsenyi, Csokonai, Madách, Kemény,
Eötvös, Arany, Petőfi, Ady költészetéből vett
példákkal támogatja állítását. A történelemmel
kapcsolatban kimutatja a vallásnak nemzeti jel
lemét alakító kultúrát determináló hatását a
zsidó, kínai, görög, török középkori európai ál
lamok kialakulásában. Kimutatja, hogy a vallási
hanyatlás a történelem dekadens koraival esik
össze, viszont a reformáció következtében kiala
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kulnak az északi vagy protestáns államok. A
földrajzi viszonyok is hatnak a vallás kialakulá
sára. A természetrajz, fizika csodálatos jelensé
geinek láttatása vezessen Isten bölcseségének
megéreztetéséhez s a matematika ,,végtelen“ fo
galma találkozzék a vallás árán megismert vég
telen jóság, bölcseség, mindenhatóság fogalmá
val, Istennel. Az ősi zene vallásos érzésből fa
kad s a müzene legkiválóbb képviselői is Isten
hez fordulnak. (Bach.) Az építészet remekei
templomok, melyek a piramistól kezdve a kölni
dómig s az egyszerű, alföldi, fehérfalú protestáns
imaházig mind Isten dicsőségére épülnek. A fes
tészet is ott fejlett, hol a vallás nem tiltja az is
te nábr ázol ást. A keresztyén festő Isten helyett
Krisztust ábrázolja s a Mária kultusz is alkalmas
tárgyat ad. A testnevelés, mint a lélek sátrát
fejlesztő, szép lélek számára szép testről gondos
kodó tárgy szerepeljen. Befejezésül kifejti, hogy
a különböző órákon más-más szempontból felkel
tett érdeklődést mélyítse a vallástan egységes,
személyes lelkitartalommá.
Ezután vitéz Réz Henrik dr. tartja meg mód
szeres előadását, a német nyelv tanításáról. Be
vezetésében legalább egy idegen nyelv ismere
tének fontosságát emeli ki s azt a tényt fejtegeti,
hogy erre nekünk a legalkalmasabb a német, mert
e nemzettel István király ideje óta kapcsolatban
állunk s kultúránkra is nagy hatással van a né
met műveltség. Ezután neveléstörténelmi vissza
pillantást tesz a nyelvtanítás módszerére. Ki
fejti, hogy eleinte modern nyelvek oktatásában
is, a latin mintájára, teljesen nyelvtani alapon
próbálkoznak. Később Comenius, Ratichius, Ba
sedow s mások közvetlenebb módszerekkel tö
rekszenek jobb eredményekre, de Herbarth fo
kozatai még el vontabbá teszik a nyelvoktatást.
A „direkt“-módszer első szószólója Szressai, de
mint annyi más magyar gondolat, ez is csak ak
kor talál meghallgatást, mikor idegen ajkáról
hangzik el. A Berlitz-módszert méltatva jellemzi
ennek antigrammatikus és pszichologiaellenes
irányát, a mégis bekövetkező eredményt a felnőt
teknek a nyelvtanulásra fordított nagy kitartá
sával magyarázza, de kétségtelenül helyteleníti
a nyelvtani indukciókban rejlő nagy értékek el
hanyagolását. Ezután a tanterv célkitűzésének
megfelelő szempontból tárgyalja a jó olvasmá
nyok megválasztásának, valamint a pontos, jó
fordíthatásnak a fontosságát, de nem mellőzi az
olvasmányhoz, képhez fűzött beszédgyakorlato
kat, sőt a tanulókkal való kikérdeztetést sem s
hangoztatja a tanár sok és helyes német beszé
dének szükségességét. Mindezek az ú. n. köz
vetítő módszer elvei, melyeket egyedül helye
seknek ismer el. ,
Az elnök köszönetnyilvánítása után dr.
Böhm Dezső emeli ki a gramofonnak, mint kez
dőfokon jól használható segédeszköznek a fon
tosságát, továbbá az alsó fokon célravezető já
tékos módszer alkalmazását.
Vidovszky Kálmán az egybegyűltek figyel-
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mébe ajánlja az igazgatására bízott Luther Ott
hont s felemlíti a szarvasi diákok áldozatkész
ségét, kik évi 1—1 P-vel járulnak az intézmény
fenntartásához. A közgyűlés Radvánszky báró
egyházfelügyelőt és Kapi Béla dunántúli püspö
köt táviratilag üdvözölte.
A járás főszolgabírájának Kuncz István és
Schöll esperesnek köszönetnyilvánítása után az
elnök a gyűlést bezárja.
A Protestáns Kör helyiségében tartott 60
személyes díszebéden számos pohárköszöntő
hangzott el. Az elnök, dr. Szigethy Lajos a kor
mányzóra alkalmazza a Washingtonról közmondású szállóigét: ,,nagy volt a háborúban, nagy
volt a békében, nagy embertársai szívében!“ —
Schölt esperes a trianoni béke után bekövetke
zett korban élő és működő tanárság fontos sze
repét méltaja. Vidovszky a kultúra és vallás
párhuzamát fejtegetve az iskola munkáját támo
gató esperest élteti. Dr. Böhm a tanáregyesü
letet oly szeretettel fogadó bonyhádi közönségre
emeli poharát, dr. Szetényi kifejti, ,hogy a mai
kiélezett felekezeti ellentétek korában egyedül
a tanárság igyekszik ezek elsimítására s a R. K.
Tanáregyesület kiküldöttjét, Lechner Tibort él
teti. Dr. Szigethy Perczel Béla főrendiházi tagot
ünnepli, ki meghatottan köszöni a családjára vo
natkozó megemlékezést s a tanáregyesületet, mint
a szebb jövőt előkészítő kultúrtényezőt köszönti
a felekezeti érdekeken felülálló hazafias érzés
szentségére hivatkozva s poharát a bonyhádi gim
názium igazgatójára emeli. Fáik Henrik igazgató
bibliai pünkösdi reminíscenciák alapján szól az
egység és reménység szent lelkét váró egybe
gyűlt tanárokról, kinek e magasztos célú össze
jövetele bennük, a helybeliekben, kétségtelenül
fokozza lelkes buzgóságukat. Tomka vallástanár
Isten végzéseinek bölcseségére hivatkozva hirdeti
a szebb a jövőt s az ennek előmozdításán közre
működő hőtgye két élteti. Rózsa Sándor az Orsz.
Tanítóegyesület kiküldöttjéhez fordulva szól a
társadalom legmunkásabb, de legígénytelenebb
tagjairól, a tanítókról, kiknek kívánja, hogy
emeljék most, a békében ők azt a zászlót ma
gasra, melyet egykor Perczel Mór lengetett.
A gyűlés ezzel befejeződött, az ezen részt
vevő tagok nagy száma azonban útbaejtette a
Dunántúl egyik legnagyobbjelentőségű, (törté
nelmi és művelődéstörténeti emlékekben gazdag
városát), Pécset. Itt a vendégszerető ev. papiak
ból indult el a tanárság Baldauf ev. lelkész,
Nendtwích polgármester és Tóth egyet, tanár ve
zetésével a város nevezetességeinek a megtekin
tésére. A sebészeti klinika, az Erzsébet tud.
egyet,, a török mecset, a Zsolnay-gyár s a mind
ezek fölé emelkedő, nemzetünk dicső múltját,
már akkor is nagy művészi fejlettségét hirdető
székesegyház megtekintése feledhetetlen élmény
ként vésődött a jelenlevők leikébe.
Tapasztalatainkat gazdagítva, hazánk, egy
házunk jövőjébe vetett hitünket fokozva tértünk
vissza Bonyhád—pécsi kirándulásunkról. Min
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denért mégegyszer köszönet azoknak, kik az
Orsz. Ev. Tanáregyesület e szép eredménnyel
járó gyűlését áldozatkészségükkel lehetővé tet
ték.
Dr. Zelenka Margit.

Magvetés.
Az értelem legmagasabb típusa és az ész
legigazíbb felhasználása a magvetésben nyilvá
nul. A magvetésben látjuk a Teremtő által az
emberbe oltott ismeretnek működését, amely^ ki
kutatja az élet fészkét, észreveszi a remény jo
gosultságát, biztosítottnak látja a hitet. Az álla
tok garmadába gyűjtik, vagy egymástól rabol
ják élelem-készletüket. Az ember azonban, tudva
azt, hogy Isten belehelyezte a magba azt a ké
pességet, hogy neme szerint szaporodjék, a földbe
szórja a magot, tudván, hogy így megjön a ter
més betakarításának ideje.
És milyen kegyelmes az Isten, aki az ember
nek ilyen egyszerű módot ád az élet fenntartá
sára, az élet erejének és örömének növelésére.
Ha a talaj gondosan és kellően elő van készítve,
a csírázás és a növekedés biztosítva van. A mag
nem szorul varázsformulákra, bonyolult recep
tekre, gépies beavatkozásra. Csak annyit kíván,
hogy olyan helyre kerüljön, ahol ki tud csírázni,
ahol gyökerei a talajban megtalálják a táplálé
kot. Utat tör magának fölfelé s*a légkör fényéből
és melegéből szív erőt. Ha védelmet talál ellen
ségei ellen, okvetlenül „továbbfejlődik levél és
virág útján. Azután következik az érés és az ara
tás. Az emberi tudás, hit és remény beigazolód
nak.
,,A mag az Isten beszéde.“ A világnak ma
több magvető kell. A Bibliát jobban és gyakrab
ban fel kell használnunk arra a célra, amelyet
a Megváltó olyan határozottsággal kijelölt, mi
kor a magvetőről szóló példázatot mondta és adta
az övéinek. A Biblia elemezése, osztályozása,
történelmének kikutatása mind nagyon jó és he
lyes téli időben. De a mostani korszak a tavasz
ideje, a magvetés ideje. Minden keresztyén föld
művelésre, magvetésre hivatott. Az ördög nem
érte be annyival, hogy éjszaka idején eljött és
konkolyt szórt a búzavetésbe. — Az ördög arra
csábítja Krisztus híveit, hogy a magtárakat
őrizzék, ahelyett, hogy kímennének vetni. —
Sokakat megszédített, hogy az Igén vitat
kozzanak, vájjon megvan-e benne az újjá
születésnek és az új életnek csírája, vagy
pedig csak bölcseség található benne; vájjon
minden hívőnek kötelessége-e a magvetés, vagy
csak a lelkészeknek és tanítóknak. Valami útonmódon tíz keresztyén közül kilencen arra a téves
gondolatra bódultak, hogy a Krisztus-hitnek em
beri szívekbe plántálása valami szövevényes, ti
tokzatos cselekmény. Ennél díszesebb tévedést
nem lehetne kigondolni és terjeszteni.
Több magvető, több magvető, több magvető
kell. Ha te magad nem vagy járatos a magve-
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tésben, ha nem értesz ahhoz, hogy miként lehet
az Igét felebarátod szívébe belevetni, hívd el ma
gaddal a templomba. Pál apostol az igehirdetés
bolondságáról beszélt. Minden magvetés bolond
ság volna, ha köveket, vagy száraz leveleket,
vagy vizcsöppöket vetnénk. De az Isten Igéje,
az evangéliom, mag. Élő és életerős. Istennek ha
talma üdvösségére. Hívd magaddal barátodat a
templomba. Mondd meg neki, hogy nyissa ki a
fülét és a szívét. Mond meg az igehirdetőnek (ha
esetleg öntudatlanul odajutott, hogy beszélges
sen a vallásról, ahelyett, hogy hirdetné azt), hogy
a hit és a kegyelem nem a tudománynak, vagy
a politikának, vagy a gazdaságtannak a hallásá
ból, hanem Isten igéjének a hallásából szárma
zik. Ne gondold, hogy a vallás elerötlenedett. A
vallás nő és erősödik mindenütt, ahol vannak ke
resztyén magvetők.

»Az egy any ászén tégy ház
örökké fennmarad.«
Az anyaszentegyház igehirdetésének velejét
az Ágostai Hitvallás abban foglalja össze, hogy
Isten kegyelmébe fogad és megbocsátja bűnein
ket, amikor az evangéliomot hallgatjuk s a Szent
lélek felébreszti bennünk azt a hitet, hogy a
Krisztus az ő halála által eleget tett bűneinkért
s ingyen, a Krisztusért igazulunk meg. Üdvössé
günk isteni tényezője tehát Krisztus halála, s a
Szentlélek működő, hitébresztő ereje.
Krisztus golgothai halálában hitünk szerint
szerint nem az emberi gonoszság és ostobaság
győzedelmeskedett a páratlan és szeplőtelen
szentségen és jóságon; a golgothai halál nem vértanuság és felséges bizonyságtétel. Sziénai Ka
talin azt mondja, hogy a szegek nem szorították
volna Krisztust a keresztfához, ha a szeretet nem
szegezte volna oda. Vagyis a keresztfa-halál az
isteni szeretetnek önfeláldozása, önfelajánlása;
a Jópásztor adja ott életét önként a juhokért.
Az a halál nem a jóságnak és hűségnek elvér
zése, hanem a szeretetnek győzedelme. Amikor
a halál, a bűn és az ördög egy óceánt kavartak
fel, hogy belefojtsák Istennek szent Fiát, a Fiú,
hatalmas gályán, száll a tajtékzó, hánykodó
szennnyes habok felett és révbejut, fuldokló lel
keket víve magával az életbe.
Ha ez a krisztusi indulat beköltözik az em
beri szívekbe, átalakítja és megszenteli azokat,
úgyhogy az emberi szív szeretetben, odaadó és
teremtő szeretetben öleli át az egész világot.
Egyetlen, uralkodó szenvedéllyé, érzést, értel
met és az akaratot átjáró, betöltő erővé lesz ez
az indulat, hogy az egész élet, mint hittől, sze
retettől és reménységtől izzó ércpatak omoljon
abba a formába, amely a Krisztus. Ez az indulat
viszi a világba a misszionáriusokat, ez hevíti az
evangéliom hirdetőit, a betegek, nyomorultak, a
társadalomból kiközösítettek, az elvadultak, a
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tudatlanok, a bűn mocsaraiban fetrengők gondo
zóit. Mi több, ez az indulat egy testvériségbe, kö
zösségbe gyűjti a legkülönfélébb embereket, úgy
hogy azok egyesülnek egymással a Krisztust kö
vető életben.
így születik meg a szenteknek és igazán hí
vőknek gyülekezete, az egy anyaszentegyház,
amely örökké fennmarad; az az egyház, amely
nek fennmaradása nem hierarkiák sorsától függ
és nem állítólagos apostoli utódláson sarkallik,
hanem Krisztus szeretetén és a Szentlélek által a
szivekben ébresztett hiten. Az egyház igazi tör
ténete nem az, amely pápáknak és császároknak
harcaival, hódításaival és megaláztatásaival fog
lalkozik, hanem azokkal a hivő lelkekkel, akik e
világban annak sava és világossága voltak, akik
a sötétségben csillagokként fénylettek és sokakat
elvezéreltek az igazságra, mert szerették a Krisz
tust. Ennek az egy anyaszentegyháznak a sta
tisztikáját nem lehet megszerkeszteni kérdő ívek
alapján. A láthatatlan egyház megvan és fenn
áll. Rajta a poklok kapui sem vehetnek diadalmat.
Az Ágostai Hitvallás reformátori nagylelkűséggel mondja, hogy a Szentlélek hitet ébreszt
,.ahol és amikor Istennek tetszik". A Szentlélek
munkáját nem lehet palackozni, adagolni, csapon
ereszteni. A Szentlélek Ür. Vannak emberek,
akik látszólag szerves tartozékai, ornamentumai,
oszlopai az egyháznak, pedig csak leltári téte
lek, s az egyháztól távolesnek. Viszont vannak
eldugott, ismeretlen lelkek, akik egyszercsak
meglátták a fényt és elindultak utána, mígnem
végül életük egyetlen ragyogássá változott át és
sokaknak világít életük példája. Ha a hierarkiának egyháza belekiáltja a világba: „Extra ecc
lesiam nulla salus," vagyis hogya hierarkia egy
házán kívül nincs üdvösség, ezzel a gőgös és el
bizakodott kiáltással szemben Krisztus azt
mondja: ,.Ha valaki meghallja az én szómat és
megnyitja az ajtót, bemegyek ahohz és vele vacsorálok, és ő énvelem." Ezt a hangot a hierar
kia egyháza még Csonkamagyarországon sem
fogja elnémítani soha.

A régi Festetich grófok jóbarát
sága a protestánsokkal.
Eivházttfrléneti em lék ek a felv ilá g o so d á s korákéi.
Irta: Dr. Payr Sándor.

Festetich uradalmainak rendbehozója és a
Georgikon megalapítója a szabadszeÜemű, a tü
relmetlen papságot erősen ostorozó Nagyváthy
János református jószágkormányzó volt. (f Csur
gón 1819.) De kikérte Festetich a jeles szarvasi
evang. lelkésznek, Tessedik Sámuelnek taná
csait is, sőt a Georgikon igazgatóságával is meg
kínálta. De a szerény lelkész ezt nem fogadta
el, hanem írásban terjesztette elő javaslatait s
ezért megválasztották a Georgikon ülnökévé és
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működő tagjává. Nagyváthy mellé 1801. a tudós
Asbóth Jánost, a soproni lelkész fiát hívta meg
tanárnak s midőn 1806. ez is jószágigazgató lett,
helyébe ismét soproni líceumi tanárt, Rumi Ká
rolyt hívta meg Festetich. (Kis J. Emi. 81. Szelényi Ö. Tessedik S. 18. 1.)
Zalaistvándon 1783. az evang. gyülekezet
megalakulásakor Kis Adátn és Boros István első
lelkészek idejében Festetich mint földesúr nem
csak telket, hanem építőanyagot is adott, igazi
patrónusuk volt az evangélikusoknak is. A somogymegyei Csurgón Nagyváthy tanácsára
1792. ő volt a ref. algimnázium igazi alapitója.
Ezáltal levette Somogyról a szégyent, melyet a
Hármas Kis Tükör sütött reá:
Somot, almát, körtvélyt itt eleget ehetsz,
De a tudományban részt keveset vehetsz.
Csurgón a ref. templomot is 1795. Festetich se
gítette felépíteni. A telken és építőanyagon kívül
a gimnázium fenntartására szép alapítványt is
tett. A volt csurgói kálvinista tanárt, Csokonai
V. ^lihályt Keszthelyen szívesen látta és több
ször segélyezte. »Dorottya« című víg eposzának
kiadására a gróf maga ajánlkozott, de Csokonai
inkább Virgilius Georgikonját akarta Festetich
tiszteletére közzétenni. A gróffal s nagycenki
nővérével és sógorával Csokonai sűrűén leve
lezett. Nem csoda tehát, hogy Csokonai, Ber
zsenyi és Kis János, a Három protestáns költő,
ódáikat irt Festetichék tiszteletére. A jószivű
gróf a csurgói alapítványát, mely évi 600 forint
ból, nagyobb mennyiségű tüzelőfából és gabo
nából állott, e szavakkal okolta meg: »*Pius in
aviam nepos.« (Nagyanyja iránti kegyeletből az
unoka.) Nagyanyja t. i. protestáns volt. A száz
éves jubileumkor 1899. Baksay Sándor ref.
püspök dicsőítette Festetich Györgyöt a Vasár
napi Újságban, mely egymás mellett közölte a
gróf és Nagyváthy János arcképét. (Vas. Ujs.
1899. 634, 1- Csokonai Költ. I. 280. II. 876.)
Sopronban is, hol á családnák régi házai és
egyéb birtokai voltak, Festetich György látoga
tásaival és adományaival tüntette ki az evang.
líceum diákjait. Ezek Magyar Társaságának
örömünnepeire 1793 óta sógorával, gróf Szé
chenyi Ferenccel s ennek fiával, Lajossal és Ist
vánnal Festetich is eljárt. Leányának esküvőjére
a soproni diákok üdvözlő verseket írtak, Feste
tich pedig 180 forintot adott a Magyar Társa
ságnak alapítványul. Az élelmes diákok, midőn
a keszthelyi grófot 1803. Sopronban a májusi
országos vásáron megpillantották, Döbrentey
Gábor társ. főjegyző indítványára örömünnepet
rögtönöztek tiszteletére s Festetich meg is je
lent. Ugyanekkor az alapítványát 60 forinttal nö
velte. Baranyay Ferenc főjegyző pedig (a ké
sőbbi büki lelkész 1812—1861) gyászverssel vi
gasztalta a grófot édesanyja halálakor ily cím
mel: »Gyászos alappa, melyet ama nagy méltó
ságú grófné ő Nagyságának, néhai gróf Festetits Juliána született Bossányi grófné ő Nagy
ságának, néhai gróf Festetits Pál hátrahagyott
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özvegye böjtelő hava 26-án 1805. történt ha
lálára a halotti pompa alkalmatosságával készí
tett. Sopronyban Sziesz Antal József betűivel.«
(4. r. 7 lap.) Festetich a jóindulatát a soproni
líceum iránt haláláig (1819) megőrizte. Ebben
egyetértett sógorával Széchenyi Ferenccel, aki
már 1791. kiadta a fiatal Kis Jánosnak »Herku
les választása« című versét és unokaöccsével a
nagy Széchenyi Istvánnal, aki Kis Jánost a la
kásán felkeresvén, első művét vele nézette át
s a Hitelnek egy kötött példányát sajátkezű be
jegyzésével küldte meg: »Soproni Ágostai Val
lasd Lyceumnak Széchenyi István s. k.« (Lie.
kvtár K. 667. Kovács S. A sopr. M. Társ. tört.
26. és 29.)
Festetich György Kis Jánost mint irót, mi
óta »Zs ebbe való könyve« 1797. megjelent s ké
sőbb is lelkészi éveiben minden kérés nélkül
tekintélyes Összegekkel segélyezte. (Emi. 343.)
Nagyon érdekes es jellemző, hogy a gazdag és
tekintélyes főúr miként fogadta Kist, mint sze
gény kővágóőrsi lelkészt 1801. Keszthelyen.
Egyik hive, Diskay Ferenc esp. felügyelő, nyári
napon hajnalban indult el Keszthely mellett levő
sármelléki birtokára. Kis János is vele utazott
oly szándékkal, hogy majd visszajövet tisztelkedik Festetich grófnál. De előbb találkoztak, mint
remélte. Ezt ő maga (Emlékezései 232. 1.) igy
írja le:
»Hat óra tájban mentünk ki Keszthelyről s
a gróf már ekkor Georgikonja felé sétált. Türhetetlenségemtől ösztönözve leszállék a kocsi
ról s mindjárt megtevőm köszöntésemet. A legleereszkedőbb szivességgel fogada, nála ma
raszta s Diskayval is megigérteté, hogy ebédre
hozzá fog jönni. Engem a Georgikon épületébe
tüstént bevezetvén, minden professorokat összegyűjtvén, mindenik hivatalát megmondván s a
leckék rendét elszámlálván, az ott találtató te
mérdek sok gazdasági eszközöket s egyéb ké
születeket, melyeket t nagy áron összeszedett,
megmutogatá. Azután velem legelőbb a Georgikonhoz tartozó telekre, tovább több helyekre,
különösen a Fenékhez is elsétálván, mindenre,
amit láttunk s találtunk figyelmeztete s általá
ban különféle gazdasági intézeteiről bőséges tu
dósítást ada. Dél tájban értünk vissza a kas
télyba, de még ekkor is, ámbár jól el voltunk
fáradva, méhesének és bibliothekájának megné
zésére hívott.
(Folytatjuk)

— Christananda előadásai. Tisztelettel
értesítem mindazokat, akik nálam jelent
kezni szívesek voltak, hogy C hristananda jú
lius első felében hazánkba érkezik s a program m ba vett gyülekezeteket meglátogatja. Az
érkezések idejét minden gyülekezettel kö
zölni fogom, m ihelyt megtudom, hogy mi
kor ta rtja meg első előadását, amely Győr
ben lesz. N ém eth Károly.
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— D. Báró Radvánsiky Alberl egyetenes felügyelő junius 11-ikén nagyobb küllöttség élén üdvözölte egyházunk nevében
;róf Degenfeld Pált, a tiszántúli ref. egylázkerület új főgondnokát beiktatásakor
)eb récén ben.
— Kiss István püspök jubileuma. A duláninneni egyházkerület püspökét meleg ün
neplésben részesítette Sám sonháza abból az
ilkalomból, hogy a püspök betöltötte leirészi szolgálatának negyvenedik esztendejét,
stennek áldó kegyelmet kérjük m i is a ju)iláló püspökre!
Templomavatás. Pünkösdhétfőn avatta
3. Kapi Béla püspök a csornai fiókgyülekee t tem plom át, a gyülekezet és nagy* érdckőd|ő közönség részvételével. A tem plom ivatási ünnepségen részt vett M esterházy
im ő dr. egyházkerületi felügyelő, F arkas
ilem ér esperes, H érints Lajos tb. esperes,
íz egyházmegye lelkészei m ajdnem teljes
izámban, P ay r Sándor egyetemi theol ta 
lár, M olnár E lem ér dr. főszolgabíró, Csoría nagyközség vezetősége, az állami tisztvi;elői k a r képviselete stb. Az ünnepségre értező püspököt a tem plom előtt a já rá s fő;zolgabirája, az egyházmegye, a gyüleke
zet, C sorna nagyközség főjegyzője üdvözöleK. — D. Kapi Béla püspök avatóbeszéde
i n szólott a két tem plom ról: a kőből épie tt tem plom ról és az épülő lelki temploin"ól. Az avatás m egtörténte után megszólaltak
a gyülekezet harangjai. Az istentiszteleten
a theológiai ifjúság énekkara is énekelt. A
em plom on kívüli nagy gyülekezetnek Tur'óczy Zoltán győri lelkész hirdette Isten igé
jét. Istentisztelet végeztével ünnepi közgyüést ta rto tt a gyülekezet, m ajd a püspök
tisztelgő küldöttségeket fogadott. — A csor
nai gyülekezet tem plom át Klemens Antal
Építészmérnök tervezte.
— Lelkész! értekezlet. A soproni felső
csperesség lelkészei jun. 11-én Sopronban
tartották tavaszi értekezletüket. Az úrvacso
rát Scholtz Ödön esperes osztotta ki, aki az
értekezletet megnyitván, Dr. Kiss Jenő
theol. dékán ta rto tt felolvasást »Az ágos
tai hitvallás és az Újszövetség« címen. Ezzel
a lelkészi értekezlet kívánságát honorálta,
;imely hallani kívánta a MELE értekezletén
tartott felolvasásáról. A m ásodik értekezést
Budakcr O szkár soproni lelkész tartotta
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ezen cim alatt: »Mit tan u lh atu n k az augusztanától az egyházszervezet tekintetében. —
Ezenkívül több fontos egyházi kérdést tá r
gyalt az értekezlet, amelyen m int vendég
Dr. Schindler E ndre polgárm ester, esperességi felügyelő is részt vett.
— Halálozás. H arnack »Adolf, a német
liberális theológia világszerte ism ert képvi
selője és m unkása junius 10-én Heidelbergben, 79 éves korában meghalt.
- - Lelkészi és esperes! jubileum. Az
orosházi egyházközség junius hó 15-én m e
leg ünneplésben részesítette Kovács A ndor
korm ány főtanácsost 40 éves lelkipásztori és
10 éves esi>eresi m űködése évfordulóján. —
Délelőtt hálaadó istentisztelet és díszközgyű
lés volt. A díszközgyűlés Dr. Sztranyavszky
Sándor egyházfelügyelő, kir. állam titk ár n y i
totta meg; a korm ányfőtanácsosi kitüntetést
b áró Fcilitzsch B erth old Békésmegye főis
pánja adta át.
— A győri ev. diakonissza anyaház szép
ünnepre kész. F. hó 29-én a délelőtti istentisztelet után iktatja be hivatalába I) Kapi
Béla püspök H uber E telka d. nővért, akit a
diakonissza választm ány legutóbb fönöknőnek választott. Az új főnöknö m á r 20 éve
szolgál a győri gyülekezetben, m int a Szeretetház, újabban m int a diakonisszaképzü
vezetője. Mostani clőlépése annak a m unká
nak megbecsülése, m elyet eddig nagy hoz
záértéssel és szeretettel végzett. U gyanekkor
négy úi d. nővért vesz fel a testvéri közös
ségbe Pálm ai Lajos, szeretetházi igazgató.
Ezzel a 3 éves diakonissza anyaház m ost
m ár 1G nővért tud egvházunk szolgálatába
állítani. Az új előkészítő tanfolyam on pedig
6 fiatal leány készül e rre a m agasztos élet
hivatásra.
— Templomszentelés Bocsárlapujtőn.
A bocsárlapujtői evangélikus leányegyház
tagjai nagy’ buzgósággal teljesen m egújítot
ták tem plom uk belsejét, az oltárt átfestették,
a templom ajtót kicserélték s m indezt legna
gyobb részt a saját kezük m unkájával. Az
igen csinos belső köntöst kapott tem plom ot
Kiss István püspök m egbízásából dr. Csengődy Lajos szentelte fel pünkösd m ásodik
ünnepén istentisztelet és urvacsoraosztás ke
retében, ami után a tanulók hittanvizsgája
volt.
— A győri evangélikus leányinterná
tusba m ár m ost elő lehet jegyeztetni azokat
a vidéki tanulókat, akik a jövő tanévben va
lamelyik győri középiskolában folytatják ta
nulm ányaikat. Az intézetet diakonissza nő
vérek vezetik s a növendékek gondos fel
ügyeletben, vallásos nevelésben és jó ellá
tásban részesülnek. Bővebb felvilágosítást
szívesen ad az Ev. Szeretetház igazgatósága
Győrött.
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— Pünkösdi lélek fellobbanása. Zalagalsán pünkösd szombatján jelent meg Zala
vármegye kir. tanfelügyelője a VKM ur meg
bízásából. hogy a felekezeti iskolák beszün
tetésével áll. iskolát szervezzen. Miután a
községi képviselőtestületben szavazattöbb
séggel biztosíttatott a szervezés lehetősége és
a róm. kath. iskolaszéknek is felkin áltatott
az a »ritka kedvezmény«, hogy épületei át
engedése ellenében róm. kath. tanerőt kap
a község, aki minden külön díjazás nélkül
kötelezve lesz a róm. kath. kántori teendők
ellátására, az evang. iskolaszék tanácskozá
sán jelent meg a tanfelügyelő, kérve az is
kolaszéket, iskolája beszüntetésére, továbbá,
hogy eddigi tanítói helyi javadalm át ajánlja
fel átmenetileg a kiküldendő áll. tanerő fi
zetésének részbeni fedezésére. Az iskolaszék
egyhangúlag és ünnepélyesen kijelentette,
hogy iskoláját bárm ily áldozatok árán is to
vább fenntartja a törvényes javadalom biz
tosításával. Kiíejezhetetlenül megható jele
net volt, m ikor az alig 20 családot képviselő
iskolaszék tagjai a határozat elnöki kijelen
tése közben helyükről felálltak, kezeiket öszszekulcsolva s az isteni gondviselésben bi
zakodó remény tüze ragyogott szemükben.
A tanfelügyelő előbb csodálkozva nézte a
nagyszerű jelenetet," m ajd elismerését nyil
vánított a m aroknyi nép irán t iskolájához
ily megható ragaszkodás jelei felett. Ti pe
dig imádkozzatok értünk, hogy a pünkösdi
lélek fellobbanása szalmalánggá ne váljék.
— F elv étel az E van g. T h eo ló g u so k O tt
honába. Felhívjuk azokat az érettségiző ifja

kat, kik a lelkészi pályára készülnek s tanulmá
nyaikat a soproni hittudományi karon óhajtják
megkezdeni, hogy — amennyiben a Theológu
sok Otthonában kívánnak lakni, a Theol. Ott
hon Bizottsághoz címzett kérvényeiket f. évi jú
nius 30-ig az intézet igazgatóságához (Sopron,
Felkelő-u. 42.) szíveskedjenek beküldeni. Lakásdij az egész tanévre 250 P (lakás, fűtés, világítás,
fürdés); ellátást a lyceumi alumneumban évi
300 P-ért lehet kapni, ügy hogy évi 550 P-ért a
bennlakók lakást és teljes ellátást kapnak. A
felvétel egész évre szól, az összes dijak féléven
ként előre fizetendők, indokolt esetben azon
ban engedélyt kérhetnek a bennlakók a dijak
nak havi részletekben való fizetésére is. Azok,
akik tanulmányaikat legalább »jó« eredménnyel
végezték és szegény sorsúak, a tartásdij mér
sékléséért folyamodhatnak. A felvételi kérvény
hez $ következő iratok melléklendők: 1. érett
ségi bizonyítvány másolata; 2. önéletrajz magyar
nyelven; 3. a szülők vagyoni állapotáról szóló
bizonyítvány; 4. illetékes lelkész bizonyítványa,
illetve ajánló leveíe; 5. orvosi bizonyítvány; 6.
a szülőnek vagy jogszerinti helyettesének kö
telező írása arról, hogy a 'tartásdijat idejében
9 pontosan fogja fizetni s hogy az esetleg oko
N romatott a
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zott károkért felelősseget vállal. Egyébként szí
vesen nyújt mindennemű további felvilágosítást
az Evang. Theológiisok Otthonának igazgató
sága.
— A győri evang. Diákszövetség a Magy.
Evangéliomi Kér. Diákszövetség segítségé
vel m ájus hó 28—29-én diákkonferenciát
rendezett ezzel a témával: A Krisztus nél
kül való diákság, 1. a hitetlen, 2. az önző, 3.
az önámító diákság. Minden összejövetelnek
az volt a jellemzője, hogy a diákság aktiv
részt vett hozzászólásaival* eszmecseréjével,
diákkérdéseinek, diákbűneinek őszinte fel
tárásával. Mélyen magukba néztek mind a
leányok, mind a fiuk. A megnyitó beszédet
Dr. Scholtz Oszkár, a Mekdsz ev. elnöke
mondotta, nagyon kedvelt volt Dr. K ará
csony Sándor, budapesti tanár, »Az Erő« c.
ifj. lap szerkesztője, a diákok Sándor bá
csija, Schulek Tibor ev. lelkész, a Mekdsz
e. titkára, szeretett bátyjukká lett a fiuk
nak. A leányoknak értékes eszmecserét ve
zettek Dr. F arkas Béláné Győrből, Lapu
Irén szigorló orvos és Komíóssy Ica közgazd. halig. Budapestről. Bibliaköröket Turóczy Zoltánné, Demetrovits Mária, Döbrössy Lajosné, H orváth Jolán, Bácsi Sándor
vezettek, még az előadókon kívül. A meg
nyitó istentiszteletet Ittzés Mihály tarto tta
János: 20. 11—16. alapján, a záró istentisz
teletet Szabó József Lukács: 24. 29—35.
alapján. Áldozócsütörtökön reggel úrvacso
rát vett a diákság, m ajd utána Győrszentivánra ment kirándulni, hol játékkal, ének
léssel töltötte az időt egészen estig. Este val
lásos ünnepséget rendezett a Diákszöv., me
lyen Turóczy Zoltán beszélt a szoros kapu,
keskeny útról.
PÁLYÁZAT.
Az ózdi egyházközség azonnali belépés
re segédielkészt keres. Javadalm a: lakás, fű
tés, világítás és kb. 200 P havonként. Jelent
kezni lehet a lelkészi hivatalnál. (Ózd, Bor
sod m.)
2—1
Az egyházközség elnöksége.

Pályázat a györkönyi evang. 5 tanerős
iskolához kántortanitói állásra. Javadalom,
törvényes készpénzfizetés és természetbeni
lakás. Pályázatok julius 25-ig a lelkészi hi
vatalhoz Györköny (Tolna m.) küldendők.
Állás szept. 1-én foglalható el. Német nyelv
tudása szükséges.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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Együttusakodás az
imádkozásokban.
.Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi
Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek sze
relmére, tusakodjatok velem együtt az
imádkozásokban, én érettem Isten előtt.“
Róm. 15. 30.
Az oroszországi keresztyénüldözések m eg 
szólaltatták a civilizált világ lelkiism eretét. A
keresztyén egyházak felhívták tagjaikat, hogy
imádkozzanak szen ved ő orosz testvéreikért. Ez
a közös és buzgó imádkozás, am ely felülem elke
dik m inden felekezeti korláton, a keresztyén ko
operációnak olyan példája, am ely a legn agyob b
figyelem re m éltó napjainkban, mikor annyiféle
m ozgalom indult m eg a k eresztyén ség e g y sé g é 
nek hol az egyik, hol a másik téren és irányban
való m egterem tésére. Az üldözöttekért való
im ádkozás a keresztyén eg y ség n ek m egvalósí
tása azon a téren, amely a keretyénségnek sp e 
ciális tere: a lelki élet területén; és abban az
irányban, am erre hitünk mutat: az é g felé, ahon
nan Krisztust is várjuk.
A cikkünk homlokán olvash ató szentirásbeli
hely mutatja, hogy a híveknek együ ttes imádko
zása, közös célért, közös ügyért, már az őskeresztyén ség korában is gyakorlatban volt, s az
együttm űködésnek ezt a fajtáját az egyháznak
egyik nagy, m issziós apostola, Pál ajánlotta és
kérte önm aga és munkája érdekében. Az apos
tol K orinthusból irta levelét a róm abeliekhez,
58-ban, röviddel azelőtt, h ogy Korinthusból el
indult Jeruzsálem be, a jeruzsálemi szentek szá
mára gyűjtött szeretetadom ányok átadása vé
gett. A pünkösdöt m egelőző hetekben kérte a
Rómában lev ő hittestvéreit, h ogy imádkozzanak
érte, ő v ele együ tt. De nem csupán szem élyes
érdekeiért kérte könyörgésüket. »H ogy szaba
duljak m eg azoktól, akik engedetlenek Júdeá
bán, és h o g y az én Jeruzsálem ben való szo lg á 
latom legyen kedves a szentek előtt; h o g y öröm 
mel m enjek hozzátok az Isten akaratából, és ve
letek eg y ü tt megújuljak«. Az A postolok C sele
kedeteiről szóló könyv sP á l apostolnak későbbi
levelei elbeszélik, h o gy miként ment Pál Jeru
zsálem be, hogyan szabadult m eg azoktól, akik
nem hittek, hogyan jutott el Rómába és hogyan
»ujult meg«. K étségtelen, h o g y az im ádkozás
ban való együttm unkálkodást siker koronázta,
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jóllehet nagy távolságok választották el az imádkozókat egym ástól és eladdig szem élyesen m ég
nem ism erték egym ást.
A hogyan az apostol a közös im ádkozás ere
jében bizakodva rem ény telten nézett Jeruzsálem
és a jö v en d ő felé, éppenúgy tehetjük mi is. A
Lélek szerelm e, am elyre tám aszkodott, mireánk
is ugyanazon okból és ugyanazon céllal árad.
A mi Urunk küldi a Lelket, aki vigasztalónk és
szószólónk az Atyánál. A benső, szem élyes vi
szony nem szakadt m eg. Az imádkozásnak ér
téke és az imádkozásnak ereje nem változott.
Isten sem lett szem ély válogató. Ez a hatalmas
apostol, aki elragadtatott a harmadik é g ig és ki
m ondhatatlan beszédeket, am elyeket nem szabad
em bernek kibeszélnie, nem átalotta im aközös
sé g b e jutni legalacsonyabb hittestvérével, akit
Jézus ép ű gy szeretett, mint őt.
N e feledjük, h ogy Pál apostol, am ikor rómabeli hittestvéreihez
fordult
segélyk érő,
együttim ádkozást kérő szavával, tele volt a g g o 
dalommal. Az evangéliom nak nyilt ellen ségei
voltak Jeruzsálem ben és azonkívül hitetlenek is
nagy számban. Az apostolt csácsogónak nevez
ték, a béke és egyetértés m egbontásával vádol
ták. Az igeh irdetéséről azt mondták, h ogy b o
londság. Am ikor a* apostol akadályokba ütkö
zött a keresztyén hit terjesztésének munkájá
ban, a felbukkanó nehézségekre nem azáltal rea
gált, h o g y Istent hibáztatta, vagy h ogy elcsü g 
g ed t volna a v ég ső győzelem felöl. Hanem
m egalázta m agát. A helyett h ogy kiegyezett vol
na ellen ségeivel és bírálóival, határozottabb irá
nyításért, nagyobb erőért, clszántabb és* aláza
tosabb en ged elm ességért könyörgött. Jóllehet
eg észen bizonyos volt abban, h ogy ő nem a le g 
kisebb az apostolok közt, szü k ségét érezte an
nak, h o g y az egyh áz imádkozzék érte és munká
jáért. A hivők, akikhez levelét irta, rem eghettek
a félelem től, am ikor hallották, h ogy milyen ha
talmas ellen ségei vannak az evangéliom nak Je
ruzsálem ben. Mi az ellenszere ennek a félelem 
nek és mi az erőnk az ellen ségn ek hatalma el
len? Az apostol rámutat, amikor a róm abelieket
felszólítja az imádkozásra, az egyiittim ádkozásra.
Amikor az oroszországi keresztyén üldözé
sekről és a keresztyénségnek korunkban élő és
g ő g ö se n viselkedő sok ellen ségéről hallunk, ta
nuljuk m eg az apostoltól, h ogy ezeket az ellen
ségek et nem szabad lekicsinyelnünk; s nem sza-
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ther legnagyobb theologiai ellenfele, dr. Eck
kijelentette Vilmos bajor herceg előtt, hogy nem
vállalkoznék arra, hogy ezt a hitvallást a SzentÍrásból megcáfolja. A reformátiói törekvések
nagy ellenfelei közül a salzburgi érsek, Hen
rik braunschweigi herceg, Hermann kölni ér
sek, választófejedelem, nagy elismeréssel nyilat
koztak a felolvasott hitcikkek számos megállapitása felől, sőt ez utóbbi ezek alapján meg
kezdte egyházmegyéjében a reformátiót.
Ezen hitvallási könyvet fogadta el symbol ikus (hitjelző) könyvéül a németországi, majd az
onnan más országokba szerteszét ágazó' reforrnátió s ennek az alapján viselik a lutheri reformátió hivei »az ágostai hitvallású evangéli
kus« elnevezést. A magyarországi 16-ik század
beli hitvallások legnagyobb része, az u. n. öt
szabad királyi városi, a s zepesi és a hét bányavárosi hitvallások ennek az ágostai hitvallásnak
a másai.
A nagyjelentőségű mű keletkezésének 400
éves évfordulóját világszerte hálás kegyelettel
ünnepük meg az evangélikusok. Magában Ágos
téban, (a németországi Augsburg városában)
pedig a világ minden tájáról egybesereglő ve
zető egyházi férfiak jelenlétében junius hó 22-től
szeptember hó 25-ig tartó sorozatos előadások
ban, ünnepi diszfelvonulásofcban, a németor
szági evang. művészet legkiválóbb képviselői
nek bevonásával tartandó egyházi ének- és ze
neművészeti sorozatos hangversenyekben, ipariés műkiállitásokban, ünnepi történelmi játékok
ban, különböző egyházi világszervezetek, ifjú
sági körök és egyesületek diszközgyüléseiben
fog lefolyni a világraszóló nagy ünnepség, a
melynek az előkészületeibe bevonták nemcsak
Augsburg és Bajorország, de az egész Németor
szág hivatalos szervezeteit és jelesebb evang.
tudósait, művészeit. A három hónapos ünnepi
tournéban értesülésünk szerint hazánkból is szá
mosán óhajtanak résztvenni; hivatalosan képvi
selteti magát a magyarhoni evang. egyetemes
egyház, a püspöki kar, a lelkészegyesület, a kü
lönböző egyházkerületek, nagyobb egyházköz
ségeik, iskolák. A miskolci jogakadémia három
tanára és 5 hallgatója már útnak is indult a jú
niusi ünnepeken való részvétel céljából. Az ün
nepélyt méltatva, számos idegen nyelven jelent
meg már eddig is sok irodalmi alkotás, de ezek
között bizonyára a legjelentékenyebbek egyike
a miskolci jogakadémia tanári kara által az ün
nep alkalmából magyar és német nyelven ki
adott, 624 oldalt tartalmazó hatalmas emlék
könyv, amely a hitvallás történelmi és tartalmi
méltatásán kívül főkép a magyarhoni evangéli
kus^ egyház egyházpolitikai törekévseire és hely
zetére reávilágitó nagyobbszabásu tudományos
fejtegetéseket tartalmaz.
D. G. H.
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A régi Festetich grófok jóbarát
sága a protestánsokkal.
Egyiiáztörténeti emlékek a felvilágosodás korából.
Irta : Dr. Payr Sándor.

(Folytatás és vége.)
Mind a két helyen sok vonta magára figyel
memet és csudálásomat, de semmi sem olyan
nagy mértékben, mint a tulajdonos, kinek nem
csak a gazdasági tárgyakban, hanem a tudomá
nyokban is széles ismereteit és jártasságát nem
győztem bámolni. Ebéd után fogadtatásommal
igen megelégedve s oly szándékkal váltam el
ettől a némely külsőségi különösségek mellett
is tagadhatatlanul nagy férfiútól, hogy látoga
tást, mire maga is felszólított, másszor is fogok
nála tenni. E szándékomat többször is teljesí
tem s annyival is örömestebb teljesítettem, mivel
Asbót János barátom, ki ekkor tájban lett a
Qeorgikon archonává, mágnes! erővel húzott
magához. Ez sem győzte ura széles tudományát,
különösen a gazdasági dolgokban magasztalni
s azt is beszélte, hogy ámbár ő kosáronként hordatta el bibliothekájából a maga szakjához tar
tozó könyveket, az csaknem mindeniket ponto
san megbírálta s megmondotta, melyik éír töb
bet vagy kevesebbet s melyiknek melyik része
van jobban vagy rosszabbúl kidolgozva. Nagy
olvasottságát s tudományát nekem is többször
volt alkalmam tapasztalni, mert beszélgetései
ben, a politikát kivéve, egyéb esmeretekre örö
mest és nagy részvéttel kiterjeszkedett. (Emi.
232.)
'Kis Jánost és barátait Festetich élete végén
a Keszthelyi Helikon ünnepeivel tisztelte meg.
Kisfaludy Sándor kivételével ezek is majdnem
mind protestánsok voltak: Kazinczy, Berzsenyi,
Dukai Takách Judit, Pálóczi Horváth Ádáim,
(a kömlődi ref. pap fia) Asboth János stb. Az
egyedi Festetich mellett igy a keszthelyi sem
maradt el, sőt túlszárnyalta az unokabátyját.
1817 óta voltak évenkint ezek a helikoni napok
szinjátékkal, szavalatokkal, pásztortánccal, nagy
lakomával, hangiversennyel és táncvigalommal.
A Georgikon gazdasági iskolai füvéiszkertjében
pedig külföldi német mintára emlékfákat (ma
dárberkenyét ültettek a magyar írók, Zrínyi,
Csokonay, Kazinczy, Berzsenyi, Dukai Takách
és 1819. Kis János nevére is. Midőn Berzsenyi
1817. az ünnepélyre Keszthelyre megérkezett,
az ősz Festetich kalap nélkül futott elébe az
utcára. Kazinczy ezt a gróf minden cselekedeté
nél értékesebbnek mondotta. Az első helikoni
ünnepen Asboth János jószágigazgató is, Kis
János tanulótársa és jó barátja, ki már soproni
diákkorában jó verselő volt, Festetich Juliánná
halálára irt versét szavalta el nagy taps és él
jenzés között. Kis János püspöki elfoglaltsága
és a nagy távolság miatt nem lehetett jelen, de
annál szebb, hogy távollétében sem feledkeztek
meg az evang. szuperintendensről. Festetich
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csoda erkölcsileg elitélendő eszközökkel csikar
ják ki! Ma nincsenek régi Festetichek, Széche
nyiek, Batthyányok, akiket a klérus nem tudott
eszközül használni.
Befejezésül csak két példát idézek. A sze
IV. A régi példák ellenképe. Az egyházfele- líd lelkű, nagy műveltségű, a r. katholikusok ál
kezetek viszonya az újabb időkben.
tal is méltán nagyrabecsült Gyurátz Ferenc
Régi példákat idéztünk megszégyenítésül a püspök az elkeresztelési harcok idejében mint
mai kor számára. Eredeti természete szerint a pápai lelkész jegyezte ezt naplójába: »1891.
vallási gyűlölködés távol áll a magyar ember Martius 23. Hogy mennyire terjed a bigottság
jellemétől. A reformáció korában testvérek kö- a r. kath. felsőbb és alsóbb körökben, mutatja
zött is voltak másvallásuak és békében éltek, a következő eset is. Az ide tartozó Puszta-Ko
szívesen látták egymást. Takács Sándor, a je vácsiban egy gróf Wallis szolgálatában álló r.
les piarista történetiró vallja be, hogy a vallási kath. kocsisnak beteg nejét a múlt héten be
gyűlölet a XVI. században még ismeretlen volt hozták, hogy itt (Pápán) titkon katholikussá
hazánkban. (Széchenyi vallásos leik. 8. I.) Ide gyóntassák. A nőnek azonban itt alkalma ke
genek, külföldről hozták be. Még a nagy katho- rült egy evang. ismerőse által hozzám izenni.
likus Felsőbüki Nagy Pál is az 1840. évi or- Meglátogattam, az úrvacsorát kiszolgáltattam
szággyülésen megbotránkozott azon, hogy a fél neki. A szegény nő, úgyszólván a halál torká
százados hazai szokás ellenére Kölnben, Posen- ban van s keserűen panaszkodott, hogy' környe
ben és Nagyváradon, Rozsnyón most egyszerre zete agyonzaklatja térítési kísérletekkel. Ma is
tiltják meg a püspökök a vegyes házasságok mét behozták s két tanú bevezette hozzám. Nem
megáldását. ö e hirtelen változást a jezsuiták bir járni a maga erejéből. Sirva jelentette, hogy
nak tulajdonította. »Talán azt látja ez a szerzet nem tűrik meg a házban, kiszórással fenyegetik
— kérdezi — hogy Európa békéje már igen végnyomorúságában, ha át nem tér. Ezért kér.
hosszúra terjed, tehát újra egyenetlenséget akar hogy könyörüljek helyzetén és bocsássam el.
közénk hinteni?« És Felsőbüki Nagy Pál Sopron Jelentését a tanuk azzal toldották meg, hogy
megye nevében tiltakozott a jezsuiták vissza- férjének most biztos kenyere van, de a grófné
hozatala ellen. A nagy Széchenyi pedig az egy csak úgy’ tűri meg szolgálatában, ha felesége
házi áldás megtagadását s ezzel a vallásbéke r. kathoiikussá lesz.« És ezek az embertelen fa
megbontását egyenesen Rómának tulajdonította, natikusok még azt hiszik, hogy’ ezzel istentisz
de elvárta, hogy a király magát és nemzetét teletet cselekszenek. (Ján. 16, 2.) Hát ilyeneket
Rómának suprematiájától meg tudja óvni. »A nevel »a pápa könnyű fürge lovassága«, amint
klérus status in statu nem lehet.« Egy külső Bangha páter maga nevezi a maga lovasitott
hatalomnak ilyen befolyását Széchenyi egyene szerzetes rendjét? (Bangha, A jezsuita rend9.1.)
sen tűrhetetlennek mondta. (Fabó, Rajzok 202
A másik eset újabb és sokkal szelidebb, de
|. Kemény Zs. müvei IX. 261.)
ez is nagyon jellemző. Az Evangélikusok Lapja
És napjainkban nem a külföldi befolyás f. é. 2. számában közli, hogy herceg Esterházy
dűlta-e föl a magyar nemzeti egységet, a vallás Pál urodalma a Köztelekben pályázatot hirdet
felekezetek régi barátságos jó viszonyát? A leg több segédtiszti állásra s a feltételek szerint
újabb pápai nyilatkozatok is (a Mortalium Ani csak r. katholikusok pályázhatnak. A kormány
mos és a dec. 8. allocutio) mennyire sértik az zónak, a miniszterelnöknek a fia, a volt német
£gész protestáns világot és mennyire tüzelik az császár fia tehát ki vannak zárva a hercegi uroamúgy is harcias, elkapatott papi sereget, dalomból, nem pályázhatnak. A herceg úr
Bangha páter »könnyű fürge lovasságát«. Való 4--500.000 holdnyi birtokán nem akar protestáns
ságos hajtóvadászatokkal dúlják fel a vegyes há embert látni. Hát a magyar protestánsok talán
zasságok békéjét. Népújságok »A Szív« hirdeti, Hispániába vagy Mexikóba vándoroljanak ki?
hogy a protestáns templomokban kötött vegyes Förster Aurél a vidám esetek közé jegyezte fel,
házasság érvénytelen, tehát ágyasság, az ilyen hogy Csatár Zsiga, az ismert nevű volt képvi
ből született gyermekek törvénytelenek. A fel selő, Csongrádon gőzmalom-részvénytársaságot
nőtt leány, miként Miskolcon történt, papoktól alapított s a nép kegyét azzal kereste, hogy az
felizgatva megtámadja szüleit: ti nem is éltek új malomra felíratta: »Katholikus Gőzmalom«. A
házasságban, én nem is vagyok törvényes gyer hercegi húsüzletekben mai napig még a protes
mekiek. Lonovics, a tudós püspök Rómában hat tánsok is kapnak jó áron sonkát és kolbászfélét.
hónapi erőlködéssel kieszközölte, hogy a prot. A pályázati feltétel után lehet, hogy másként
lelkész előtt kötött vegyesházasságot is érvé lesz; ha ugyan a protestánsok meg be merik
nyesnek ismerték el. A legújabb pápai törvény- tenni lábukat a hercegi boltokba. Hova jutot
könyv pedig,^ melyben Serédi primás volt a tunk? Szeretném ezt az esetet a nagy Széchenyi
»nagy kodifikátor«, ismét érvénytelennek mondja. István bírálata alá bocsátani. A nagy Festetich
és hányszor változott Lonovics óta ez a tanítás?
György Keszthelyen a Georgikont nein katholi
(Ne temere, Provida.) Hol itt hát a csalhatatlan- kus gőzmalomnak szánta, annyi bizonyos, És
ság? És a reverzálisokat, az áttéréseket is mi a fentebb dicsért Jó Szív néplap is ápr. 26.

már 1819. meghalt s ezzel a nagyhírű keszthelyi
ünnepek is megszűntek. (Váczy J. Berzsenyi D.
322. Payr S. Kis János emlékfái Keszthelyen.
Harangszó 1921. 226. 1.)
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— Házasság. Kuthy Dezső egyetemes egy
házi főtitkár junius 22-én vezette oltárhoz Bu
dapesten, a Deák-téri templomban Mika Mária
középiskolai tanárnőt. Az esketési szertartást D.
Dr. Raffay Sándor püspök végezte.
— A Győri Evang. Diákszövetség az
1929—30. tanév záró diszgyülését f. hó 15-én
tartotta meg, melyen a leányosztály elnöke Puxbaum Etelka tanitónőképző int. V. évf. növen
dék lemondott s helyébe März Adél tanítónőképző int. III. évf. tanulót választották meg
az 1930—31. tanévre. A fiúosztály elnöke: Koz
ma Zoltán gimn. VIII. o. tanuló is lemondott,
kinek helyébe Weltler Ödön reálisk. VII. o>. ta
nulót választották. Itt történt a diákszövetség
pályatételeire beérkezett pályázatok elbírálása
is. A felsősök közül »Miért vagyok én ág. hitv.
evang. keresztyén és miért akarok az lenni?«
kérdésre beérkezett pályázatok közül az I. dijat
Puxbaum Etelka nyerte el. A »Bibliai elmélke
dés a diákélettel kapcsolatosan a talentumokról
szóló példázat (Máté 25. 14—30.) alapján« c.
pályázatok közül az I. Groó Gyula gimn. VII. o.
tanulóé lett, a II. Weltler Ödön reálisk. VII. o.
tanulóé. Irodalmi pályázaton Oláh Judit tanitó
nőképző int. IV. évf. tanuló, rajz-festmény pá
lyázaton (a győri evang. templom oltára) Ober
länder Gyula reálisk. VI. o. t. nyerte az első
dijat. Az alsósok közül Foltin Brúnó Schneemeyer Mihály, Geistlinger János reálisk. IV. o.
t. és Polt Gyula gimn. II. o. tanulók lettek az
elsők. A bírálatot Bácsi Sándor a leányok, és
Ittzés Mihály a fiuk hitoktató-lelkésze végezte.
Nagyban készül a diákság, a nyári tahii evang.
középiskolás diákkonferenciára. A gyűlés végén
Mikiás Mihály egyházfelügyelő meleg szavakat
intézett a győri evang. diáksághoz, buzdítva
őket hithűségre, hazaszeretetre.
— A Magyar Keresztyén Leányegyesüle
tek Nemzeti Szövetsége 1930. julius 5—8. Sop
ronban országos konferenciát rendez, különböző
kirándulásokkal.
— Szimonidesz Lajos felmentése. Szimo
nidesz Lajos, volt nagy börzsönyi lelkész, perúj itási pőrét junius 25-ikén tárgyalta a dunáninneni egyházkerület törvényszéke Zelenka Ottó
es Wenck Károly elnöklete alatt. Az egyházke
rületi törvényszék Szimonidesz Lajost fölmen
tette és a költségek megfizetésére az egyházat
kötelezte. Az ítéletben úgy Krayzell Miklós köz
vádló ügyész, mint Szimonidesz Lajos megnyu
godtak; az tehát jogerős.
— A Prot. Orsz. Ärvaegylet junius 25-én
tartotta 71-ik közgyűlését Pesthy Pál ny. igaz
ságügyminiszter, bányai egyházkerületi felügye
lő elnöklete alatt. A közgyűlés elhatározta, hogy
meghatja nagy jóltevőjének, Soboslay Gyula
sanfranciscoi orvosnak életrajzát s azt a pro
testáns naptárakban közzéteszik.
Nromatott •
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— Szundar Szingh bizonyságtételei. Hol
landból fordította dr. Ferenczy Károly. Ára 80
fillér. Mint az üdítő hegyi levegő és a kristály
tiszta forrásvíz, úgy hatnak Szundar Szingh bi
zonyságtételei. Egy mély nagy lélek megtapasz
talja az evangélium igazságát és megmentő ere
jét és amiket látott és hallott, azt hirdeti nékünk. Szundar Szinghnek, a nagy indiai apos
tolnak kevéssel ezelőtt megjelent életrajzát va
lósággal elkapkodta a magyar olvasóközönség,
bizonyos, hogy a most megjelent bizonyságté
teleket is legnagyobb örömmel fogja kezébe
venni. Szundar Szingh az újabb hírek szerint
Tibet rejtelmes országában vértanú halált halt
Krisztusért, élő ajkai talán többet soha sem fogp
nak szólani, de beszélnek ezek a b izonyságtételek, melyekben annyi sok van a hegyi bezéd és
a példázatok fenséges egyszerűségéből és lel
ket elragadó képeiből. A könyvecskét a Bethánia könyvkiadóvállalat adta ki és megszerez
hető ugyanott, Budapest, VIII., Gyulai Pál-u.
9. szám .
— Az oroszországi vallási üldözések. Az
Evangéliumi Világ-Alliansz magyarországi elő
készít ő-bizotts ága felhívást bocsátott ki a ma
gyar protestáns egyházakhoz, hogy a junius
29-re eső vasárnapon valamennyi templomi is
tentiszteleten és egyesületi gyűlésen imádkoz
zanak az üldözött orosz keresztyénekért s ju
nius második feléiben bármely napon tartsanak
országszerte külön vallásos estélyeket, mélye
ken behatóan foglalkozzanak az oroszországi
eseményekkel és imádkozzunk istenhez. A fel
hívás e szavakkal zárul: »Megszólal-e a magyar
protestántizmus élő relkiismerete ? Gondoljunk
gályarab őseinkre és gondoljunk arra, hogy
senki sem tudhatja közülünk, hogy a jövő mit
rejteget talán már a most élő magyar nemze
dékre is«.
PÁLYÁZAT.
A levéli (Moson m.) evang. egyházközség
A. tipusu (német tannyelvű) 2 tanerős iskolá
jának II. sorsz. kántortanitói állására pályázatot
hirdet. I—III. oszt. tanítása. Ismétlőiskola. Két
hetenként kántori. 2 szobás lakás, 4 hold föld,
fűtés, 28 q búza (16 egység), (villany, vasútál
lomás). Ev. lelkészi hivatal.
PÁLYÁZAT.
Az ózdi egyházközség azonnali belépés
re segédlelkészt keres. Javadalm a: lakás, fű
tés, világítás és kb. 200 P havonként. Jelent
kezni lehet a lelkészi hivatalnál. (Ózd, Bor
sod m.)
2—2
Az egyházközség elnöksége,
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.
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Miben versenyezzünk?
„Aki közöttetek első akar lenni,
legyen ti szolgátok."
Máté 20. 27.
A M ester el van szánva a legnagyobb áld o
zatra; iparkodik tanítványaival m egértetni, hogy
reá szenvedések és áldozati halál várakonak s a
világ m egváltásának munkája a keresztfán jut
befejezéshez. Ellenben a tanítványok, m ég akkor
is, amikor M esterük reá mutat a nagy áldozatra,
önm egtagadásra és lemondásra, azon versenge
nek, hogy az eljövendő uralmon miként osztoz
kodnak, ki legyen köztük az első. Később, K risz
tus .feltám adása és m ennybem enetele után, a
Szen tlélek kitöltése után tanulták meg a szolgá
lat, a$ önfeláldozás « s-em ru gfogad ás d»c<c#;ség-H*
A világ szem ében egyikük sem vitte sokra. Még
azok is, akik közülök a legnagyobb szerepet ját
szották az őskeresztyénség történetében és az
egyház m egalapozásában, bizonyára csak igen
kevés ember előtt voltak ism eretesek és a „vi
lágtörténelem “ krónikásai nem em lékeznek meg
róluk. Mi már tudjuk, hogy kihatásaiban és ered 
m ényeiben m ilyen csodálatos munkát végeztek,
s ma nevük ismert az egész világon. De nagysá
gukat a tanítványok is annak köszönhetik, hogy
m egtanultak önmagukról m egfeledkezni és alá
zatos engedelm ességben szolgálni.
A világban az elsőbbségért folytatott harc
ma is dúl. Egyesek, osztályok, népek küzdenek
az elsőségért, lármájuk betölti a világot, a szen
ved ély heve el vakít ja a szem eket és m egm érgezi
a szíveket. A tengernyi nyomorúságból, am elyet
az utolsó nagy versenyzés az emberiségre zúdí
tott, nem tanult a világ. Az ördögnek, a gonosz
nak hatalmában, bűneinek rabságában tovább
jár azon az úton, am elyen Jézu s tanítványai k e
resték az elsőséget, s nem veszi észre, hogy a
halál útját járja. Vájjon a keresztyénség ráesz
m él-e Jézu s erkölcsi tanításának ezen egyik leg
sarkalatosabb pontjára, hogy a szolgálatban kell
versenyeznünk az elsőségért, hogy aki az Isten
országában nagy akar lenni, annak kicsinnyé
kell válnia, meg kell alázkodnia, mert a legna
gyobb, az Istenem ber is olyan volt köztünk, mint
aki szolgál, és alázatossággal és szelídséggel mu
tatta m eg isteni erejét, m éltóságát, dicsőségét?
E gyenlőség nincs és nem is lesz soha a vilá
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gon. Tehetségben, erőben, befolyásban, hatalom 
ban különbözünk egym ástól. De bizonyos, hogy
amíg az elsőséget a hatalom kiterjesztésében, a
mások fölé kerekedésberf és embertársaink ki
használásában keressük, addig a világon csak a
bűnnek és bűnnel együttjáró m indenféle nyom o
rúságnak az erejét gyarapítjuk. A keresztyén
ember ezen a téren, az erőszak érvényesítésének
terén nem követheti a világot és m ég kevésbbé
veheti fel vele a versenyt. Nem lehet munkása a
romlásnak, igazságtalanságnak és kizsákm ányo
lásnak. A kárm ilyen csillogó pompába öltözkö
dik is a világfejedelem , s bárm ilyen bőséggel
látszik jutalm azni csatlósait, a cifrára festett ko
porsóban meg kell látnunk az undok rothadáiL
A z elsőségért folyik a küzdelem ma is. A z
életnek egész területén Az -»redn^nveket Ú t 
juk a m agyar társadalom ban is. A mammon im á
dók versenye keserű és rossz gyüm ölcsöket te
rem. A hűség és becsület meginog; az emberek
elvesztik bizolmukat egym ásban; lassanként az
egész test csupa daganat és fekély lesz. Tanács
talanul és m egriadva, elkábulva áll a nép a ver
seny láttán s szörnyülködik a pályadíjak kiosz
tásának módján.
E gyetlen reményünk az evangéliom ban van.
A krisztusi életeszm ényben és a M egváltó Jézus
példájának követésében. A Szen tlélek új kitöl
tésére, a Szen tlélek adom ányainak kettős m ér
tékére van szükségünk, hogy legyőzhessük azt a
hétfejü sárkányt, am ely ki akarja szívni az eg y e
sekből és az egész népből az életad ó erőket, a
hitet, szeretetet, hűséget, alázatosságot, a köte
lességtudatot, a b ecsületességet. A szolgálatban
kell egym ással versenyeznünk. H ogy ezt tehessük, a keresztfára kell néznünk és a S zentlélek
hatása alá kell kerülnünk. El kell szakadnunk
azoktól, akik a világ szerint élnek, s ebben a
világban egy másik világ polgáraiként, egy m á
sik világ törvényeinek engedelm eskedve kell é l
nünk. „Aki engem követni akar, tagadja meg
m agát.“ „Senki sem szolgálhat két urnák.“ R a
dikális keresztyénséget hirdessünk és éljünk!
A nnyira eltért a keresztyén világ is az evangéliom szellem étől, hogy az új Pünkösdnek, am e
lyért imádkozunk, magával kell hoznia az egész
élet gyökeres átalakulását.
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Amiskolci evang. jagakadémia zarándokolja
Aagsburgbaaz Ágostai Hitvallás megalkotá
sának400-ikévfordulójaalkalmából.
A világ összes evangélikus egyházainak
alapköve, az Ágostai Hitvallás immár négy év
század óta hrideti az igazságot és ezen jubileu
mot, megalkotásának, illetőleg az 1530, évi augsburgí birodalmi gyűlésen való bemutatásának 400
éves fordulóját a miskolci ev. jogakadémia méltó
keretek között ünnepelte meg, amennyiben nem
csak egy magyar és német nyelvű, mintegy 40
íves, tartalmas Emlékkönyvet adott ki, mely a
magyar protestáns egyház jogi és egyháztörténeti
irodalomnak nagy nyeresége, hanem zarándok
útat tett Németországban, közelebbről pedig a
történelmi Augsburg városában.
A zarándokcsoport Bruckner Győző dr, jog
akadémiai dékán, valamint Szontagh Vilmos dr.
és Zsedényi Béla dr. jogakadémia professzorok
vezetésével 19 főnyi joghallgatóból állt és június
hó 16-án Bécsen keresztül Salzburg érintésével
Münchenbe ment, hol az evangélikus Christ
liches Hospitz-ban megszállva három nap alatt
megtekintette a város nevezetességeit és intéz
ményeit. s kirándult a Stahrenberg tóhoz, vala
mint Nimphenburba is. Június 21-én ment át a
zarándokcsoport Angsburgba, hol megfelelő fo
gadtatás után részt vett a világ összes evangéli
kusainak történelmi ünnepében. Megtekintették
a történelmi nevezetességű városházát, az 1930.
évi birodalmi gyűlés színhelyéül szolgáló gyö
nyörű dísztermet, valamint a reformáció emlé
keiből ugyancsak itt berendezett gazdag kiállí
tást, mely páratlanul érdekes és értékes anyagot
tárt föl a történelmi időkből, különösen pedig a
reformációra és ellenreformációra és annak har
cosaira vonatkozó iratokból, könyvekből és más
emlékekből. Megtekintették a Magyarországgal
is szoros kapcsolatban álló Fuggerek kíncsesházát és múzeumát, majd a Jugendherberge ár
nyas udvarán Bruckner Győző dr. dékán által
tartott előadás után — melyben ismertette az
ünnepségek megértése végett az Ágostai Hitval
lást, annak jelentőségét és azt a történelmi hát
teret, melyben a világ jelentőségű mozgalom le
játszódott — meghallgatták a Ludvigsbau-ban
rendezett Hitért és hazáért c. színdarabot, mely
nek kereteiben a reformáció minden fontosabb
mozzanata igazi történelmi hűséggel elevenedett
meg. Ugyanezen napon este pedig a reflektorok
kal megvilágított Szent-Ulrich templom előtti
téren meghallgatták a 600 harsonásból álló zene
kar hangversenyét, mely előadta a régi evangéli
kus egyházi énekek gyöngyeit.
Bruckner Győző dr. dékán érintkezésbe lé
pett Anthes augsburgi evangélikus lelkésszel és
Ihmels szász evangélikus püspökkel, akik a leg
nagyobb készséggel biztosítottak helyet a Barfüsser Kirche-ben másnap délelőtt tartott jubi
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leumi istentiszteleten az egész zarándokcsoport
részére. Az impozáns méretű templomban tar
tott felemelő hatású liturgikus istentisztelet ün
nepi szónoka Ihmels püspök volt és úgy az ün
nepi beszéd, mint az istentisztelet keretében a
harsonások és az énekkarok által előadott ének
és zeneszámok a zarándokcsoport minden egyes
tagjára nagy hatást gyakoroltak. Ugyanez nap
délelőtt a zarándokcsoport felkereste a Lech fo
lyó partját, hol 955-ben honfoglaló őseinket oly
súlyos csapás érte; itt kegyeletes szavak kísére
tében emlékezett meg Bruckner Győző dr. dé
kán a szomorú történelmi eseményről és egy —
a nemzeti trikolor színeiből összeállított és piros,
fehér, zöld szalaggal ellátott — díszes csokrot
dobott emlékezésül az egykor magyar vértől pi
rosló Lech folyó habjaiba, majd a kegyeletes ak
tus végén a nagy számban egybegyűlt németek
előtt a zarándokcsoport elénekelte a Szózatot is.
Délután a zarándokcsoport a hatalmas méretű
történelmi felvonulást tekintette meg, melynek
keretében mintegy kétezer ember és négyszáz ló
vonult fel történelmi jelmezben, színesen eleve
nítve meg a reformáció korának minden neveze
tesebb mozzanatát. Különösen impozáns volt V.
Károly császárnak és kíséretének bevonulása,
valamint Gusztáv Adolf svéd király és kísérete
és Tilly, a nagy generális, kinek seregében kuru
cok is voltak; nagy hatást gyakorolt az Ágostai
Hitvallás bemutatását ábrázóló kép és az evan
gélikusoknak az egész világon való elterjedését
szimbolizáló menet, melynek keretében minden
egyes nemzet képviselőjeként egy fehér ruhás
lány vitte nemzetiszínű zászlók között a Bibliát.
A menet elvonulását a jogászífjúság fenntartott
helyről nézte végig, míg a professzorok a dísz
tribünön foglaltak helyet, ahol a világ evangéli
kusainak úgyszólván minden püspöke és notabilítása jelen volt és így kiváló alkalom nyílt a
velük való érintkezésre.
A zarándokcsoport Augsburgból Nümbergbe ment, hol három napot szentelt a város
intézményeinek, nevezetességeinek a megtekinté
sére, közben felkereste a történelmi patináju
régi városkát, Rothenburg ob der Taubert és
Ansbachot, mely utóbbi városka a reformáció
korában oly nagy szerepet játszó György brandenburg—ansbachi őrgrófnak volt a székhelye;
ugyanekkor felkeresték a Hohenzollerek bran
denburgi ágának nyugvóhelyéül szolgáló templo
mot is, Heilbronnban.
A zarándokcsoport visszatérőben megláto
gatta Regensburg városát és Bécsben szintén egy
napot töltött a nevezetességek megtekintésével.
A zarándokút a résztvevő jogászifjak ta
pasztalatainak és ismereteinek kibővítését, látó
körének tágulását eredményezte és megerősödött
protestáns öntudattal, gazdag emlékekkel tértek
vissza Miskolcra.
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Az Ágostai hitvallás emlék
ünnepélyeiről.
Szerte az országban, sőt a világban soroza
tos ünnepélyek zajlottak le az ágostai hitvallás
400 éves évfordulója alkalmával . . . s nekem
úgy tetszik, hogy utána minden marad a régi
ben, elcsitulnak a fogadkozó szólamok és az em
berek tömege tovább is úgy él majd, hogy köze
lebbről véve fogalma sem marad annak lényegé
ről . . .
Egy-két helyen a lelkészek a szószékről ma
gyarázzák annak pontjait, de mi ez ennyi nép
nek? Ki tud minden ilyen alkalomra oda el
menni? Hányán vannak, akik ma is úgy gondol
ják, hogy talán fölösleges is a vallásunk dolgai
val olyan ,,túl sokat“ törődni? Hiszen már a
múlt századbeli Aachs Mihály Magyar Theológiájában panaszkodik anyaszentegyházunk tag
jainak nagy hitbeli tudatlanságáról és szemére
veti korának, hogy míg eleink a különféle hit
mélyítő könyveket nemcsak hogy elolvasták, de
még idegen nyelvekből magyarra is fordították,
addig mi mindezeket elhanyagoljuk . . .
És ma? Hány ezer evang. család van, ahol
nincs meg sem a hitvallás, sem annak védelme
(Apológia), ahol úgy gondolkodnak, hogy elég az
a vasárnapi templomba járás és ezzel eleget tet
tek Isten követelésének? . . .
Pedig hogy bizonyítja Melanchton is, hogy
a hit megőrzése még a szenteknek is nehéz, mi
módon nézhetjük hát nyugodtan sok tudatlan
testvérünk tévelygéseit?
Hiszen mily sokan vannak, akik aszerint a
r. kath. vallástól csak a képek, a szentek és a
pápa kérdéseiben különbözünk! . . .
Mi az oka a sok reverzálisnak? — Hitünk
igazságainak nem ismerése! Hasonlókép ez az
oka a szektáskodó elszakadásoknak is!
Ha a hit megőrzése végett viaskodnunk kell
(Júd. lev. 3. vers), természetes, hogy ehhez fel
is kell fegyverkeznünk.
A szentirás mellett tehát minden evang. csa
lád asztalán ott kell lennie az ág. hitvallásnak is
és az azt magyarázó apológiának is!
Hány ember elméje világosodna meg Me
lanchton Istentől-ihletett soraira?! . . . . Talán
csak nem gondoljuk, hogy egy-két fogadalom és
a hitvallás kivonatos olvasása elégséges volna e
küzdelem megalapozásához?! . , .
Ha a világ fejedelme tud egy pengőért 400—
500 oldalas regényt adni; illő volna, ha a mi
símbolikus könyveink ennél még olcsóbban és
még hatványozottabb mennyiségben forognának
a közkézen!
Azzal a nyílt javaslattal fordulok az egy
házi hatóságunk illetékes tényezői felé: gondos
kodjanak a hitvallás és az apológia népies és
olcsó kiadásáról; a lelkészek és a tanítók pedig
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hassanak oda, hogy az minden családhoz elke
rüljön!
Ez volna szerintem az ágostai hitvallás leg
méltóbb megünneplése!
Szarvas, 1930. július 8-án.
Borgulya Endre, ev. tanító.
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Lapunknak e száma a budapest-kelenföldi
egyházközség 100 P nagylelkű, s hálás köszönet
tel fogadott adományából jelenhetett meg. öszszeállitásában főleg az összegyülemlett híranyag
közlésére kellett szorítkoznom. Szerkesztő.
Lelkészértekezlet. A békési egyházme
gye lelkészei június 19-én Orbsházán tartották
évi értekezletüket. Az értekezlet a kellő előké
szítés hiányát sínylette, aminek részbeni oka az,
hogy az egyházmegyei lelkészegyesülct még
nincs megalakulva. Hetvenezer evangélikus lé
lek pásztorseregének találkozóján sem az ágos
tai hitvallásról, sem más lelkipásztori, vagy egy
házalkotmányi kérdésről egyetlen értekezés sem
hangzott el. Az Úrvacsorát Kálmán Rezső oros
házi lelkész osztotta ki. Az értekezlet üdvözölte
a jubiláló Kovács Andor esperest. Chován Jó 
zsef csabacsűdi lelkész a múlt évben elhúnyt
Gajdács Pál, tótkomlósi lelkészről írt életrajzát
olvasta fel.
Halálozás. Nemes Károly diósgyőri lelkész,
a hegyaljai egyházmegye esperese, egyházkerü
leti tb. főjegyző, a III. oszt. magyar érdemkereszt
tulajdonosa stb., július hó 3-án. életének 72-ik,
lelkészi szolgálatának 44-ik évében Diósgyőrön
elhunyt. Holttestét a miskolci temetőben helyez
ték nyugalomra. — Petrik Dezső, a nagykanizsai
egyházközség felügyelője, D. Sz. A. vasúti fel
ügyelő, osztálymémök, július 12-én Balatonmáriafürdőn rövid szenvedés után elhunyt; teme
tése július 15-én volt Nagykanizsán.
Balogh István esperes ünneplése. A fejér
komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye június
hó 26-án ünnepelte meg esperesének: Balogh
István bokodi lelkésznek lelkészi szolgálata 40-ik
évfordulóját. Az ünnepség a bokodi evang. egy
házközség templomában folyt le, amit zsúfolásig
megtöltött az esperes tisztelőinek a serege. Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész, egyházmegyei
főjegyző alkalmi imája után az egyházmegye ne
vében dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő
köszöntötte a jubiláló pásztort s egyben tolmá
csolta báró Radvánszky Albert egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő, Paulik János, orsz. lel
készegyesületi elnök, Ziermann Lajos egyetemes
gyámintézeti elnök, dr. Sztranyavszky Sándor
egyházkerületi felügyelő, Kiss István püspök tá
viratilag, illetve levélben kifejezett jókívánatait.
Az egyházmegyei gyámintézet és az egyházme-
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gyei lelkészi kar nevében Podhradszky János alesperes, az egyházmegye egyházközségi felügye
lői részéről Selmeczy Miklós csákvári felügyelő
az egyházmegyei papnék részéről Irányi Kamillné, az egyházmegyei tanítóegyesület nevében
Csengey Gyula, Bököd község nevében Pataky
Endre községi főjegyző, a bokodi református
egyház nevében Barsy Sándor ref. lelkész, a bakodi evang. Nőegylet nevében Nagy Margit taní
tónő, a bokodi ev. gyülekezet nevében pedig vi
téz Pataky Sándor tanító üdvözölte az ünnepel
tet, ki egyben átnyújtotta a gyülekezet ajándé
kát: egy ezüst serleget. Az üdvözlő szavakra Ba
logh István esperes meghatva válaszolt. Zoko
gástól többször is megcsukló hangon emlékezett
vissza pásztori szolgálatának 40 esztendejére és
az Istennek ama véghetetlen jóságára, amely
csodálatos atyai szeretettel kísérte és vezette végig gyönyörű hivatásának a betöltésében. A ked
ves, megható ünnepség az esperes imájával ért
véget. Este az ünnepelt esperes tiszteletére köz
vacsora volt, amelyen a jelenlevők érzelmeit
Irányi Kamill lelkész tolmácsolta pohárköszön
tőben.
A veszprémi evang. egyházmegye június
24 és 25. napján Veszprémben tartott lelkészér
tekezletén, illetve közgyűlésében hódolt a 400
éves ágostai hitvallás emlékezetének. A közgyű
lést megelőző napon: június 24-íkén a lelkész
egyesület tartotta szokásos tavaszi értekezletét
a templomban, mely Schock Gyula pápai lelkész
által kiszolgáltatott úrvacsorával kezdődött. Ta
kács Elek esperes nagy tetszéssel fogadott meg
nyitó beszédében a négyszázéves történeti ese
mény jelentőségét emelte ki, mely Isten iránt
mélységes hálára, az ősök emlékének kegyeletes
megőrzésére és alkotásunkhoz való hűséges ra
gaszkodásra inti az utódokat.
Ihász Mihály jiartai lelkész indítványára ki
mondja az értekezlet, hogy megkeresi az egy
házkerületi és egyetemes lelkész egyesületeket
a lelkészi korpótlék valorizálása és a vasúti ked
vezmény megadása tárgyában.
A pénztári jelentés felolvasása után Szlovák
Pál bakonycsernyei lelkész markáns alakját s a
nekrológ írójával együtt az értekezlet és a ben
sőséges kegyelet és őszinte elismerés érzésével
helyezte lélekben az eltávozott derék kartárs sír
jára az emlékezés babérkoszorúját.
Kovács Béla pápai hitoktató szabad elő
adásban alapos készültséggel vázolta az Augus
tana Confessionak, a hit által való megigazulásáról szóló tanítását,
Matics Károly nagyalásonyi lelkész azzal a
kérdéssel foglalkozott, hogyan nyer megoldást a
szociális probléma az Ágostai Hitvallásban.
Vasárnap, 25-ikén reggel Ihász Mihály kertai lelkész oltári igeolvasásával, imájával, vala
mint az ágostai hitvallás emlékére szerkesztett
ünnepi deklaráció felolvasásával ünnepélyes is
tentisztelet vezette be az egyházmegyei közgyű
lést.
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Mihályi Sándor egyházmegyei felügyelő lel
kes és tartalmas megnyitó beszédben áldozott a
nagy történelmi évforduló emlékének. Hangsú
lyozta, hogy az élő hit ősforrása: a Szentírás az
a világot meggyőző hatalom, amely elemi erővel
ragadta meg a világ összes népeinek lelkiismere
tét, Nem embereknek, hanem Isten Szentlelkének köszönhetjük a reformáció sikerét. A mai
kor vallástalansága közepeit hő imában kérjük
az Istent, adja nekünk is az örök evangéliomí
hitet, hogy a jövő küzdelmeiben is diadalmasan
megállhassunk.
A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után
Takács Elek esperes olvasta fel évi jelentését,
Kegyeletes szavakkal idézi fel az invariata Con
fessio Augustana megalkotóinak és aláíróinak
halhatatlan emlékét s kiemeli a vallástörténelem
fejlődésében új korszakot nyitó Hitvallás rendkí
vüli jelentőségét, mely az evangélikus hívek lelki
kapcsolatának és együvétartozásának históriai
symboluma. Legyünk hálásak — úgymond — a
reformáció nyújtotta lelki áldásokért s kéri a
közgyűlést, hogy ezen nagy ünnepi évfordulón
kifejezett hálánkat és hűségfogadalmunkat jelen
közgyűlési jkvben is megörökítsük, a mit a köz
gyűlés egyhangúan elhatároz.
Az egyházközígazgatásí, belmisszióí beszá
molók kapcsán esperes óhajtandónak tartja a jö
vőben a belmisszióí munka belterjesebbé tételét.
Szerinte a K. I. E. mozgalomra nagy feladat vá
rakozik, Teljes erőnkkel kell magunkra vállal
nunk az ifjúság fokozottabb lelki gondozását,
mert ha ebben meglankadunk, egyházunk jövő
jét veszélyeztetjük. Gyülekezeteink háztartása,
— folytatja a jelentés — súlyos válsággal küzd.
Óriási teher a tanítói nyugdíj, valamint a dup
lájára felemelt egyházkerületi járulék. Felhívja
a gyülekezeteket, hogy a politikai hatóságoknál
szorgalmazzák a tanítói nyugdíj járulékok kiuta
lását. Az adócsökkentési államsegélyek feleme
lése a létért küzdő egyházunk punktuna saliense.
Az egyház és állam egymáshoz való viszonyá
ban még mindig nem érvényesül az 1848. évi
XX. t.-c. igazságos végrehajtása. Most már itt az
ideje annak, hogy férfias fellépésünkkel a kor
mányt e tekintetben nyilt színvallásra bírjuk. Az
államsegélyeknek különböző alkotmányos és
rendeleti útakon való elvonása egyházunk isko
láit és egyéb intézményeit alapjukban rendítik
meg, miközben az alkalmi kultúrsegélyekkel
agyonistápolt kleríkálízmus, mind nagyobb bá
torsággal és politikai erővel tör régi céljai felé.
A kántori és tanítói javadalom szétválasztását
állandóan napirenden kell tartanunk.
A. nagy gonddal elkészített esperesí jelen
tést hálás elismeréssel vette tudomásul a köz
gyűlés, hogy az adócsökkentési államsegélyek
valorizálása s a lelkészi korpótlék felemelése ér
dekében felhivia az egyházkerületi és egyetemes
lelkész-egyesületet a kormányhoz vezetendő
monstre küldöttség megszervezésére.
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A missziói segédlelkész évi 500.— P-ős fi
zetésére való tekintettel elhatározza a közgyű
lés az egyházmegyei járulék 50 ^-o s felemelését.
A különböző jelentések felolvosása után a
közgyűlés esperes imájával véget' ért.
Iskola-alapkőletétel. Június 15-én a szegedi
egyház Istent segédeimül híva a nagy vállalko
záshoz, ünnepély keretében helyezte el az alap
követ új iskola épületéhez. Ennek az épületnek
felső, félemeleti részében két tantermes iskola s
tanitólakás lesz. Alsó, mélyföLdszinti kisebb ré
sze az iskolagondozó lakásául fog szolgálni, na
gyobb részében pedig a leány-, a nőcgylet-, s fő
kép az evangélikus egyetemi hallgatóság műkö
désére szükséges helyiségek helyeztetnek el. Az
alapkőletételi ünnepélyen Kutas Kálmán lelkész
mondott beszédet, imádkozott, majd az iskola
építés történetét magában foglaló okiratot kettős
zárt palackban a gyülekezet fejei jelmondattal
helyezték el az alapkőben. Az ünnepély az Erős
várunk eléneklésével végződött.
Majdnem 3 éves anyagi és erkölcsi küzde
lem eredménye, hogy az iskola, illetőleg kultúrház végre az építés stádiumába jutott. Dr. Polner Ödön egyetemi ta»ár, volt gyülekezeti má
sodfelügyelő vívta ki, hogy a vall. és közoktatásügyi miniszter 12.000 P adománnyal és 8.000 P
építési segéllyel járult az iskola építéséhez, Fo
dor Jenő másodfelügyelő, viszont tekintélyes vá
rosi segélyhez és épületanyaghoz juttatta a gyü
lekezetét. A cca. 62.000 P-be kerülő épülethez
a gyülekezetnek segélyekből 32.000 P, saját for
rásaiból 17.000 P áll rendelkezésre. A hiányzó
10.000 P-t bank kölcsönből fedezi az egyház. —
Legyen az épület a gyülekezetnek valóságos kultúrháza, amire szüksége is van, tekintve a gyü
lekezetét s azt a 150 főből álló egyetemi és fő
iskolai ifjúságot, amelynek lelki irányítása a
szegedi lelkészi gondozásnak egyik legnagyobb
s eredménnyel biztató feladata. De szükséges
kultúrális helyiség a nőegylet, a szegényügyek
szeretetmunkájának elvégzése céljából is, mert
ilyen helyiséggel a városban eddig csak a mi gyü
lekezetünk nem rendelkezett s a hiány lehetet
lenné tette a meglehetősen nehezen mozduló,
közszellemet s lendületet nélkülöző, meghasoga
tott egységű egyházban a sikeres kultúrális mun
kát.
Felügyelőbeiktatás Hemádvécsén. Június
23-án iktatta be hivatalába Tóth József tb. espe
res Hernádvécse új felügyelőjét Karai Aurél
diósgyőrvasgyári áll. főfelügyelőt. Az ünnepség
fényét emelte az, hogy a diósgyőrvasgyári ág. h.
pv. egyház és ev. ref. egyház nagy számú kül
döttséggel képviseltette magát, ezáltal is jelét
adva Karai Aurél iránti szeretetének és ragasz
kodásának. A beiktatást közgyűlés követte, me
lyen Tóth József tb. esperes a hegyaljai egyház
megye és fancsali egyháza nevében üdvözölte az
új felügyelőt. Erdős Mihály helybeli lelkész me
leg szeretettel köszöntötte mint egyháza felügye
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lőjét és elnöktársát, szeretetteljes egyetértést és
támogatást kérve nehéz helyzetben lévő egyháza
vezetéséhez. Törék László diósgyőrvasgyári II.
felügyelő egyháza nevében köszöntötte az új fel
ügyelőt, hangsúlyozva azt, hogy Karai Aurél fel
ügyelővé választása nyereség nemcsak Hemádvécsének, hanem az ev, egyháznak is. Karai Au
rél beiktatott felügyelő mélyen meghatottan vá
laszolt az üdvözletekre, megköszönve megválasz
tását, Isten színe előtt mintegy fogadásszerüleg
kijelentvén, hogy úgy mint eddig is, egyedül az
önzetlen tiszta igazságszeretet és Istentől belé
oltott lelkiismeret szava fogják vezérelni egyház
vezetői munkájában. Isten áldása kisérje meg
választását!
A veszprémi ev. egyházmegye közgyűlése.
A Veszprémi ev. egyházmegye június hó 25-én
tartotta Takács Elek esperes, és Mihály Sándor,
felügyelő kettős elnöklete alatt 1930. évi rendes
közgyűlését. Az egész gyűlés az áldott időkről
való megemlékezésnek jegyében folyt le. Az
ágostai vallástétel nagy napjának jubileumi lelke
hatotta át a népes közgyűlés tagjait s a hitvalló
ősöknek a 400 éves távlatból is elevenen ható
szent lelkesedése és bátor hite nyomta — a hí
veket megfeszített munkára kötelező — bélye
gét a tárgyalások folyamára.
24-én reggel a lelkészi kar az Ur Szeift Va
csorájával élt. A szertartást Schöck Gyula, pá
pai lelkész végezte. Utána az egyházmegyei ta
nító és lelkészegyesület tartotta külön-külön ér
tekezletét.
A tanítóegyesület Szutter Dániel, a pápai
egyház ny. érdemes igazgatójának elnöklete
alatt a tanítói hivatással kapcsolatos aktuális
ügyeit tárgyalta. Kakas Irén, pápai tanítónő ér
tékes munkát olvasott fel s Nitschinger János,
pápai tanító a tankönyvrcvizióról és a népiskola
7. osztálya felállításának szükséges kérdéséről
s mikénti megoldhatásáról tartott nagy gyakor
lati érzékre valló előadást.
A lelkészértekezlet lefolyásának Takács
Elek, esperes elnöki megnyitó beszéde adta meg
az irányt. A nagy, dicső múlt erőforrásaiból me
rítő közhasznú lelkészi munka s ezzel szemben
az állam részéről fájdalmasan tapasztalt negli
gálás képezték életbe vágó gondolatainak ge
rincét. Kovács Béla, pánai hitoktató az Ágostai
Hitvallásról tartott lebilcncselő előadást. Mátis
Károly, nagyalásonyi lelkész pedig „A szociális
probléma az Ágostai Hitvallás megvilágításában“
címen olvasott fel mélyen járó munkát. Mind a
két előadás meggyőzött bennünket arról, hogy
a haladni akaró világnak feltétlenül szüksége
van arra a szellemre, mely az Ágostai Hitvallás
ból árad s amely a világnak legműveltebb né
peivé formálta 400 éven át, soha el nem avuló,
tiszta tanainak rendíthetetlen követőit. Esperes
úr jelentésében meggyőződtünk arról is, hogy
egyházmegyénk lelkészei ma is végzik nemzet
mentő munkájukat. Annál lehangolóbb tapasz-
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talni azt, hogy a történetnek acélba öntött bi
zonyságtételei dacára, jelen munkaeredményeínket semmibe véve, nem hogy méltányolnának
bennünket, hanem — kisebbségünkre való tekin
tettel — visszaszorítanak minden téren. Gyüle
kezeteink a ránk rakott terhek alatt roskadoz
nak. Nekünk a sors nem juttatott a haza földjé
ből 100.000 holdas birtokokat, pedig a haza fenn
tartása érdekében mi is tettünk valamit s a mi
evangélikus hiveínknek ősei szintén ott álltak
honfoglaló Árpád zászlója alatt. Adócsökkentési
államsegélyképpen kaptunk 50.000 pengőt. Egy
ország félmillió evangélíkussága. S ezzel szem
ben egyetlenegy katholíkus lelkész kap az ál
lamtól egy 57.000 pengő értékű miseruhát. A
sok közül ez csak egy példa! Evangélikus test
vér gondolkodj efelett!! Egy seb ez, mely. fáj.
Fájhat ez különösen annak az egyháznak, mely
az országos statisztikából tudja, hogy az állam
nak erkölcsi és kultúrálís viszonylataiban, mi
lyen értéket képvisel a maga kisebbségében is.
A 48-as törvények a maguk végrehajtásában nem
fejthetik ki a nemzet fejlődése szempontjából azt
az erőt, amelyet Kossuth, a nagy evangélikus lé
lek prófétai szemén keresztül meglátott, amíg
azoknak XX. cikke nem kerül a megvalósulás
stádiumába. A 48. XX. a nagy reformeszméknek
szerves tartozéka, melynek megvalósulása nél
kül, 'a többi is csak 50%-ban tudja kifejteni im
manens erejét az ország boldogsága érdekében.
A törpe iskoláinkat fenyegető veszély, a lelké
szek törvénybiztosította teljes összegű korpót
lékának késése s számtalan más, mind oly mo
mentum, mely joggal fái nekünk, bizalmatlansá
got szül a lelkészi karban s bénítja munkaked
vét.
Egy mély fájdalomnak megnyilatkozása volt
az egész lelkészértekezlet. De az esperes urnák
ez ügyekre vonatkozó biztató jelentéseiből re
ményt merítettünk, hogy a kultuszkormány nem
hagyja figyelmen kívül jogos kívánságainkat s
azokat teljesíti.
Másnap ünnepi istentisztelettel vette kezde
tét a közgyűlés. Ihász Mihály, egyházmegyei al
jegyző lelket építő imába emelte Istenhez a ju
biláló gyülekezetei s majd az evangélikus lel
készeknek balassagyarmati ünnepélyes deklará
cióját olvasta fel.
A közgyűlést Takács Elek esperesnek buzgó
imája vezette be. Mihályi Sándor, egyházmegyei
felügyelő magával ragadó beszédben nyitotta
meg a közgyűlést. Az ősöknek nagy hitét állí
totta elénk hatalmas szavaiban s ébresztő gon
dolatai nem maradtak hatás nélkül. A gyűlés
központját képezte az esperesnek évi jelentése.
Körültekintő, alapos munka, mely nem csupán az
egyházmegyének vallási-, erkölcsi- s vagyoni vi
szonyairól tájékoztatott a legpontosabban, hanem
az esperesi hivatallal kapcsolatosan végzett szá
mos funkciónak megemlítésével rávilágított
azokra a felelősségteljes s lelkiismeretesen vég
rehajtott, nehéz kötelességekre, melyekre az es
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peres van elhivatva. Az egyes bizottságok jelen
tései közben termékenyítő viták tették élénkké
a gyűlést. Majd az esperesnek buzgó imájával a
gyűlés bezárult.
Lefolyásában a gyűlés tanulságos és érté
kes volt. Fakadjon belőle áldás az egész egyház
megyének javára!
A fejér-komáromi evang. egyházmegye
közgyűlése. A fejér-komáromi evang. egyház
megye Balogh István esperes és dr. Händel Béla
egyházmegyei felügyelő elnökletével június hó
27-én tartotta Bokodon ez évi rendes közgyű
lését, Napirend előtt a bokodi református gyüle
kezet nevében Barsy Sándor üdvözölte a közgyű
lést, munkájára Isten áldását kérve. Ugyancsak
napirend előtt Hoffmann Ernő pusztavámi lel
kész deklarációt terjesztett elő az ágostai hitval
lás 400-ik évfordulója alkalmából, amit a köz
gyűlés tagjai ünnepi csendben és állva hallgat
tak végig, Podhradszky János alesperes bejelen
tette, hogy az egyházmegyei elnökségre leadott
szavazatok újra Balogh István esperest és dr.
Händel Béla egyházmegyei felügyelőt állították
az egyházmegye élére, amit a közgyűlés tagjai
örömmel és megnyugvással vettek tudomásul.
Ezután az általános tisztújítás következett, amely
nagyjában a régi tisztikart választotta meg közfelkiáltással. Mint újak, a következők kerültek
a tisztikar közé: Győry Vilmos világi jegyző, dr.
Farkas Béla egyhm, ügyész, dr. Belcsák Sándor
és Csengey Gyula egyhm. törvényszéki bírák,
Kerber János és Pataki Ernő egyhm. törvényszéki jegyzők. A jogügyi bizottságba mint új ta
gok Draskóczy Lajos, Nedeczky Griebsch Vik
tor, dr. Teutsch József, Öhlschläger István, Pataky Endre, dr. Horváth Kornél és Selmeczy
Miklós, az iskolaügyi bizottságba pedig Görög
Ernő lelkész, Böngérffy Géza, Kerber János és
Tollner Károly kerültek be. Dr, Händel Béla
egyházmegyei felügyelő évi jelentésében mély
séges részvéttel emlékezett meg a dunáninneni
egyházkerület felügyelőjének, lándori dr. Kéler
Zoltánnak az elhunytáról, akinek halálával az
egyházmegye egy érdekeiért mindig bátran sikraszálló, áldozatkész katonáját vesztette el, s
kérte emlékének a jegyzőkönyvben való megörö
kítését. Majd megemlékezett az ágostai hitvallás
keletkezéséről s annak történelmi fontosságáról,
amely azt a vágyat ébreszti fel bennünk, hogy
vajha a mai válságos időkben is lennének olyan
Melanchtonjaink és hitvalló világi férfíaink, akik
az ő erős meggyőződésükkel s amellett mélysé
ges felekezeti türelmükkel állnak őrt az evan
géliumi igazságok mellett. Jelentése további ré
szében meleg szavakkal emlékezett meg Kiss
István püspök, valamint Balogh István esperes
lelkészi szolgálatának 40-ik évfordulójáról, és
dr, Sztranyavszky Sándor egyházkerületi fel
ügyelővé történt egyhangú megválasztásáról,
akiket a közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatban üd
vözöl. Utána Balogh István terjesztette elő rész-
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letes esperesi jelentését. E jelentésből a köz
gyűlés megütközve értesült arról a törekvésről,
amely a több évtizedes múltra visszatekintő vérteskethelyi evang. iskolát az államsegély meg
vonásával halálra ítélte s az egyházkerület út
ján kísérli meg az iskola megmentését. Hasonló
megütközéssel értesült a közgyűlés a tatabányai
anyásítási törekvések elé a bányaigazgatóság ál
tal gördített akadályokról, amelyek elhárítása
érdekében a közgyűlés újabb felterjesztést intéz
az egyházkerülethez. A közgyűlés ezután enge
délyt adott a komáromi egyházközségnek egy
25.000 pengős függő kölcsön felvételére, jóvá
hagyta az egyházközségek számadásait, megálla
pította költségvetését és kimondotta, hogy az
egyházkerületnél felterjesztéssel él ama egyház
kerületi tanítóegyesülcti alapszabálynak a reví
ziója érdekében, amely az egyházkerület összes
tanítóinak kötelezővé teszi a kerületi tanitóegyesületi értekezleteken való megjelenést s annak
költségeit az illetékes egyházközségek pénztárára
hárítja.
Az egyházmegyei közgyűlést megelőzőleg az
egyházmegyei lelkészegyesület tartott Podhradszky János alesperes, lelkészegyesületi el
nök elnöklete alatt értekezletet június 25-én. Az
értekezlet is meleg szavakkal ünnepelte Balogh
István esperest jubileuma alkalmából. Horváth
Sándor csabdii lelkész irásmagyarázata, vala
mint az elnöknek az ágostai hitvallásról való
megemlékezése után, Irányi Kamill székesfehér
vári lelkész tartott előadást a „Lelkipásztor kí
sértéseiről“, majd Görög Ernő nagyvelegi lel
kész az Oroszországi vallásüldözés és egyhá
zunk szociális feladatai címen. Ezután az érte
kezlet egyhangú lelkesedéssel üdvözölte dr. Szcberényi Lajos békési főesperest a felsőházban
megtartott beszéde alkalmából, amellyel a lelkészi értekezlet teljesen azonosítja magát. Végül
az értekezlet megbotránkozással veszi tudomá
sul a Pesti Napló 1930. április 5*iki számának
a Szimonidesz üggyel foglalkozó cikkét, amely
nek egyes megállapításai alkalmasak arra, hogy
megingassák az egyházi bíráskodás tekintélyét,
sőt sok tekintetben kimerítik a rágalmazás kri
tériumát.
Június 27-én az egyházmegyei gyámintézet
tartotta szokásos évi közgyűlését Podhradszky
János alesperes és báró Ivánka Géza elnöklete
alatt. A folyó ügyek letárgyalása után a gyám
intézet egyházi elnöke, akit az egyházmegye bi
zalma csak a múlt esztendőben állított már har
madízben egyhangúlag az egyházmegyei gyám
intézet élére — váratlanul bejelentette lemon
dását. Miután a közgyűlés nem tudta reábírni
elhatározásának megmásítására, elrendelte a
szavazást az egyházi elnöki állásra s annak ha
táridejét 1931. április 1-ében állapította meg az
zal, hogy a szavazatok az egyházmegyei gyámin
tézet világi elnökéhez: báró Ivánka Gézához
küldendők be.
A gyámintézeti közgyűlést megelőzőleg jú
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nius hó 26-án este 8 órakor gyámintézeti isten
tisztelettel egybekötött vallásos estély folyt le a
bokodi evangélikusok templomában, amelyen
Horváth Sándor csabdii lelkész elöimája után
Csővári Dezső csákvári lelkész szószéki beszéd
ben hirdette az isten igéjét Pál apostol korinthusbeliekhez írott levele 13-ik részének a 13-ik
verse alapján. Utána Kuszák István győri tanító
szavalt művészi tökéllyel 3 költeményt, amit az
után Irányi Kamill székesfehérvári lelkész a genezáreti csodás hajózás történetére felépített s
az ágostai hitvallás jelentőségét méltató előadása
követte. Csővári Dezső csákvári lelkész szóló
éneke, Kuszák István újabb szavalata után az
épülésben gazdag estélyt Fadgyas Aladár ko
máromi lelkész utóimája zárta be.
A kemenesaljai ev. egyházmegye lelkész
egyesülete június 24-én lelkészértekezlctet tar
tott Celldömölkön, mely alkalommal Molitorisz
János esperes, elnök lelkes szavakban emléke
zett meg az ágostai hitvallás jubileumáról. Értekezleti jegyző felolvasta a MELE által az öszszes magyar ev. lelkészek nevében kiadott bi
zonyságtételt. A benne foglalt hűségnyilatkozat
tal az ágostai hitvallás iránt a lelkészegyesület
felállással fejezte ki legteljesebb együttérzését.
Az értekezletre munkát hoztak:-1. Szabó István
kemenesmagasii lelkész: Egyedül a hit által való
megigazulás, mint az Augustanának és az Apo
lógiának központi témája; 2. Weisz Vilmos kemeneshőgyészi lelkész: Az ágostai hitvallás tör
ténete; és 3. Lukács István bobai lelkész: Egy
ház és ifjúság címen. Az értekezlet kiemelkedőbb
határozatai: 1. Kívánja az ifjúsági munka inten
zívebbé tételét, e célból mindenütt megalakítandónak tartja az ifjúsági egyesületet. Az ifjúsági
munka biblikus voltának megóvását főcélnak
látja. A KIÉ programmját megszívlelésrc
ajánlja, az ifjúsági egyesületeket az Ébresztő c.
lap járatására felkéri. 2. Az egyházmegye min
den lelkésze kötelezi magát házonkívül nevelődő
lelkészgyermckek segélyezése céljából évi 20.—
P adomány befizetésére. 3. A Iclkészi nyugdíjintézet ügyében az értekezlet a leghatározottab
ban az egyenlő nyugdíjjogosultság elvi álláspont
ján áll. Kivételként egyedül a püspöki nyugdíjat
látja megengedhetőnek, de felfogása szerint ez
sem haladhatja túl az évi 5.000.— P-t. Lelkészek
egyenlő nyugdíjigényét 3.600.— P-ben látja megállapítandónak. Gyülekezetekre nem tartja igaz
ságosnak a nyugdíjterheknek lélekszám alapján
való viselését. A mostani gyakorlat a helyes: a
gyülekezet az általa fenntartott lelkészi állás, ill.
lelkészi állások után vállalhat csak nyugdíj ter
heket.
Beiratkozások a miskolci ev. jogakadémián
az 1930—31. tanév I. felére. Az 1930—31. tanév
I. felében a folytatólagos joghallgatók beiratása
1930. szeptember hó 1—31-ig lesz. Akik elhárít
hatatlan akadály miatt a rendes határidőn belül
nem jelentkezhetnek beiratkozásra, akadályoz-
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tatásukat hiteles okmánnyal igazolva, utólagos
beiratkozás iránt kérvényt nyújthatnak be a dé
káni hivatalba; az utólagos beiratkozásra enge
délyezhető határidő azonban 1930. évi szeptem
ber hó 20-án túl semmi esetre sem terjedhet. Kö
zelebbi felvilágosítást nyújt a jogakadémia dé
káni hivatala.
Felkéretnek a szegedi Egyetemi Luther Szö
vetség volt rendes tagjai, hogy lekhelyüket és
foglalkozásukat minél hamarabb a szegedi evan
gélikus lelkészí hivatallal közölni szíveskedje
nek.
Kérelem a lelkész és tanító urakhoz!
Tisztelettel kérjük azokat a lelkész és tanító
urakat, akik hatáskörükben megbízható, ügyes
állásnélküli hitsorsosokat ismernek, akik az or
szág területén a battonyai evangélikus templomra
adomány gyűjtésre hajlandók lennének; szíves
kedjenek figyelmüket felhívni ezen hirdetésre s
az esetleges jelentkezőket néhány ajánló sorral
hozzánk irányítani. A szíves jóindulatért előre is
köszönetét mond a Battonyai (Csanád m.) Evan
gélikus Egyház.
Chrístananda Nelson János körútja ha
zánkban. Christananda N, J. indiai lutheránus
prédikátor július 5—23-ig tartó kőrútján evangelizáló igehirdetést tart a következő gyülekeze
tekben: Győr, Pápa, Celldömölk, Szombathely,
Kőszeg, Komárom, Budapest (Deák-tér, Zichy
u., Üllői-út és régi képviselőház), Szarvas, Oros
háza, Kiskőrös, Ózd, Vác, Bonyhád, Mucsfa,
Veszprém, Lébény, Sopron. — Christananda
édesapja evangélikus lelkész Indiában, a hermannsburgi misszió munkamezején. Christananda
eddigi kőrútján tartott igehirdetése mindenütt
mély hatást keltett. Sopronból Jugoszláviába,
közelebbről Zágrábba megy. Hozzánk Angliából
jött.
. Handmann lipcsei missziói felügyelő kör
útja hazánkban. Handmann lelkész, lipcsei miszsziói felügyelő f. évi október 22-én 2—3 heti kör
útra hazánkba jön. Kérem azokat a lelkésztest
véreket, akik gyülekezetükbe Handmann látoga
tását óhajtják, szíveskedjenek ezt nálam beje
lenteni. Eddig jelentkeztek a mosoni egyházme
gye valamennyi gyülekezete, továbbá Lébény,
Győr, Ózd, Szarvas, Orosháza, Budapest-Kelenföld, Budapest III. kér., Budapest Deák-tér né
met.
Kérelem a lelkész urakhoz. A Deák-téri
Luther-Szövetség Gyámolító Szakosztálya gyer
mekmentési akciót folytat, amelynek segítségé
vel szegény budapesti gyermekeket vidéki evan
gélikus családoknál helyez el rövidebb-hosszabb
időre. Tisztelettel kérem azokat a lelkész ura
kat, akik e nemes célú munkát saját gyülekeze
tükben és saját hiveik segítségével támogatni
akarják, szíveskedjenek eziránti szándékukról
engem értesíteni, hogy velük a közelebbi érintke
zésre módot keressek. D. Raffay Sándomé, Bu
dapest, IV., Deák-tér 4.
N w a ilo tt •
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Luther Márton Nagykátéjának magyar for
dítását ajánljuk lapunk olvasóinak. Megjelent
az „Emmaus Felé“ kiadásában s 1.50 P-ért meg
rendelhető az Evang. Theológus Otthonban, Sop
ron, Felkelő-út 42.

Pályázat
a györkönyi evang. 5 tanerős iskolához osz
tálytanítói állásra. Javadalom törvényes készpénzfizetés és lakbér. Méltányos lakbér fejében
a gyülekezet átengedhet egy szobát lakásul.
A német nyelv tudása szükséges. Állás szept.
1-én foglalandó el. Pályázatok Ev. lelkészi
hivatalhoz Györköny (Tolna m.) augusztus hó
15-ig nyújtandók be. Nők is pályázhatnak.
Pályázat.
A budapesti-kelenföldi ág. hitv. evang. egy
házközség elhalálozás folytán megüresedett lel
készí állására pályázatot hirdetünk. A magyar
nyelven kívül a német nyelv ismerete is kívána
tos.
A bányakerületí lelkészválasztási szabályrendelet 15. §-a értelmében felszerelt kérvények
1930. évi augusztus hó 10-ig az esperesi hivatal
hoz: Budapest, IV., Deák-tér 4. I. intézendők.
Budapest, 1930. június hó 28-án.
A budapesti ág. hitv. evang. egyházmegye
elnöksége.
A szarvasi ev. tanítónőképző helyszűke
miatt eladja használt, jókarban levő orgonáját
jutányos áron. Kisebb gyülekezeteknek templomi
használatra kiválóan megfelel. Felvilágosítást ad
a szarvasi ev. tanítóképző igazgatósága.
221/1930.
Bányakerületi Lelkésztest véreimhez! Ez
úton hívom fel Lelkésztestvéreímet, hogy az ez
idei egyházkerületí lelkészegyesületi gyűlésen
előadást tartani szíveskedjenek. Az előadás tár
gyát a vallási és az egyházi élef köréből szaba
don választhatják. Jelentkezéseket nálam f. évi
július hó 30-ig eszközlendők.
Orosháza, 1930. jun. 29.
Tstvéri üdvözlettel
Kovács Andor,
bányai evang. egyházker.
lelkészegyesületi elnök.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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Mindenem a szeretet.
(Kagawa T. előszavából „A szeretet az élet törvénye“
cimii könyvéhez.)

Néptörzsek kínozzák egymást; népfajok le
mészárolják egymást. Ahol a pokol kapujának
közelében laknak, szemüket pörköli és megvakitja a gyűlöletnek kilobogó lángja.
Én lelkem, hová akarsz menekülni és oázisra
találni ebben a kiszáradt, szeretetlen sivatagiin?
Hol akarod megtalálni a szeretet forrását?
Gyermek, ne keresd a szeretet forrásait a
mély völgyekben, se pedig egy más lénynek kebelében. A szeretet forrása, oh, kell hogy az a
saját szivedben fakadjon.
Hibáztam, amikor szomjuságjomat másoktól
való szeretettel próbáltam oltani. A szeretet
gyógyforrását a magam kebelébe?} kellett volna
keresnem.
Kérdezem, ki szereti azokat, akik nem sze
retnek másokat? Mikor alakíttatnak személyisé
giekké, ha ők magtik nem alakítják magukat?
Oh, szegény lélek, fogj egy marék agyagot és
formálj belőle orrot. Azután szemet, ‘szájat, és
végül fület — s kész az ember! A szeretet szob
rászat: az ember lelkére vésett faragás.
Azért, nem adom fel a reményt s nem ije
dek meg, amikor látom az országban ezt az
aszályt. Mélyebbre ások, még mélyebben, a lelkembe, s ott, a szivem szivében, megtalálom a
szeretet forrását, amely sohasem található a fel
színen. Leások egészen Istenig, aki bennem van.
Akkor, ha ráakadok a földalatti folyamra, amely
lágyan csobog szivem mélyén, gyengéden ápokxm majd a léleknek ezt az olyan ritkán talált
oázisát s elvezetem oda néhány szomjas bará
tomat.
t
Félre, ti gyászos napok! Takarodjatok, ti
kard és ágyú nyelők! Mert nekem Istennel kell
együtt dolgoznom, hogy a földön felállítsuk a
Szeretet Országát, amelyben egyetlen bűnöst
sem zaklatnak s egyetlen koldust sem vetnek
meg.
Oh, te álmodó, azt véled, hogy a Mennyek
Országa könnyen és gyorsan jön el? Utópiszti
kus képzelgéseidet durván fellökdösik!
De, gyermekem, sohase félj. A Szeretet .Or
szága elkezdődött a lelkemben; s apránkint nö
vekedik. Ámde nem várom, hogy áldozat nélkül
növekszik. Ott elől kereszt vár reám. Tehát hadd
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jöjjön a kereszt és a halál is! Ha a szerétetért
van, örömest meghalok.
Nekem csak egy cvangéliomom van, egy
utam az üdvösséghez: hogy a keresztet túlszárnvalja a Szeretet.
A Szeretet által minden dolog újjászületett.
Egyedül a Szeretet mindenható. A Szeretet te
remt, dajkál, vezet. Egyedül a Szeretet örökké
való. Szeretet teremtette a világot s Szeretet
tartja fenn a világot. A Szeretet Isten lényege.
Ha szenvednem kell, a Szeretetre bízom
a testemet; ha meg kell halnom, a Szeretetnek
ajánlom lelkemet. A Szeretet szivemnek végleges
legyőzője. A Szeretet rabszolgája vagyok. Oh,
dicső szolgaság!
Ha valaki azt kívánja, hogy' tiszteljem, ad
jon nekem szeretetet. Attól, aki szeret, nem sajW nálam a tisztelő magasztalás szavát. Még ha a
é r e t e t t fogyatékos volna is, számomra kijelen
tés és az Isten felé vezető út.
Hol szeretet, ott Isten.
Mindenem a szeretet.

Aklotildligeti lelkész-konferencia;
augusztus 25—27.
A pilisi hegyekben, Klotildligeten, van a
Fébé diakonissza egyesületnek néhány háza,
amelyekben egyéb konferenciák mellett (például
az idén volt egy leánykonferencia is, 240 részt
vevővel) évröl-évre lelkészkonferenciák tartat
nak. Az idén ez a konferencia annyiban ment ke
resztül átalakuláson, mert a lelkészkonferenciát
külön választották a theológiai hallgatók konfe
renciájától. A lelkészkonferenciát nyomon kö
vette 27-ikén a theológiai hallgatók konferen
ciája. Az utóbbin e sorok írója nem vett részt,
tudósításában tehát csak a lelkészkonferenciáról
számolhat be.
A konferencián negyvenen jelentek meg az
ország különböző részeiről. Hétfőn délután
Mohr Henrik budapesti lelkész nyitotta meg a
konferenciát, szeretettel üdvözölve a megjelen
teket; szavaiban Ap. Csel. 20, 28. alapján mu
tatott rá a lelkészek nagy felelősségére és kö
telességeire. Németh Károly lébényi esperes-lel
kész Máté 10, 1—13. alapján tartott irásmagyarázatot. Izráel történetében ugyanaz a folyamat,
amelynek eredménye egyfelől a juhoknak és a
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pásztoroknak romlása, Isten szemeivel nézve mekényesi lelkész irásmagyarázatával kezdő
egyúttal az aratásra való kifejlődés. Küldetésünk dött; Máté 10, 13—23. A tanítványok nem képe
lényege és programmja az alapul szolgáló ige sek mindenkinek békességet adni, mert nemcsak
szerint felöleli azt, hogy Krisztus láttassa meg tőlük, hanem az emberektől is függ az, A tanít
velünjk a helyzetet s hogy imádkozó lélekkel lás ványokat ne szomoritsa el, ha nem mindenki
suk, vizsgáljuk azt. A küldetésünk elhíváson ala méltó. Az ellenséges környezetben két elemet le
pul és csak akkor teljes erejű, ha Jézus Krisztus het megkülönböztetni. Először azok, akik nem
ban találjuk meg életmunkánk és közösségünk támadnak, de'elutasítják a küldötteket, nem vál
középpontját, istennek hatalmában volna, hogy lalnak közösséget velők, nem akarnak 'semmit
emberi közreműködés nélkül üdvözítse a vilá tőlük. Vagy a tanít vány okát becsülik le, vagy
got, de amiként az Ige testté lett, emberré lett, magukat becsülik túl. Talán a nyugalmukat fél
testvérünkké lett és úgy lett a világnak üdvözí tik; bezárkóznak abba a hivatásba, abba a ro
tője, úgy Isten most is embereket hiv munkatár botba, amelyben életüket tengetik és nem akar
saivá; küldetésünk program injának és lényegé nak megzavartatni. Ez a közöny ragadós, meg
nek ez a része az Ige megtestesülésének misz öli iá) (hitet, az életet, elfásulunk, munkakedvün
térium-vonalába esik, s az isteni üdvözítő aka ket vesztjük; azért veszedelmesek az ilyen 'em
rat csodálatos voltának jelensége, amelyből berek. A másik fajtája az ellenségnek az, amely
azonban mi evangélikusok nem a klérus privi szenvedést zúdít ránk; az Ur tudja, hogy akiket
légiumaira és a hierarchiának megszervezésére küld, juhok a farkasok közt, az Ur nem akarja,
jutunk él, hanem ellenkezőleg, félelemmel és alá hogy küldöttei farkasok, Übermenschek legye
zatossággal, az Ur szentségének tudatában, oda nek: maradjanak szelíd, engedelmes szolgái az
adó engedelmességgel végezzük munkánkat az Urnák. Ha az Ur tudja, hogy bennünket mint
Urban. Az a körülmény, hogy Jézus nem a po juhokat küld a farkasok közé, akkor tudja azt
gány okhoz, nem a samaritánusokhoz, hanem in is, hogy van mód, hogy ne hiába menjünk; akit
kább Izráel házának elveszett juhaihoz küldi ti O küld a tüzbe, annak nem árt a tűz. A kígyó
zenkét tanítványát, nemcsak megszorítását je okosságát és a galamb szelídségét ajánlja tanít
lenti a munkaterületnek, hanem Izráelnek kivá ványainak. Az okosság jóakarat nélkül veszede
lasztottságát és dicsőségét is, amelynek elisme lem a környezetre; a galambszelidség a kígyó
résével Jézus egyúttal vállalja a messiási méltó okossága nélkül veszedelem az emberre önma
ságot s amely Ige bennünket arra kötelez, hogy gára. Keresnünk kell a két véglet közt azt a
lássuk meg minden gyülekezetben, ahová me helyes mértéket, amikor az okosságból nem lesz
gyünk, Izrael házának méltóságát és szolgála ravaszság s amikor a szelídség nem válik gya
tunkat az Izrael házának méltósága és dicső nútlan, de önmagunkra káros bizalommá. Mun
sége alapján is tartsuk dicsőségesnek. Azok a kánkban egyedül vagyunk, nem számíthatunk
feltételek, amelyek mellett küldi a tanítványo senkire, a vérségi kötelék itt nem számit. Egye
kat az Ur, hogy ne vigyenek pénzt stb. maguk dül az Urban bizhatunk. Az Ö lelkének jelenléte
kal, nem azért szabja, hogy munkájukat meg biztosit arról, hogy megkapjuk mindenkor a
nehezítse, hanem hogy megkönnyítse és minden helyes tanácsot arra, hogy mit szóljunk és mit
kisértő akadálytól eleve megszabadítsa; az in cselekedjünk. Szóljunk mindenkor bátran a
dokolás itt nem az, hogy az isten gondot visel, Szentlélek inditására és tegyünk bizonyságot hi
bár ez is, nem kimondottan, megtalálható, ha tünkről, a továbbiakban hagyjuk magunkat
nem az, hogy a munkás méltó a táplálékára; ez Urunkra. Az Ur segítséget ígér és azt, hogy
a méltóság jelenti, hogy az Izrael házának, a békességünk megmarad, reánk száll vissza.
gyülekezeteknek is vannak kötelességei, s a ki
Lie. Dr. Karner Károly, egyetemi ny. rk.
küldött méltán kérhet és várhat a gyülekezettől. tanár »Az egyház lényege az Ágostai Hitvallás
Amit a kiküldött magával visz, s amit maga után szerint« címen tartott felolvasást. Az egyház
hagy, az a békesség; ez zárja ki az ingerlékeny a római egyház tanítása szerint a szentségeknek
séget, csüggedést, elbizakodást, ez teszi mun közössége (communio sacramentorum), az Ä.
kánkat áldottá, ez visz programmunkba állandó H. szerint a szentek közössége (communio sanc
ságot és hűséget, kitartást és erőt. A kiküldött torum). A szent itt nem erkölcsi tulajdonságot
maradjon meg annál a háznál, amelyben mun jelöl meg; már az első gyülekezetekben (p. o. a
káját elkezdte, Ne válogasson, ne keresgéljen korintusaiban) olyanok voltak az állapotok,
olyan házat, amelyikben megfelelőbb környeze hogy az erkölcsi szentség a tagokat nem illet
tet, jobb ellátást, szebb lakást találna; a ház hette meg; vallási értelemben szent az, ami ki
jelenti az egyházat és gyülekezetét is; ne keres vétetett ennek a profán, istentelen világnak a
géljünk és ne válogassunk, ne keltsünk zavart, köréből s átkerült az Isten körébe; szent, mert
elégedetlenséget, ne szítsuk a visszavonást a ottvan, ahol a szent Isten van. A megszentelés
gyülekezeteket közt jobb és megfelelőbb kör nem emberi munka, hanem a Szentlélek mun
nyezet, nagyobb jövedelem után vágyódva; a kája. Az egyháznak két sajátossága van: az egyik
Szentlélek inditására érkezzünk és távozzunk, az evangéliom helyes tanítása, a másik a szent
békességet vive és békességet hagyva magunk ségek kiszolgáltatása. Az egyház, amelyről az
után.
Ä. H. szól, nemcsak elv, hanem valóság; a lát
Augusztus 26-án a konferencia Büki Jenő ható és a láthatatlan egyház közti különbségié
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telt sem Luther, sem Melanchton nem Írták
volna alá. Az egyház élő organizmus, amelyben
a Szentlélek működik, de nem organizáció, amely
végérvényesen állott volna bele a világba; az
egyház bizonyos cél felé mutat; a cél, hogy
mind tökéletesebben formálja ki a Krisztus tes
tét, s éppen ezért a hitnek tárgya az egyház.
Az egyház, mint a szentek gyülekezete, idegen
ebben a világban; ebben a Világban valósággá
lesz ugyan, de nem olvadhat fel teljesen ebben
a világban; a földi szervezet feladata az, hogy
nyitva tartsa az utat a Szentlélek munkájának.
Az előadó foglalkozott még előadása végén egy
házi alkotmányunk azon egyház-meghatározásá
val, amely szerint az egyházat híveinek összes
sége alkotja; továbbá az Egyházi Alkotmány 11.
§-ával, amely szerint minden hatalom az egyházközségből ered és az egyetemes papság elvével
(Folytatjuk.)

BLipcsei Evang.-Luth. Misszié Jelentése
az 1929. évről.
A külmissziói egyesületek évkönyvei nem
csupán azokra tanulságosak, akik a külmisszió
munkája iránt speciálisan érdeklődnek, vagy an
nak ügyét szivükön hordják (s ezen utóbbiak
közé kellene tartozni minden keresztyénnek),
hanem okulást és tanulságot, útmutatást és irá
nyítást meríthet belőlük az is, akiket elsősorban
egyházi beléletünk nagy kérdései foglalkoztat
nak. Mert úgy áll a dolog, hogy a külmisszió
munkamezején egészen különös módon mutat
kozik az Igének ereje, s a külmisszió nehézségei
sokszorosan azonosak az egyház munkáját bé
nító itthoni bajokkal és akadályokkal. A Lip
csei Misszió Jelentése is sok megszívlelendő
tanulságot foglal magában, úgyhogy annak át
tanulmányozása bárki számára nagy hasznot fog
jelenteni.
A Lipcsei Missziónak két munkamezeje van.
Az egyik Előindia délkeleti részén, a másik Keletafrikában, a Kilimandjaro vidékén. Az indiai
tamul egyházhoz tartozó keresztyének száma
27.247-re emelkedett, az ottani misszionáriusok
száma 15-re. Keletafrikában a keresztyének
száma 17.853; a misszionáriusok száma 24. Ezen
kívül a Lipcsei Misszió területén dolgozik még
a svéd Egyházi Missziónak 27 misszionáriusa.
A Misszió bevétele 671.023 márka, kiadása volt
682.452 márka, tehát túlkiadás az 1929. évben
10.826 márka, hozzá számítva az 1928. évi túlkiadást, összes túlkiadás 38.066 márka. A be
vételek közt Magyarország 1.334 márkával sze
lepei, ez tehát az az összeeg, amellyel hazai
egyházunk az 1929. év folyamán a külmisszió
ügyének áldozott (374 lélekre esik átlag egy
márka.)
D. Dr. Ihmels Károly missziói igazgató je
lentésében reámutat arra a veszedelemre, ame
lyet a jeruzsálemi külmissziói konferencia óta
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a »szekularizmus« névvel jelölnek meg. A szekularizmus alatt értendő a teljesen e világra
szorítkozó világnézet és életnézet. Néhány esz
tendeje India ismerői azt mondták, hogy legna
gyobb veszedelem a szinkretizmus, vagyis a
vallások összekeverése; ma azt mondják, hogy
most a legnagyobb veszedelem a szekularizmus.
(A szekularizmusról Lie. Dr. Kamer Károly egy.
ny. rk. tanár irt egy tanulságos munkát »A saecularismus és a lelkészi munka« címen, amely
nek tanulmányozását melegen ajánlom.) Meg
lepő az, hogy a szekularizmus Afrikában is
gyors iramban nyomul előre. Nem szükséges ta
lán mondanom, hogy a szekularizmus gyomjá
nak magvait is Európából viszi széjjel a szél a
világ minden Jajaira. A szekularizmus mögött
Indiában és Afrikában ott leselkedik a bolsevizmus és a nihilizmus. Az európai megmérgezett
civilizációnak hatása tehát mutatkozik az egész
földkerekségen!
Indiában a nők között mutatkozik erős moz
galom. Meg akarnak tanulni írni és olvasni, de
szívesen hallgatják a bibliai történeteket is, kü
lönösen az ótestámentomiakat. A poieyari és
madrasi leányiskolák örvendetesen fejlődtek. A
Missziónak két reálgimnáziuma is van, az egyik
Madrasban, a másik Shiyaliban; az előbbinek
538 tanulója van, s ezeknek háromnegyed része
pogány. Van továbbá egy tanítóképző és egy
vailástanitó-képzó. Afrikában Usangiban egy uj
templom épült, s 1929. december 31-én felszen
teltetett, dacára annak, hogy a sáskák az egész
vidéket elpusztították. Mwikában, egy 1500 lel
ket számláló gyülekezetben az aratási hálaadó
offertorium összege a sáskajárás dacára 652 sil
ling volt, 110 sillinggel több, mint tavalyelőtt.
A kelet-afrikai evangélikus-lutheránus egyház al
kotmánya elkészült és érvénybelépett; a jelentés
szószerint leközli annak paragrafusait. Ennek
alapján már meg is tartották a kerületi gyűlése
ket, amelyen a gyülekezeti élet megerősítéséről,
az egyházi fegyelemről és az egyházi adók fel
emeléséről tárgyaltak.
Ihmels igazgató ezekkel a mondatokkal fe
jezi be jelentésének első szakaszát: »Ha külső
bajaink mélyebb okait kérdezzük, nemcsak a
gazdasági helyzetben találjuk meg, habár ez sok
mindent megmagyaráz. Emlékeztetek arra, amit
Afrikából és Indiából jelentettek: Missziói mun
kánkat főként a szekularizmus veszélyezteti. De
honnan származik ez a tisztára innenső világés életnézet? A hazából! Az ősi keresztyénségből! Ez bénítja meg a kiküldő gyülekezetek ere
jét is. A földi dolgok túlnyomórészt fontosab
bakká váltak nekünk is az. örökkévaló feladatok
nál. Széles körök eltökélten elfordultak Istentől.
De még azok is, akik keresztyének akarnak
lenni, keveset számolnak Istennel. Úgy élünk
és viselkedünk, injntha Isten csak emberi gon
dolat lenne. Éppen a misszió mezejére vetett
pillantás juttathat bennünket e helyzet megrázó
tudatára és indit bennünket komoly imádkozásra
a német keresztyénségért, a lutheránus egyhá-
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/ért: Isteni legyen hozzánk is kegyelm es és mu
tassa m eg újból és újból az ö ü d v ö sség ét! Elő,
szent és kegyelm es Istenként jelentse ki magát
egyházának. Az evangéliom életerőit oltsa bele
népünkbe!«

Ev. cserkésztábor Ajkán.
A győri Evang. Ifjúsági E gyesület 459. sz.
»Győry Vilmos« cserkészcsapata 30 cserkész
szel Ajka község határában, a Bakonyban tábo
rozott f. évi augusztus hó 4—21-ig. Volt közöt
tünk hét cserkészapród is. G yönyörű napsüté
ses volt az első öt nap, de azután m egjött a hév
tes eső. Csodálatosképen nem rontotta el a jó
kedélyünket, de az egészségü n ket sem. A legr
kisebb m eghűlés sem fordult elő. Azért adta
a jó Isten a cserkésznek a fiatalos vidám ságot,
h ogy a felesleges és hiábavaló szom orúságtól
m egm enekülhessen. A jó Isten gondviselésén
kívül a reggeli tornával s a hideg hegyi Tornapatak vizében való m osakodással megelőztük a
b etegséget. Ú g y éreztük a táborban, mintha a
jó Isten különösen azt is akarta volna, h ogy
m ivel nem lehet kinn a napsugárban ugrándozni
a sokszor órákhosszat zuhogó eső miatt, hát ve
gyük elő a léleknek a dolgait m ég komolyab
ban. A vidám és tréfás összejöveteleken kivült
volt sók kom oly is. Ezek voltak a »cserkészaka
démia« gyűlései, melyeken a tisztaság, dohány,
alkohol, tánc és a diák s nemdiák ifjúság prob
lémáiról folyt a m egbeszélés. Ez utóbbi az által
lett m ég érdekesebb és mélyrehatóbb, h ogy az
iparos, kereskedő, munkás, földm ives fiuk mel
lett volt néhány diák is a táborban. M indegyik
nek a m egoldása felé Krisztus az ö E vangé
liumában mutatott útat. A cserkésztudom ányok
ban is sokat gyarapodtunk az u. n. forgószinfpadok m egrendezésével. Minden témának külön
előadója volt s a csoportok egyszer egyikhez,
m ásszor másikhoz mentek. Ezenkívül a sátrakban
összehúzódva a kicsinyek régi m agyar m esék
ből és regékből, a nagyobbak a magyar hősök
ről és a magyar népről szóló elbeszélésekből
szívtuk magunkba a magyar lelket. Majd nagyon-nagyon régi a 12., 15. és 16. századból
való dalok és népénekek emlékeztettek a rég
múlt időkre. A tábortűz mellett hatottak ezek a
legjobban. A jó Isten adott nagyon szép napo
kat is. Jöttek is ki hozzánk a falusiak. Játékainkát, tábortüzeinket végignézték és ilyenkor az
esti áhítatainkon is résztvettek, együtt hallgat
ták velünk az Isten Igéjét és együtt imádkoztak
velünk M agyarország feltámadásáért. Az ajkai
evangélikusoknak háromszor szolgáltunk. Két
vasárnapon csapatunk parancsnoka prédikált a
templomban. Augusztus 20-án hazafias ünnepség
g et rendeztünk, melyen Ittzés Mihály »István ki
rály és a magyar kereszténység« cimen tartott
előadást. Kontár Sándor, Vass Ferenc és Szalay
János szavalt, Mlczoch Á goston p ed ig énekéit.
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A gyülekezet offertórium ot adott, mely Í9 P
volt. A szép időt felhasználtuk arra, h ogy kirán
dulásokat rendeztünk. Három alkalommal a köz
vetlen környéket néztük m eg, majd Savanyu Jó
zsi volt betyárnak a kútját, a Csinger-völgyet,
külön az úrkuti kőszénbánya-telepet a Kövesárokkal, az ajkai* üveggyárat, felmentünk a
Som ló-hegy re, hazajövet pedig a herendi porceliángyárat is megtekintettük. A táborozásunk
a legnehezebb tábori kérdést illetőleg is első
rangúan sikerült. Mindenki hízott 1—2 kilót,
de volt, aki 3, sőt 41/2 kg-ot gyarapodott a 18
nap alatt, pedig csakis mi cserkészek főztünk.
Ehhez azonban nemcsak a részvételi dijaink se
gítettek bennünket, hanem a mi kedves jóaka
róink: Nirnsee Ferenc földbirtokos, Kiss Ernő
földbirtokos, v. Halászy Sándor üveggyári igaz
gató, az ajkai evang. N őegylet é s Egyházköz
ség, kiknek ezúton is hálás köszönetünket fejez
zük ki. Mindenek felett pedig a mindenható Is
tennek adunk hálát, aki nélkül hiába lett volna
minden előkészület és erőlködés, ö volt, aki
m egsegített és m egáldott bennünket lelkünk és
testünk szerint. Ha csak ezt tanultuk m eg és
éreztük m eg az ajkai táborozás alatt, akkor már
közelebb jutottunk az emberebb em ber és ma
gyar a bb m agyar eszm ényéhez, a cserkész ideál
hoz. Ú gy legyen!

Sz ágostai Hitvallás ás egyházunk
feladatai.
A keresztyénségnek mostani helyzetét vizs
gálva, három viszonylatban találhatjuk meg a
helyzetet jellemző vonásait. Az egyik viszonylat
a nem keresztyén vallásokra vonatkozik. A má
sik a keresztyénség körében mutatkozó elsza
kadás a keresztyén vallástól. A harmadik ugyan
csak a keresztyénségben mutatkozó ébredés.
1. Az első pont, a nem keresztyén vallások
hoz való viszony, mutatja egyfelől a világ nagy,
nem keresztyén vallásainak Ázsia és Afrika né
pei közt a nacionalizmussal együtt és annak nyo
mán ébredő ellenszenvét egyrészt a keresztyén
népek, másrészt azonban a keresztyén vallás
iránt is. Japánnak, Kínának, Indiának nemzeti
ébredése karöltve jár történelmi vallásaik új
értékelni akarásával még abban az esetben is, ha
e célból kénytelenek a keresztyénség tanaiból
kölcsönözve pogány vallásaikat idealizálni. A
mohamedánizmus különösen Afrikában erősen
terjeszkedik és eleven, tudatos missziói tevé
kenységet fejt ki. A nem keresztyén világnak
vallásos ébredése nem tudja ugyan magát ki
vonni az evangéliom kovászának hatása alól,
mert a vallásos értékeket az evangéliom felhasz
nálásával képes csupán megtisztítani a pogány
ság foltjaitól és hibáitól, s e tekintetben az az
ébredés is az evangéliom hatalmát és feltétlen
igazságát bizonyítja; de másrészt bizonyos, hogy
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a pogány népek lelki ébredése többféleképen e l
zárkózást is jelent a k eresztyénség szervezett
képviselői, a keresztyén egyházak elöl.
2. A keresztyénség körében m utatkozó nagy
elszakadásnak legkirívóbb példája O roszország,
ahol az állam nyiltan elk esered ett harcot hirdet
minden istenhit, elsősorban a keresztyénség e l 
len. D e ez az elszakadás megvan más országok
ban is. N ém etországban például nem ugyan á l
lamilag, de politikailag és társadalm ilag megszervezetten dolgozik a hitetlenség, s a munká
nak eredm ényeit látjuk az egyházakból való ki
lépések nagy számában. Végül hozzátehetjük,
hogy am erre a bolsevizm us és a m arxi szo ciá l
dem okrácia terjed és m eggyökeresedik, ott m in
denütt m utatkozik a kérésztyénségtől való elp á r
tolás is vagy már most nyiltan, vagy pedig e g y 
előre még csak a lelkekben és az egyházak k u l
tuszéletétől való távolm aradásban.
3. A keresztyénség körén belül, m ondhat
nánk valam ennyi keresztyén egyházban és felekezetben látjuk végül harm adszor az ébredésnek
kétségbevonhatatlan jeleit is. Am int ez hazánk
ban is m egállapítható. Ha már most ezt az éb
redést vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy ennek hár
mas iránya van. a) A z ébredés m utatkozik a v a l 
lásos életnek elm élyülésében, de vele együtt jár
az egyház iránt való elhidegülés, legalább az ú.
n. történelm i egyházak iránt való közöny és ki
sebb közösségeknek alakítása, b) A z ébredés
mint életm élyű lés az egyházi öntudatnak foko
zásával jár együtt és az egyház erőit összp on to
sítva céltudatosan zárkózik el az egyház falai
m ögé. c) A z ébredés a k eresztyénség e g y ség e 
sítésére, erőinek összpontosítására súlyt fektet.
Végül nem hagyhatjuk em lítés nélkül a k e
resztyénség körén belül és kívül m utatkozó tö
rekvések és erők között az állam ot és a kérész
tyénségnek, valamint a keresztyén egyházaknak
az állam hoz való viszonyát, amit egyébként már
a 2. pontban közelebbről, az 1. pontban távolabb
ról érintettünk. A világháború óta az em beriség
életében talán legjellem zőbb vonás politikai és
szociális tekintetben, de gazdasági és kulturális
tekintetben is az állam elm életnek és az állam
életén ek területén mutatkozik. A dolgot röviden
úgy jellem zehetjük, hogy az állam i m indenható
ság gondolata érvényesül. Nem csak nálunk, h a
nem m indenütt, ahol az európai civilizáció ural
kodik. A z abszolút uralkodók helyéb e lépett,
mint a demokráciának term éke az abszolút állem . A mindenható és abszolút állam erőt érez
magában mindenre, s ahol nem volna ereje, ott
erőt s z í v magának hatalm i eszk özeivel. Ez a fo 
lyam at még nem zárult le. Végeredm ényben
annyit jelent, hogy a modern államban az á l
lam hatalom birtokosai és kezelői rendelkeznek
minden erőforrás és tényező felett, tehát az á l
lam hatalom m egszerzése lesz a célja minden p o
litikai, gazdasági és szellem i tényezőnek. Logikus
és kitartó következetességgel törekszik erre a
bolsevizm us, a szociáldem okrácia és a római
katbolíkus egyház. S nem állíthatjuk, hogy ez a
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harc az állam haatlom ért bennünket nem érdekel.
A kérdés már m ost az, hogy a 400 eszten 
dős Á gostai H itvallás mi módon illeszkedik be
ebbe az utóbbi évtized ek folyam án kialakult
helyzetbe. A mi jubileum i ünneplésünk csak
erek lyetisztelet leh et-e, amikor is lerój juk a k e
gy elet és hála adóját azok iránt, akik ezt a H it
vallást készítették és m egvédelm ezték. A vagy
pedig több lesz ennél, s az Á gostai H itvallásban
találunk olyan elveket, igazságokat és erőket,
am elyek^a m ostani helyzetben is érvényesek és
nem csak felhasználhatók, de felhasználandók és
am elyeket érvén yesíteni kötelességünk Isten
iránt, a keresztyénség és az em beriség érdeké
ben. A kérdés az, hogy az Á gostai H itvallás
olyan hagyaték-e, am elyet csupán védelm eznünk
kell, vagy fegyver és eszköz a lelkek üdvössé
gére, az em beriség javára, a keresztyén hit fenn
tartására, ápolására, Isten országának terjesz
tésére.
H ogy erre a kérdésre válaszolhassunk, tud
nunk kell, hogy általában mit jelentenek a k e
resztyénség körén belül a különböző h itvallá
sok, mi azoknak lényege, célja és feladata.
S m indenekelőtt rá kell mutatnunk arra,
hogy a keresztyén ség soha nem volt hitvallás
nélkül. A hitvallásnak szükségessége következik
abból, hogy a keresztyénség kezdettől fogva,
Urának akaratából és parancsából tanító és bi
zonyságtevő volt. Szabatosabban kifejezve, a
K risztusban hivök kezdettől fogva kötelességü k
nek és joguknak tartották azt, hogy tanítsanak
és bizonyságot tegyenek. Aki tanítani akar, a n 
nak tudnia kell, hogy mit tanítson; a bizonyság
tevőnek tudnia kell, hogy miről tegyen bizonysá
got. A z első tanítványok tanították azt, amit h a l
lottak és láttak, s arról tettek bizonyságot. Ám de
olvassuk a C selekedetekről szóló könyvben, hogy
csakham ar tanácskozásokat k ellett tartaniok,
hogy bizonyos kérdésekben mi legyen a tanítás
tartalma. Így jöttek létre az Ujtestám entom
könyvei, s így jöttek létre az Ujtestám entom ban
is fellelh ető rövid hitvallások, azután az ap os
toli, a niceai stb. hitvallások. Kitűnik a m ondot
takból az is, hogy a h itvallás lényegéhez tarto
zik, hogy m egm ondja, mit kell tanítani; m eg
mondja, az érvényben levő tanításokkal szem 
ben felm erülő tanokról a vélem ényét, s végül
am ennyiben a S zen tlélek új igazságra vezérelné
a keresztyénséget, az új igazságot is tanba fog
lalja. Ebből következik, hogy a hitvallás tartal
mát sem elvileg, sem gyakorlatilag nem lehet
lezárni, mindig nyitva van a leh etősége annak,
hogy a hitvallás tartalm ilag bővül, vagy bizonyos
felm erült dolgokban és kérdésekben álláspontot
foglal, egyes pontokat határozottabban és v ilá
gosabban kifejt.
A m ilyen elkerülhetetlenül szükségesség az,
hogy a tanító és bizonyságtevő egyház h itvallás
sal rendelkezzék, am inthogy tén yleg a k eresz
tyénség soha sem volt hitvallás nélkül, éppen
olyan elk erülhetetlen a hitvallásnak két itt em 
lítendő következm énye, hogy t. i. egyfelől töm ö
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rít és egységbe hoz, másfelől elválaszt, szaka
dást létesít. Ez folyik a hitvallás bizonyságtevő
lényegéből. Minden bizonyságtevés célja a térí
tés, a misszionálás; és minden bizonyságtevéssel
együttjár, hogy akadnak, akik befogadják, s
akadnak, akik ellenmondanak. Amikor pedig fel
merült tévtanok ellen foglal állást a hitvallás,
nyilvánvaló, hogy ezzel is kiváltja az ellenmon
dást azon a körön belül, amely addig, a helyes
és igaz tan megformulázásáig legalább is külső
leg egységes képet mutatott a hitvallás tekinte
tében. A hitvallásnak ez a kettős hatása tehát,
emberileg szólva, elkerülhetetlen. Tömörít és
szétválaszt.
Rámutattam, hogy a bizonyságtevés célja ú
térítés. De a bizonyságtevés igazságát sohasem
szabad feláldozni a térítés sikeréért, a térítés
érdekében. A hitvallás tehát nem köthet kompro
misszumokat, nem hunyhat szemet, nem hagy
hatja magát megvesztegetni. A trombita nem
szabad, hogy bizonytalanul zengjen, vagy hamis
jeleket adjon le, A hitvallásból ki kéll tűnnie
annak, hogy a hitvalló egyház az igazságnak
oszlopa. Szükséges tehát, hogy legyen próbakő;
amelyen, és mérték, amelyhez a hitvallás tartal
mának igazságát megmérjük. S ez a próbakő, ez
a mérték nem lehet az emberek meggyőződése,
hagyománya vagy szokása. Mert ez azt jelen
tené, hogy a különböző hitvallásokkal emberek
csatáznak egymással, s az egész nem egyéb, mint
egy zárt tónak önmagában való hullámzása és
hánykolódása. A hitvallás igazságának egy ma
gasabb helyről, magasabb fórumról kell jönnie,
mint amilyen a pusztán emberi. A hitvallásnak
végső elemzésben isteni eredetűnek kell lennie,
Isten kijelentésén kell alapulnia. A hitvallástól
elválaszthatatlan, hogy tekintéllyel legyen fel
ruházva, és pedig olyan tekintéllyel, amely az
embertől feltétlen elismerésre tarthat számot.
Ez a tekintély az Isten, úgy, mint Ő magát kije
lentette.
(Folyt köv.)
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— Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli egy
házkerület D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnöklete
alatt október 9. tartja idei rendes közgyűlését
Sopronban. Előző este az egyházkerületi Gyám
intézet és Luther-Szövetség tartják istentisztele
tüket és ünnepélyüket, amely a 400 éves Ágos
tai Hitvallás emlékének lesz szentelve.
— Házasság. Boll a Pál, m. kir. gazd. főintéző, az ambrózfalvi és mezőhegyesi ev. egy
házak felügyelője aug 9-én vezette oltárhoz a
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szarvasi ev. ó templomban P l e n e z n e r Gab
riellát, néhai Plenczner Lajos volt szarvasi főgimnáziumi tanár leányát. Tanuk voltak a vő
legény részéről Saguly János ev. főesperes, a
menyasszony részéről Berzeviczy Kristóf ny.
postafelügyelő.
— Budapesti ünnepségek. Az augusztus
20-ikán és akörül Budapesten tartott ünnepségek
és bemutatott látványosságok százezernyi töme
geikkel felvonultatták a bámuló idegenek előtt
mindazt a fényt és gazdagságot, ami a világhá
borúból foradalomból, aranyatvasért akcióból, s
egyéb katasztrókfákból ebben a Kánaánban még
megmaradt. A külföldiek láthatták, hogy bennün
ket, magyarokat, nem lehet kifosztani, s a Kelet
népe nem enged a szatrapák ázsiai pompájából.
Egyébként a római katholicizmusnak, az idegenforgalmi propagandának s az ultramontán politi
kának olyan szimptomatikus egyvelege volt ez
a lázban fogant ünnepség-sorozat, amely telje
sen ráillett a helyzetre. Legtalálóbb volt Gáspár
ama rajza a Pesti Hírlapban, amelyen egy táltos-bajuszu, porba omlott magyar, hátán a ma
gyar címerrel, egy vánkoson felajánlja égő szí
vét a tömjénfüsttől körülkerített pápai követnek
illetve legátusnak, mig az egekből az agg István
király kimondja a vatikáni zsinat határozatát,
amely szerint a pápa csalhatatlan. A pápa csalhatatlanságának újabb jele, hogy az ősi nagyvá
radi püspökséget Szatmárra helyezte át. Sze
gény magyar!
— Tolle, lege. Augusztus 28-án volt Szt.
Ágoston halálának 15 százados évfordulója. Pál
apostol óta nem volt ember a nyugati világban,
aki mélyebb nyomokat hagyott volna hátra, mint
az egyháznak ez a nagy tanítója, aki a reformá
cióban is kiváló szerepet játszott. Szent Ágos
ton, mielőtt egészen odaadta volna magát
Krisztusnak, kemény lelki tusákon ment keresz
tül. Egy alkalommal, amint Milánóban egy bi
zonyos fügefa alatt feküdt, egy gyermeknek a
hangját hallotta, amint azt mondta: „Tolle,
lege", magyarul: „Fogd és olvasd!" Ebből Isten
parancsolatát hallotta. Előkereste a Bibliát s el
olvasta az első verset, amely szemébe ötlött:
„Nem dobzódásokban és részegségekben, nem
búj álkodásokban és feslettségekben, nem ver
sengésben és irigységben; hanem öltözzétek fel
az Ur Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok
a kívánságokra." Nem kellett tovább olvasnia,
mert rögtön, azt mondja: „Mintha a kegyelem
nek világossága áradt volna a szívembe, a kétel
kedésnek minden árnya széjjelfoszlott." Attól a
pillanattól Krisztusé váolt. — Toller lege!
— Halálozások. Rákóczi_ Rákóczy István,
nyug. főispán, a nógrádi egyházmegye másodfel
ügyelője, a bánki egyházközség felügyelője stb.
augusztus 19-én, 68-dik évében, hosszas szenve
dés után Balassagyarmaton elhunyt.
Horváth Sándor, a tolna-baranya-somogyi
egyházmegyének évtizedeken át volt főesperese,

1*30.

e v a n g é l ik u s o k

64 éven keresztül paksi lelk ész, 91 -ik életévében
augusztus 12-én elhunyt. K örülbelül három hó
napig betegeskedett a szellem i frisseségét, ér
deklődését, em lékezőtehetségét m indvégig m eg
őrzött agg lelkipásztor, aki pár hete, 90-ik szü
letésnapja alkalm ával szószékre vitette magát és
úgy búcsúzott el gyülekeztétől. T em etése aug.
14-én volt. A tem etési szertartást D. Kapi Béla
püspök végezte, az egyházm egye és a bonyhádi
reálgimnázium nevében Schöll Lajos föesperes
búcsúzott el a halottól. A tem etésen résztvettek
Pesthy. Pál és K oritsánszky O ttó a tolna-baranya-som ogyi egyházm egye felügyelői, tizennégy
lelk ész, a várm egye alispánja és több tisztvise
lője, tanítók és tanárok. A z elhunytat leánya, a
Rómában élő W ellm ann Róbert festőm űvész fe
lesége gyászolja.
— A nők az egyház szolgálatáb an. A z
anglikán püspököknek az idén, július havában
tartott, ú. n. Lam beth-konferenciája, am elyen
300 anglikán püspök vett részt, enciklikát bocsá
tott ki a konferencia m egállapodásairól.- Érdekes
és figyelem re m éltó, am it az enciklika a nőknek
az egyházban való szolgálatáról mond. A konfe
rencia fontosnak tartja, hogy m egfelelően kikép
zett nők felelős állásokat foglalhassanak el az
egyházban, m indam ellett csupán a diakonissza
rendet ajánlja számukra, minden más egyházi
rend kizárásával. A diakonisszáktól fogadalm at
vagy férjhez nem m enési ígéretet nem kellene
kívánni, ellenben általában véve úgy kell tekin
teni őket, hogy élethossziglani szolgálatra aján l
ják oda magukat. Felruházhatók volnának a kö
vetkező jogokkal: 1. Segédkezhetnek a lelk é sz 
nek a jelölteknek k eresztelésre és konfirmációra
való előkészítésében. 2. Segédkezhetnek a k e
resztelések nél. 3. K eresztelhetnek és végezhetik
az egyházkelés szertartását. 4. A templomban
olvashatják a reggeli és estéli imát s a litániát,
kivéve azokat a részeket, am elyek a papoknak
vannak fenntartva, vezethetik az imát, s a püspök
engedélyével taníthatnak és prédikálhatnak, ki
véve az urvacsorai istentiszteletet.
— A z evan gélik u s K. L E. k onferen cia
B alatonszárszón. 1930. augusztus 20— 24-én folyt
le Ném eth G yula szekszárdi lelk ész vezetésével.
A konferencián kb. 85-en vettek részt. A konferen
cia tagjai: lelkészek, tanítók, jegyző, mérnök,
egyetem i hallgató s felerészben földm ives if jak
ból telt ki. Mind azért jött Szárszóra, hogy testi
lelki épülést s üdülést nyerjen. A programm sz e 
rint, reggeli után, kor szerint csoportosítva a
Bibliát tanulm ányoztuk a kijelölt igék szerint
Mindenik csoport külön vonulva künn a Balaton
partján, imádkozva, énekelve tanulm ányozta a
Bibliát. A legjobb alkalom a testvéri szeretet
ápolására. A csoportokat harangjel hívta fel
a táborba, ahol aztán az összefoglaló folyt le
együtt. A Biblia-tanulm ányozás tárgyai voltak:
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Lágym eleg emberek. M egm ozdító erők. H ősies
kereszténység. A z öszefoglaló után előad ást tar
tott első nap B élák S.: Mit adott az evangélikus
k eresztyénség a világnak, második nap T öltéssy:
P usztuló M agyarország, harmadik nap Kutas K.:
A z elrejtett kincs cím en. Mind a hármat, de kü
lönösen a m ásodikat élénk eszm ecsere követte.
Délután pedig minden nap szabad fürdés a B a
latonban, ami tekintettel a gyönyörű időre, iga
zán testet-lelk et üdítő volt. Vasárnap pedig d él
előtt rendes istentiszteleten vett részt a konfe
íen cia a szárszói ref. templomban. D élután 5
órakor a konferencia m éltó b efejezéséü l az Ú r 
vacsora vételére indult a tem plomba a konferen
cia minden tagja. Minden résztvevő sokat nyer
hetett lélekben ezen testvéri találkozón. E kon
ferencia is m egerősíti azt, hogy nagy szükség
van ifjúsági munkára. A ján latos volna, ha lelk é 
szeink is nagyobb számban és állandóbban részt
vennének az ilyen konferenciákon.
U.
— A z „E vangéliom i Világ-Alliánc** G ooch
M árton főtitkár szerkesztésében „Egy Hit— Egy
Család" cím alatt kiadta 84-ik évi jelentését az
1929— 30. évről, gazdag és tanulságos tartalom 
mal. A középeurópai felekezeti kisebbségekről
szólva, többek közt így ír: „A vallásszabadság
ügyével szorosan összefügg az a feszültség s a
b elelőle fakadó nehézségek, am elyet M agyaror
szágon és más középeurópai országokban a fe le 
kezeti kisebbségeknek el kell viselniök." A z A lliánc munkája Európában tavaly örvendetesen
és nagy mértékben fejlődött. A z európai protes
táns egyházak m ég mindig érzik a világháború
következm ényeit, s egyfelől anyagi nehézségek
kel küzdenek, m ásfelől a politikával szövetkezett
intenzív római katolikus propagandával, am ely
különösen egyes országokban meg akarja fojtani
az európai evangélikus és reform átus egyházak
m unkáját. A főtitkár tavaly rüeglátogatta M a
gyarországot és E rdélyt, s a főtitkár azt írja,
hogy az A llián c tanácsa éber és rokonszenves ér
d eklődéssel figyeli azokat a nehézségeket, am e
lyek et Európa ezen részeiben a felekezeti ki
sebbségeknek elhordozniok kell. A jelentés id é
zeteket hoz R avasz püspök jelentéséből. A fő
titkár 1929. szeptem berében töltötte be az A l
bánénál teljesített szolgálatának 25-ik évét,
am ely alkalom ból m elegen ünnepelték. A z A l
liánc b evétele 5,245 font sterling, kiadása 4,502
font sterling; hivatalos lapja, az „Evangelical
Christendom" az egész világon el van terjedve.
Részünkről is köszönet illeti meg úgy az A lliáncot, mind pedig Gooch főtitkárt, hogy a világ
protestáns közvélem énye előtt ism erteti a protes
tantizmus h elyzetét M agyarországon és E rd ély
ben s ránktereli annak a hatalm as közvélem ény
nek jóakaratu figyelm ét.
Felelős kiadó: NfiMETH KAROLT.
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Vallástani Kézikönyvek
evangélikus hitoktatás céljaira.
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Bajtik—Bedrích, Maly katechismus Doctora Martina Luthera.
Batizfalvy— Bereczky, Bibliaism. Középisk. felső oszt. és tank. sz. 7. k.
Bereczky S., Ószövetségi élet- és jellemképek. Közép- és polg. isk. I. o. sz.
Kötve. 11 k.
.
.
................................................................................
— Jézus élete és tanítása. Közép- és polg. isk. II, o. sz. Kötve. 11 k. .
— A kér. egyh. rövid tört. Közép- és polg. isk. III. o. sz. Kötve. 12 k. .
— Kér. hittan és erkölcstan. Közép- és polg. IV. o. sz. Kötve. 8. k. .
— A keresztyénség megalapításának története. Középiskolák V. o. sz. .
— Az egyetemes keresztyén egyház története. I. r. Az egyház megalapításától
a vesztfáliai békéig. VI. o. sz. 4. kiadás.
.............................................
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. r, A vesztfáliai békétől ko
runkig és A magy. ev, egyh. tört. Középisk. VII. o. sz. 4. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyh. röv. tört. Nép- és polg. isk. sz. 5. kiadás.
Blázy—Török—Törtelí, Evang. káté konfirm. haszn., népisk. sz. 12. k. .
Dallamoskönyvecske az új dunántúli ev. énekeskönyvhöz. 4. kiadás. .
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése az Ószövetségben. Középés polgári iskolák I. o. számára....................................................
— A keresztyénség megalapításának története. Középisk. V. o. sz. 2. kiadás.
H. Gaudy László, Evangélikus ifjúsági énekeskönyv. 2. kiadás.
— A keresztyénség megalapításának története. Középisk. V. o. sz. .
— A keresztyén vallás a mai szellemi életben. Középisk. VIII. o. sz.
Győry—Marcsek, Dr. Luther Márton kis kátéja ev. népiek, sz. 10. k. .
Hetvényí Lajos, A keresztyén egyház rövid története. Közép- és polgári isk
III. osztálya számára. 2. kiadás.......................................................................
— Az evangéliomi keresztyén világnézet .Középisk. VIII. o. számára.
Kemény L., Bibliai történetek. Népisk. I—II. o. sz. Kötve, 6. kiadás.
— Bibliai történetek. Népisk. III—IV. o. sz. Kötve. 6. kiadás. .
Kemény— Kühn, Biblische Geschichten für evang. Elementarschulen.
Klaár—Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve. 3. kiadás. .
— A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Polgári felső leányiskolák
és középiskolák alsó osztályai számára. Kötve............................................
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház röv. tört. Népisk. sz. 5. k. .
Majba J. V., Luther kis kátéja. 16. kiadás.............................................................
Pálly— Bereczky, A kér. anyaszentegyház röv. tört. középisk. sz. 9. kiadás.
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A szegény özvegy két fillére.
„Ez a szegény asszony többet
dobott a perselybe, mint a többi."

Márk 12, 41—44.

A szovjetköztársaságok vezetői, akik a keresztyénséget üldözik, mélyebben beleláttak az
evangéliom igazságaiba, mint sok úgynevezett
jókeresztyén uralkodó. Felismerték, amit sokan
a keresztyének közül nem vesznek észre, hogy az
evangéliom milyen veszedelmes robbantószer. A
szovjet nem azért pusztítja a keresztyénséget,
mert nem elég forradalmi. Az vele a baj, hogy
igazán és túlságosan forradalmi. Nem azért ha
ragszanak rá, mintha nem kedvezne a szükséges
bolsevista újításnak. Az inkább a kivetni való
rajt, hogy az evangéliom a bolsevistában is meg
mutatja azt a régi embert, aki megromlott a bún
csalárdsága miatt.
Az a gazdasági és politikai forradalom, amit
Oroszországban csináltak, vérbe fojtva, ölve,
irtva a régit, a régi gazdasági és politikai rezsi
met, semmi ahhoz hasonlítva, amit az evangé
liom művel. A bolsevizmus proletár reakció a
kapitalista uralom ellen. Azonban a bolsevizmus
egy tőnek két hajtása; a közös tő a tőkének, a
vagyonnak, a mammonnak az imádata és szolgá
lata. A bolsevizmus éppenúgy a pénzsóvárgás
ból, a pénznek, vagyonnak szeretetéből született
meg, mint a kapitalizmus. Dajkájuk az önzés,
irigység és telhetetlenség. A bolsevista Oroszor
szág nem ellentéte a többi Európának, hanem
fordított tükörképe. A tóparton álló fa fordítva
tükröződik a tó vizében. A bolsevizmus a kapi
talista rendszernek a proletár lelkületben tük
röződő képe.
Mi ez a külső, lélektelen, materialista for
radalom a lelkek forradalmához képest, amelyet
a Szentlélek munkál! Mit jelent az a külsőség,
hogy a vagyon lelketlen kapitalisták helyett lel
ketlen tömegek kezébe kerül? Cár vagy Lenin,
a milliók nyomorognak és elégedetlenkednek.
Aki forradalmat akar, az nem éri be zsebek ki
ürítésével és más zsebek megtöltésével. Az a
zsebbel nem sokat törődik, mert a zsebek csak
a szívek beteges kitágulásai. „Újjá kell szület
netek!"
A bolsevisták azért haragusznak az evangéliomra, mert az evangéliom igen hatásos ellen
szere a mammonimádásnak. A kapitalisták ezt

M eilelen ik hetenként e g is z e r . vasárnap .
ElAfiifelésI i r : Eoesz erre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 ML, negyedévre t P. 60 till„ Egy szám 16 Ilii
Hirdetést arak n e g e g v s z e s szerint.

nem vették észre, mert az évszázadok folyamán
elszoktak attól, hogy a börzei árfolyamokon túl
más iránt is érdeklődjenek, ellenben a bolsevis
ták, akik kényszerülnek orientálódni a számukra
megnyílt világban, ezt hamarosan meglátták.
A modern kapitalista nem veszi észre, hogy
Jézus az ő nyaka köré vág az ostorral, amikor
azt mondja, hogy a szegény özvegy, aki egész
vagyonát odaadta a két fillérjével, többet adott,
mint sok gazdag, akik feleslegükből sokat adtak.
Nem veszi észre, hogy az evangéliomi eszmény
kép az az ember, aki mindenét odaadja, nem
pedig az, aki mindent összeharácsol.
Ellenben az élesszemü bolsevista meglátta
az ellenséget: ime egy ember, aki előtt a pénz
csak akkor érték, ha lemondanak róla, ha oda
adjuk! A kapitalizmussal egy emlőn felnöveke
dett bolsevizmus. a m«fderr tőkepénzesben tejés ikertestvérét bíró proletár felhorkan, midőn
azt akarják vele elhitetni, hogy a pénzt nem sze
retni, gyűjteni, szerezni, másoktól elvenni kell,
hanem odaadni.
A keresztyénségnek feladata most az lenne,
hogy reámutasson a burzsoáziának és a proletáriátusnak benső lényegbeli azonosságára; hogy
kimutassa úgy a kapitalizmusnak, mint a kom
munizmusnak evangéliom ellenességét. Mert a
világ nyomorultan elpusztul e két Moloch: a ka
pitalizmus és a bolsevizmus azonos harcában a
pénzért, vagyonért, hatalomért.

Aklitildligeti lelkész-konferencia;
augusztus 25—27.
(Folytatás.)
Fábián Imre, sárszentlőrinci lelkész, a TolnaBaranya-Somogyi egyházmegyei lelkészegyesület
elnöke „Az ébredés és annak szolgálata" címen
tartott előadást. Az ébredés az álom elmúlásá
nak az állapota. Ha valaki felébred és meglátja
magát, nem tehet mást, mint hogy odaveti magát
Jézus lábaihoz: Én bűnös ember vagyok! Ezzel
velejár az a másik tapasztalat, hogy az Ür az
összetört embert felemeli. Az ébredéssel nincs
befejezve Isten lelkének munkája; nem minden
ébredés után következik élet. Az ébredés nem
cél, hanem kezdet. A cél az, hogy a felébredt
életet annak a dicsőségére éljük, aki bennünket
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általhelyezett az ő világosságába. Az emberek
mintha félnének az ébredéstől. Ennek magyará
zata az, hogy az embernek egy másik világba
kell átkerülnie: az istentelen világból az Istenben
való világba. Az egyik számára meg kell halni,
a másik számára fel kell ébredni. Az ébredést
sokan egyházellenesnek tartják és ilyen értelem
ben is félnek tőle; azonban ha Isten dicsőségé
nek ismeretére ébredünk, akkor nem lehet egy
házellenes. Az ébredést és az ébresztést szolgál
nunk is kell és pedig azáltal, hogy szüntelen
odatárjuk az emberek szemei elé annak a vilá
gosságát, aki minket a világosságra elhivott. Ezt
tesszük az igehirdetésben. Az igében Jézus mint
nap jön elénk: és vagyok a világ világossága. Ezt
a világosságot kell körülhordanunk, de elsősor
ban nem szóval, hanem élettel. Szolgálni kell az
ébredést imádsággal is; ha imádkozunk, ha ér
tünk imádkoznak, szárnyakat kap a lelkünk. Az
ébredést szolgálnunk kell állandó és folytonos
munkával; itt nincs pihenés.
A déli szünetben a gyermekek külmissziói
tárgyú színdarabot adtak elő nagyon kedvesen;
Rímár Jenő misszíóegyesületi ellenőr megra
gadta az alkalmat s a Misszíóegyesületet párt
fogásba ajánlotta; többen beléptek ez alkalom
mal az Egyesületbe tagul. Kifejezést nyert az az
óhaj, hogy a színdarab szövege megfelelő útmu
tatásokkal szélesebb körben is hozzáférhetővé
tétessék. A szereplők közül különösen jól érezte
magát orrában és fülében rézkarikával Zulauf
Henrik kalaznói lelkész kis fiacskája, mint szerecsengyerek.
Délután a konferencia Schrődl Mátyás le
véli lelkész irásmagyarázatával kezdődött Máté
10, 24—33. alapján. Eljött, ittvan a vallástétel
ideje, azért ideje annak is, hogy a vallástétel is
koláját járjuk, hogy vallástételünk mindig bizo
nyosabb és erőteljesebb legyen, céljának megfe
leljen. Meg van bolygatva ma minden lélek, a
legutolsó falu legutolsó zugáig. Minden útunk,
minden beszélgetésünk, minden napunk kell,
hogy a vallástétel ideje legyen. Kiről kell val
lást tennünk? A Jézusról! az Ür Jézus nekünk
tanítónk, urunk, házigazdánk. A tanítvány elis
meri, hogy van tanulnivalója; a szolga feltétle
nül engedelmeskedik urának; a háznép minden
ben, jó és balsorsban osztozik a házi gazdával,
ne is kívánjon magának jobb sorsot: ha Jézus
eltűrte, hogy Belzebubnak hívják, mit kell akkor
nekünk eltűrnünk! Mennyit kell Luthernek el
tűrni mind a mai napig; mennyit kell az orosz
keresztyéneknek eltűrni! Milyen legyen a vallás
tételünk? Alázatos. Mi szolgák vagyunk, tanít
ványok vagyunk, háznép vagyunk; legyünk alá
zatosak, mint akik tudjuk, hogy a magunk erejé
ből semmire sem vagyunk képesek. Azután le
gyen a vallástételünk hallható. Volt idő, amikor
elég volt a csendes vallástétel, amikor elég volt
életünkkel bizonyságot tenni. Ez az idő elmúlt.
Nem várhatunk arra, hogy embertársaink leol
vassák rólunk, hanem meg kell hallania a világ
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nak a vallástételünket. Amikor minden sarok
tele van ragasztva a sátán hirdetésével, akkor
nekünk is a háztetőkről kell hirdetnünk az igét,
dolgoznunk kell. Végül vallástételünk legyen
bátor, halálmegvetően merész. A világ győzedelme csak látszólagos; a vallástevöknek szenvendései Isten előtt mind tudva vannak és bele
vannak szőve Isten terveibe.
Zulauf Henrik kalaznói lelkész témája ,M i
kép valósulhat meg az egyház lényege a gyüle
kezet életében?“ Az egyház lényege szerint a
szenteknek és az igazán hívőknek közössége.
Azok a szentek az igazán hívők, akik bizonyosak
afelől, hogy az Ür Jézus Krisztusban bűnbocsá
natot nyernek és kegyelembe fogadtatnak. Az
egyháznak primär eleme a hit. Akiben nincs meg
a hit, az nem tartozhatík az egyházhoz. Bármi
van is, bármi történik is, ha nincs hit, nem lehet
egyház. Az egyház annak a munkája, akinek
munkája a hit, vagyis a Szentiéleké. Az egyház
nem emberek alkotása, hanem Istené. A Szent
lélek azonban az igében munkálkodik. Az egy
ház lényegéhez tehát hozzátartozik az ige. Aki
az egyházat akarja, akarnia kell az igét és a
szentségeket is. Hol van az egyház? Látható
vagy láthatatlan? A hitet nem láthatjuk, de lát
hatóvá lesz azáltal, hogy megteremti a hívők
gyülekezetét, amely látható; és láthatóvá lesz
gyümölcseiben, mert amely hit gyümölcsöket
nem terem, az nem hit. Egyik empirikus egyház
sem fedi az egyházat, a hívőknek közösségét:
sem a történelmi egyház, sem egy szektárius
gyülekezet, sem a szabadegyház, sem a Volkskírche. De hát feladjuk-e az igazi egyházat,
amelyet talán ideának vagy utópiának tartunk?
Vagy adjuk fel az igazi egyházat és alakítsunk
Volkskirchét? Nem azt mondjuk: vagy-vagy; ha
nem mindkettőt. Volkskirche és ecclesiola, Hil
bert szerint Kerngemeinde, helyesebben talán
Gemeindekern. Népegyház azért, mert Isten ke
gyelme egyetemes, mert a népegyház a szántó
föld, amelyen búza és konkoly egymás mellett
áll, tehát Jézus gondolata szerint való s a ta
pasztalat is erre kényszerít bennünket. Azonban
a népegyházban a gyülekezeti magot azért köve
teljük meg, mert az a célunk, hogy a hívők kö
zössége nagyobb mértékben megvalósuljon. Mint
hogy evangélikus egyházunkban is, mint népegy
házban, multi mali et hypocríti admixti sunt,
azért az igazán Krisztusban hívőknek kiválasztó
dása és tömörítése szükséges. A gyülekezeti élet
súlypontja éppen az ecclesíolára esik; ez a kisegyház a munka alanya, míg a nagyegyház a
munka tárgya. Az Újszövetség értelmében csak
az pap, akiben élő hit lakozik; gyülekezeti éle
tünknek mai mozgalma az, hogy a prezbitereket
belevonjuk a munkába és ettől várjuk a gyüleke
zet ébredését. De milyen szempontból választ
ják a prezbitereket? Lelki életüknél fogva képe
sek-e arra, hogy lelki munkát végezzenek, hogy
egy alvó gyülekezetei felébresszenek? Egy hivő
lelkész éléreáll az ecclesíolának és első sorban
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fogja azt munkába állítani. A lelkész és csak a
lelkész hirdesse az igét a templomban, de hir
desse ott is, ahol a hívők serege hallgatni akarja;
ne zárkózzék el az ecclesiolától, menjen oda és
ápolja. Legyen olyan lélek a gyülekezetében,
amely befogadni képes azt, amit az Ür mások
által készített az ő számára is. A gyermekkeresztségnek értelme csak ott van, ahol garancia
van arra, hogy a gyermeket keresztyénnek ne
velik. Az Úrvacsora is az ecclesiolára utal, mert
ott van azoknak a serege, akik megbecsülik az
Urat. Épúgy a konfirmáció, mert az ecclesiolában
van azoknak serege, akik bizonyságot tudnak
tenni. Az egyházfegyelemnek alanya a gyüleke
zet és forrása a Szentirás. Azonban fegyelmezni
csak az tud, aki maga is fegyelmezett és aláveti
magát annak a fegyelmezési szabálynak, amely
tulajdonképen senkit nem tud fegyelmezni; tehát
az egyházfegyelem szintén az ecclesiolára utal,
mert ott vannak azok, akiket lehet fegyelmezni,
mert fegyelmeztetik magukat. Ha a gyülekezet
a hivők közössége, akkor a gyülekezet imakö
zösség; és van-e gyülekezeteinkben imaközösség?
Hány százalék imádkozik és tud imádkozni. Az
egyház lényege megvalósulhat az ecclesiolán ke
resztül az ecclesiában. Zulauf előadásához töb
ben hozzászóltak.
(Folytatjuk.)

Folyóiratok szemléje.
Az Evangélikus Népiskola július—augusz
tusi kettős számában Reichel Lajos az egy pen
gőre felemelt népiskolai beiratási díjakról ír. A
beiratási díj felét a kultuszminiszter a tanítók
állami internátusainak javára foglalta le. Ebben
az összefüggésben érthetetlennek találom tehát
Reichel kifakadását: ,,És te szegény tanítótestvér! Táthatod tovább is a szádat az orrod előtt
elrepülő sültgalambok után!“ Azt sem tudom, mi
lehet az a ,,sok gyüjtőív s a velük járó sok sze
katúra” ami egy-egy tanév alatt iskoláinkhoz
érkezik, holott a miniszter az iskolákban a gyűj
téseket betiltotta. — Alapos és értékes tanul
mányt írt Nitschinger János pápai igazgató-ta
nító „Javaslat az elemi iskolai oktatás eredmé
nyesebbé tételére“ címen. Javaslatának veleje
az, hogy a mostani ismétlő iskolát, amelynek
úgyszólván csak egyetlen haszna, hogy „a tanító
az ismétlősökön megállapíthatja 6 évi verejtékes
munkájának, zsúfolt verbális szalmacséplésének
sikertelenségét“, megszüntetve, a mindennapi is
koláztatást 7 évre kell kiterjeszteni. Nitschinger
számításai és adatai szerint a népoktatásnak ez
az átszervezése sem az iskolafenntartókra, sem a
tanítókra nem járna teher-, illetve munkatöbblet
tel. A cikknek a főgondolat kidolgozásán kívül
igen értékes megjegyzései, megfigyelései és esz
méi vannak. Figyelemreméltó azért is, mert a
veszprémi egyházmegye felterjesztésében a du
nántúli egyházkerület közgyűlését és remélhető
leg az egyetemes közgyűlést is foglalkoztatni
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fogja. — A lap több tanítóegyesületi közgyűlés
jegyzőkönyvét hozza teljes terjedelmükben. A
könyvismertetés rovatban egyebek közt Koller
István dr. Szelényi Ödönnek „A neveléstan
alapvonalai“ című, 1922-ben megjelent könyvét
ismerteti.
A Lelkipásztor szeptemberi számában Gya
log István, Balázs Béla, Kovács Zsigmod, Turóczy Zoltán és Biró László prédikációit, Petrovics Pál suspriumait találjuk; elmélkedést Fá
bián Imre írt a folyóirat elejére. Van még egy
hosszabb prédikáció „Bytumen“ álnév fölött.
Gyalog István kétyi lelkész Gál. 3, 15—22. alap
ján a hit által való megigazulásáról, az ingyen
kegyelemből való megtartásról prédikál: az
Ágostai Hitvallás jubileumi esztendejében különcsképen is aktuális és kiemelkedő téma. Érde
mes lenne prédikációban való feldolgozására pá
lyadijat kitűzni! A fiatal gárdából Balázs Béla
győri segédlelkész szerepel „Békesség“ című pré
dikációjával (Ef. 2, 14.); a textusba való elmé
lyedés, mély hit és széles szellemi látókör, a
Szentirás által kiszélesített látókör nyilvánul meg
ebben a prédikációban, amelyből olyan hang
csendül ki, amelyet szeretnénk sokszor hallani.

A Protestáns Szemle szeptemberi számának
címlapján boldogult Zsinka Ferencnek kereszttel
megjelölt neve szerepel még mint felelős szer
kesztőé, de olvassuk, hogy ennek a számnak
szerkesztéséért Török Pál felelős.
Ebben a nagyon tartalmas számban két
cikkre hivom fel a figyelmet. Az egyiket D.
Kapi Béla püspök írta: „A 400 éves Ágostai Hit
vallás“, amelyből idézem a következő szavakat:
„Nem elegendő, ha az evangélikus egyház, mint
az Ágostai Hitvallás birtokosa, újból megálla
pítja ezen hitvallási irat theológiai és egyház
közösségi értékét, továbbá világtörténeti jelen
tőségét, hanem azt az egyes hívek lelkében építő
hatalommá kell tenni . . . Növekedjék azoknak
tábora, akik jogosan elmondhatják: tudom, azért
hiszek . . . Isten országa szempontjából az egy
ház igazi értékmérője egyedül híveinek hittudata
lehet.“ — A másik cikket Muraközy Gyula írta
„Augustinus két élete“ címen. Örülök, hogy a
szerkesztő a cikkhez megjegyzi, hogy Augustinus
jelentőségének kérdésére még visszatér a lap.
Muraközy cikke nagyon szépen, nagyon világo
san van megírva, de amikor Augustinus két éle
tén nem a keresztyénné létele előtti és azutáni
Augustinust, hanem egyfelől a római katholicizmusban, másfelől a protestantizmusban tovább
élő Augustinust érti, olyan éles disztinkciót állít
fel, amelyet részemről nem tudok elfogadni, sem
pedig Augustinus jellemzésénél helyeselni, mert
az ilyen jellemzés mesterkéltté válik. — D. Dr.
Prőhle Károly Harnack Adolfról, az idén elhalt
kiváló liberális theológusról írt cikket: „Hamackban a protestáns tudományosságnak a századok
mértékével mért egyik legnagyobb alakja hunyt
el." Tegyük hozzá: Harnack iránya nagy mérték
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ben hozzájárult a német protestáns egyházi és
vallásos életnek ahhoz az aszályához, amely
végzetes lett a magyarországi és általában az
európai protestantizmusra, s amely lethargiába
sülyesztette az egyházak és gyülekezetek életét.

Hz ágostai Hitvallás és egyházuk
feladatai.
(Folytatás.)
Ezeknek előrebocsátása után áttérve már
most közelebbről az Ágostai Hitvallásra, ben
nünket először is érdekelhet az a kérdés, hogy
szükséges volt-e a hitvallásból kifolyólag az,
hogy a reformáció egyháza kialakuljon? Vagy
szabatosabban, az ami az Ágostai Hitvallásban
foglaltatik, meg tudja-e indokolni azt a tényt,
hogy a római katholikus egyháztól elszakadva az
ágostai hitvallásnak külön egyházban szervez
kedtek, Fontos kérdés ez, amely állandóan sző
nyegen forog, különösen hazánkban is a rekatholizáló törekvések, az ellenreformáció küzdelmei
miatt. Jól tudom én, hogy nekem ezen a konfe
rencián az Ágostai Hitvallással kapcsolatban
egyházunk feladatairól kell szólnom. Ámde tu
dom azt is, hogy ehhez a tárgyhoz csak azután
lehet szólni, miután szilárd és tántoríthatatlan
meggyőződésünkké vált, hogy a keresztyénség
nagy családján belül ágostai hitvallású egyhá
zunknak isteni hivatása, küldetése, rendeltetése
van, s hogy mindennek csak mint különálló egy
ház felelhetünk meg. Fél meggyőződéssel és fél
lélekkel, abban a híszemben, hogy másokkal öszszeolvadva is el tudnánk végezni a mi munkán
kat, egész munkát, odaadó munkát és eredmé
nyes munkát végezni nem lehet. Tehát vissza
térve kérdésünkre: az Ágostai Hitvallásban fog
laltak megalapozzák és megokolják-e a róm.
kath, egyháztól elszakadt ág. h. ev. egyház fenmaradását? Erre a kérdésre az Ág. Hitv. köz
ponti tanításával felelhetünk csupán. Ez pedig
a hit által való megigazulás. Ez a tan az Ág.
Hitv. gerince és egész tanítása ebből folyik, sarkallik és gyökerezik.
Ha már most a keresztyén egyház lényegét
abban látjuk, s abban kell látnunk, amit a ke
resztyénség az Istenhez való viszonyról tanít és
hisz, akkor egyúttal megjelöltük azt is, hogy a
megigazulás tana az egyháznak lényegbevágó, sőt
ez a lényeges tanítása. Ennek alapján kell tehát
megítélnünk a római katholikus egyházhoz való
viszonyunkat, Ebben a tanításban pedig nemcsak
eltérünk, de ellentétbe jutunk a római katholi
kus egyházzal. Amiig ezt a központi tanunkat
hisszük és valljuk, addig a római egyháztól tá
vol állunk. De hisszük és valljuk azt is, hogy az
anyaszentegyháznak éppen ezen a hiten kell feléoülnie és semmi máson. Hit által, a Krisztusért.
Hisszük és valljuk tehát, hogy ez az alap ele
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gendő arra, hogy az egyház rajta épüljön és meg
maradjon.
Persze, ellenfeleink megvádolnak bennün
ket azzal, hogy amikor az üdvösséget a hittől, a
személyes hittől tesszük függővé, akkor az üd
vöt is, meg az egyházat is, amely ezen a tanon
épül, az egyéni vélekedésnek prédájává tesszük,
a hitigazságokat s az egyházat tekintélyétől meg
fosztjuk, az embereket megint csak önmagukra
utaljuk. Ellenfeleinknek ez a vádja azonban nem
helytálló azért, mert tévesen ítélik meg tanun
kat, s általában az Ágostai Hitvallást. Mert mi
ről van itt szó? Krisztus érdeméről, arról, hogy
mit tett és mit tesz Jézus Krisztus, Isten Fia,
értünk. Általában szem előtt kell mindig tarta
nunk, hogy az Á. H. legfontosabb cikkeiben min
dig Istennek a cselekedeteit hirdeti és tanítja. A
Megigazulásról szóló IV. cikk azt mondja „in
gyen, hit által, a Krisztusért" igazulunk meg.
Nem a hitünkért, hanem Krisztusért, teljesen
ingyen, A hit nem érdem, a hit eszköz. És ezt a
hitet a Szentlélek ébreszti azokban, aki az Igét
hallgatják, ébreszti ott és akkor, ahol és amikor
a Szentiéleknek tetszik. Ki van rekesztve min
den gépiesség, minden mechanikus ok és okozati
összefüggés, A megigazulás és a hit is teljesen
személyi életre, elsősorban a háromságos egy
Isten személyes életére van alapozva, s egyetlen
adott tényező az Ige, amely kőszálként megáll, s
amelyet hirdetnünk, hallgatnunk kötelesség, de
sohasem érdem. Ezen a ponton válnak el a lel
kek egymástól: ez a keresztyénségnek nagy víz
választója: egyik oldalon állnak azok, akik em
beri cselekedetekkel dicsekesznek, a másik ol
dalon azok, akik Isten cselekedeteiben bizakod
nak. Az Ág. Hitv. azt tanítja és vallja, hogy nem
az emberek cselekedetén, nem is az egyházak
cselekedetén, hanem Istennek cselekedetén áll
vagy bukik az ember és a világmindenség üdve
és élete. Ahogyan a teremtés munkája egyedül
Istennek akarata és ereje, úgy a megváltás sem
egyéb, mint Istennek kegyelme és szeretete. Ezen
a ponton megalkuvás, kompromisszum nem lé
tezhetik, itt választanunk kell. Szokások, szer
tartások, egyházkormányzat és egyházszervezet
az Á. H. értelmében nem lehet akadálya az egy
ház egységének, nem szaggatja szét Krisztus
földi testét; mindezek bár fontosak, de nem lé
nyegbevágók mindaddig, amíg nem tángálják az
egyház gerincének épségét és egészségét: az em
bernek Istenhez való helyes viszonyát, amely
viszonynak szubjektíve a főkérdése az, hogy mi
képen lesz a szent Isten hozzám, bűnös, elve
szett és elkárhozott emberhez kegyelmes.
Az egyház egysége szempontjából az szük
séges, hogy az evangéliom helyesen hirdettessék
s a szentségek helyesen szolgáltassanak ki, s
hogy ebben a kettőben egyértelműség legyen.
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az egyház taní
tása és bizonyságtétele legyen egységes az igaz
ságban, és sáfárkodjék híven, serényen azokkal
a javakkal, amelyeket az egyház Ura reábízott.
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Ha az utóbbi évtizedekben sűrűn találkozunk az
egyház egységét célzó törekvésekkel, ezt a tényt
mi ág. h. evangélikusok is örömmel üdvözöljük
és ebben a Szentlélek munkáját látjuk, amely
elől elzárkóznunk nem szabad, s nem is zárkó
zunk el. De éppen mi ránk vár ezen törekvések
irányában is az a kötelesség, hogy reámutassunk
az egységnek lényeges feltételére és kellékére:
a bizonyságtételben és a sáfárkodásban való
egyértelműségre és egységre. S ezeket nem sza
bad feláldoznunk nem múló sikerek, sem hatalmi
célzatok, sem célszerűségi okok kedvéért. Kü
lönböző egyházakban való szervezkedés nem fel
tétlen akadálya a Krisztusban való egységnek; s
viszont a Krisztusban való egység sem feltétle
nül követeli meg a szervezetbeli és egyházkormányzatbeli egységet vagy azonosságot. Másfe
lől vizsgálnunk kell mindaddig azt is, hogy ami
az egyházakat egymástól elválasztja, nem csu
pán előítélet, kicsinyesség, önzés, szeretetlenség,
kényelemszeretet vagy szellemi lomhaság és moz
dulatlanság-e. Mert bizonyos, hogy az ellenség
nem alszik, nem ügyetlenkedik, támadása nem
lankad, dühe nem lohad s állandóan szövetsége
seket keres, talál, új meg új módon, helyen, esz
közökkel iparkodik hódítani, a keresztyénség
bástyáit áttörni, falait aláaknázni. Hűtlenek vol
nánk hivatásunkhoz és küldetésünkhöz, ha bár
mit is elmulasztanánk, amit módonkban áll meg
tenni a lelkek üdvösségéért, Isten országának
terjesztéséért.
Az egyház egységéről mondottak más irány
ban is köteleznek bennünket. Ha felismertük és
elhittük azt, hogy az egyházban az evangéliomot
helyesen kell hirdetni és a szentségeket helyesen,
Krisztus rendelése szerint kell kiszolgáltatni, s
hogy ez a kettő az egyháznak lényegszerű mun
kája, tevékenysége, működése, akkor főgondunk
legyen arra, az egyház életében és szervezetében,
hogy családokban, iskolákban és templomokban
Istennek Igéje megfelelő helyet és szerepet tölt
sön be.
(Folyt, köv.)

H Í R E K .
Templomavatás Dombóváron. D. Kapi
Béla püspök szeptember 7-én avatta fel az alig
300 lelket számláló, de fontos missziói pontot
képező dombóvári gyülekezet új templomát. Ez
alkalommal volt az új felügyelőnek, dr. Nádossy
Imre v. országos főkapitánynak felügyelői beik
tatása, valamint a hősi halottak emléktáblájának
leleplezése. A dombóvári gyülekezet lelkésze
Berger Lajos, felügyelője Rothermel Henrik,
gondnoka Baumgart János szereztek maguknak
nagy érdemeket a templom építése körül. —
D. Kapi Béla püspök szeptember 21-én a nagy
atádi fiókegyház új templomát fogja felavatni.

229.

Vass József kalocsai nagyprépost, népjó
léti miniszter halálával a megcsonkított Magyarország politikai életének egyik jellegzetes alakja,
reprezentáns embere dőlt ki a sorból. Az állam
szociális intézményei révén az elhunyt miniszter
igen eredményesen szolgálta a római katholikus
propaganda és hódítás ügyét. A jelenlegi kor
mányzati rendszeren belül a r. kath. „rene
szánszának egyik erős, buzgó munkása volt.
A soproni felső esperesség közgyűlése f. é.
július 13-án tartatott Agfalván. A közgyűlés,
amely valamennyi gyülekezetből, de főképen
Sopronból nagy látogatottságnak örvendett, az
által nyert jelentőséget, hogy Scholtz Ödön es
peres, kinek hat éves megbízatása lejárt, a gyü
lekezetek egyhangú bizalmával újra választatott
és megerösíttetett hivatalában. Az ünnepi isten
tiszteleten Hanzmann Károly soproni lelkész
prédikált Zsid. 12, 1. felett; a gyámintézeti offer
torium 50 P volt. Dr. Schindler Endre esperességi felügyelő elnöki megnyitójában utalt az
Agfalván kilenc év előtt lezajlott eseményekre,
amelyek hazafiságra s az ágostai hitvallás jelen
leg lefolyó jubileumi ünnepségeire, amelyek egyházhűségre buzdítanak. Azután meleg szavakkal
üdvözölte az újonnan megválasztott esperest, *
aki iránt a gyülekezetek ragaszkodó szeretete
eddigi 17 évi esperesi munkássága alatt változat
lan maradt, amit egyhangúlag történt újbóli meg
választása is bizonyít s Isten áldását kérte to
vábbi esperesi működésére. Scholtz Ödön espe
res megköszönvén az újból beléhelyezett bizal
mat, előterjesztette évi jelentését s indítványára
a közgyűlés hálát adván Istennek az ágostai hit
vallásban egyházunknak nyújtott kegyelméért,
elhatározta egy „Augustana jubileumi alap“ lé
tesítését, melynek kamataiból az esperesség ár
vái és szegényei, esetleg a lelkészi, vagy tanítói
pályára készülő fiai lesznek segélyezendők.
Az esperesi jelentésből még közöljük, hogy
15.797 lélek mellett tavaly az esperességben 344
keresztelés, 190 konfirmálás és 240 temetés volt.
Evangélikus lelkész előtt 88 tiszta és 37 vegyes
házasság köttetett, amely utóbbiak közül 25 adott
egyházunk javára reverzálist. Ezeken kívül 23
vegyes házasság köttetett katholikus plébános
előtt egyházunk kárára adott reverzálissal. Ez
a nagy küzdelem a vegyes házasságok körül úgy
szólván kizárólag Sopronban folyik, mivel a
többi gyülekezet csaknem tisztán evangélikus,
hol vegyes házasság ritkán fordul elő. Míg hoz
zánk kilencen tértek át, addig a kitérések száma
6 volt. Az urvacsorázók száma 3614 (23%). Az
istentiszteletek látogatottsága valamennyi gyü
lekezetben örvendetesen emelkedik, az összesen
tartott 56 vallásos estély, valamint a bibliaórák
mindenütt nagy kedveltségnek örvendenek. Az
esperesség területén lévő nem evangélikus jel
legű tanintézetekben 919 evangélikus növendék
részesült hitoktatásban. Az esperességi közgyű
lés felír az egyházkerülethez, hogy részesítse
már egyszer az ezen fontos munkát teljesítő hit
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oktatókat megfelelő díjazásban. Úgy az egyház megye, mint az egyházközségek pénzügyi hely
zete kedvezőnek mondható. A gyülekezetek
311.772 P bevételével 302.183 P kiadás áll szem
ben, amiből jótékony egyházi célokra 10,192 P
fordíttatott. Az egyes gyülekezetekből megem
líthető, hogy Ágfalva új iskolát épített 32.792
P-ért, amihez 24,000 P államsegélyt kapott.
Ugyanott 4-ik tanítói állás létesíttetett, még Sop
ron 2, Balf pedig 1 új tanítói állás szervezésének
engedélyezését kérvényezte. Sopronban különös
áldással működik a diakonissza egylet s az esperességi közgyűlés szeretettől áthatott elismerését
fejezte ki a kedves nővéreknek az általuk csend
ben és hűséggel végzett áldott munkáért. Ugyan
itt az árvaházban, a gyermekkerttel kapcsolatos
bölcsődében, ifjúsági egyletben, női- és leány
egyletben, az evangélikus testvéregyesületben, a
templomi énekkarban és sok más helyen folyik a
lankadatlan buzgósággal végzett eredményes
belmisszióí munka.
Ziemann Lajos tanügyi bizottsági ejnök az
esperesség virágzó tanügyéről terjesztett elő ki
merítő jelentést. Úgy a lelkész egylet, mint a
tanítóegylet jelentései sok buzgó munkáról szá
moltak be. Az egész közgyűlés bizonyságot tett
azon buzgó és áldozatkész egyházi életről, amely
a soproni felső esperességet és gyülekezeteit jel
lemzi.
Schrauf Endre.
Magyar előadók az augsburgí ünnepeken.
Lutherisches Einigungswerk szeptember 22—
25. tartja XXI. közgyűlését Augsburgban nagyon
gazdag programmal. D. Dr. Raffay Sándor
püspök szeptember 22-én beszél; D, Dr. Prőhle
Károly egyetemi tanár szeptember 24-én este
tart előadást ,,Az Ágostai Hitvallás Magyaror
szágon“ címen; azt az ünnepélyt, amelynek ke
retében D. Dr. Prőhle is előadást tart, este 8 órá
tól a Bayerischer Rundfunk (Rádió München)
közvetíti.
A

A békési egyházmegye Kovács Andor kor
mányfőtanácsos, esperes és Mázor Elemér ehm.
felügyelő elnöklete alatt szept. 4. tartotta köz
gyűlését Kondoroson. A közgyűlés az egyházi
tisztviselők érdekében a bolettatörvény tárgyá
ban feiratot terjeszt a kormányhoz. Az egyházmegyei másodfelügyelői tisztségbe beiktatta a
közgyűlés Csermák Béla orosházi főorvos egész
ségügyi tanácsost; Csermák Béla másodfelügyelő
székfoglaló beszédében az orvos és a lelkész
munkájának szoros összefüggéséről beszélt.
A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye évi ren
des közgyűlését Miskolcon aug. 8—9. napjain
tartotta szép érdeklődés mellett homrogdi Lich
tenstein László felsőházi tag, egyházmegyei fel
ügyelő és Tóth József tb, esperes, espereshelyet
tes elnöklete alatt.
Az aug, 8-án tartott bizottsági ülések a más
napi közgyűlés tárgyait alaposan előkészítték.
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Aug. 9-én délelőtt 9 órakor egyházmegyei
felügyelő nyitotta meg a közgyűlést hatásos, tar
talmas, irányt mutató beszéddel. Elparentálta
az egyházmegye elhunyt érdemes esperesét, Ne
mes Károly diósgyőri lelkészt. Emlékének a köz
gyűlés felállással adózott. Megemlékezett a meg
nyitó beszéd a Kormányzó Ur Őfőméltósága kor
mányzóvá választásának 10-ik és az Ágostai Hit
vallás négy százados évfordulójáról. Felügyelőt a
közgyűlés melegen ünnepelte.
Az espereshelyettes beterjesztett gondos,
értékes jelentését, melyben körültekintően be
számolt az elmúlt közigazgatási év minden je
lentősebb eseményéről, a közgyűlés elismeréssel
fogadta s minden indítványát határozattá emelte.
Elrendelte a közgyűlés a szavazást a meg
üresedett esperesi állásra. A szavazatok bekül
désének határnapját okt. 1-ében állapította meg.
Képviselőket küldött az egyházkerületi közgyű
lésre, mely szept. 10-én Debrecenben lesz. Érté
kes felszólalások hangzottak el a számvevőszéki
és a tanügyi jelentésekkel kapcsolatban. Előbbit
az espereshelyettes, utóbbit Vietórisz László
egyházmegyei lelkészi főjegyző terjesztette elő.
Az egyházmegyei iskolalátogatókra vonatkozó
szabályrendelettervezetet a közgyűlés elfogadta,
ellenben a javadalmas egyházi tisztviselők házas
ságkötésére vonatkozó szabályrendelettervezetet
szótöbbséggel elvetette. Az egyházmegye zár
számadását és költségvetését — utóbbinál a ta
karékoskodás kötelezővé tételével — a közgyű
lés elfogadta és a számadóknak köszönetét nyil
vánította. Örömmel vette tudomásul a tanítóegyesületnek Záhony Dezső diósgyőri íg. tanító
elnök által beterjesztett szép jelentését. Meg
sürgette a lelkészi, hitoktatói fizetésrendezést az
egyházvédelmi szabályrendelet elkészítését, a
szegény, de tehetséges ev. főiskolai ifjúság in
tézményes segélyezésének kérdését. Revízió alá
kérte vonni a közgyűlés az egyházkerületí fenttartói. járulékokat az ujcsanálosi egyház bead
ványa kapcsán. Több fontos ügy letárgyalása
után a közgyűlés az espereshelyettes buzgó imád
ságával d. u. V2 I órakor ért véget, az elnökség
éltetésével.
A jövő évi kölzgyülés helyéül Abaujszántó
jelöltetett ki,
A gyámintézet az egyházmegyei felügyelő
és Ligeti Ede sajókazaí lelkész egyházi elnök el
nöklete alatt aug. 8-án este tartotta meg gyűlé
sét. A gyűjtés, dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, szép eredménnyel járt. A segélyek ki-
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osztattak. Közgyűlés a gyámintézet munkásai
nak és az adakozóknak köszönetét fejezte ki. A
gyámintézeti esti istentiszteleten Varga László
abaujszántói lelkész beszélt erővel, lebilincselöen.
T heológiai konferen cia H elm sted tb en . A
Dr. Stange göttingeni professzor vezetése alatt
álló Apologetisches Seminar az idén szeptember
8— 18 újra Helmstedtben tart theológiai konfe
renciát, melynek programmján hírneves német,
svéd, dán, holland tudósoknak a keresztyénség
lényegébe vágó aktuális előadásai szerepelnek.
A Szeminárium elnöksége D. Dr. Profile Károly
egyetemi tanárt is meghívta előadás tartására.
Stange professzor irántunk magyarok iránt való
barátságának újabb jelét adta azzal, hogy a kon
ferencia tartamára a magyarországi résztvevők
nek ingyenes szállást és ellátást biztosított.
A vasi k ö zép ág. h. ev . egyh ázm egye le l
k észeg y esü lete június hó 25-én devotiót és érte

kezletet tartott. Az egyesület tagjainak az úrva
csorát Varga József sárvári lelkész szolgáltatta
ki, neki pedig Rácz Sándor meszleni lelkész. Az
egyesület sajnálattal vette tudomásul, hogy 13
éven át volt elnöke: Nagy György nemeskoltai
lelkész — betegségére való hivatkozással — el
nöki tisztéről lemondott. Üj elnökké egyhangúlag
Zongor Béla esperes választatott meg. Tárgyalta
az értekezlet Scherer József szentgotthárdi lel
késznek „A szociális probléma az Ágostai Hit
vallás megvilágításában“ és Knábel Imre kőszegi
segédlelkésznek ,,Az Ágostai Hitvallás oekomenikus jelentősége a világ lutheránizmusára“ című
munkáját. Tompa Mihály kissomlyói lelkésznek
azt az indítványát, hogy a magyarországi evang.
lelkészek 20 P évi összeg befizetésével olyan ala
pot létesítsenek, amelyből a kisfizetésű lelkészek
házon kívül nevelkedő gyermekei segélyeztessenek, pártolja az értekezlet s megvalósításához
készséggel hozzájárulna. Helyeselné az értekez
let, ha néhány szomszédos egyházmegye lelké
szei együttesen tartanának 1—2 napos konferen
ciákat.
Bibliai tö rtén etek az I—II. osztály és a
H l—IV. osztály számára Kemény Lajos buda
pesti evang. lelkész szerkesztésében megjelent
VI. bővített kiadásban. A szerző, úgy az I—II.
osztály, mint a III—IV. osztály anyagát ügyes
csoportosításban dolgozta fel. Az alkalmi imákon
kívül minden történet végén találunk egy-egy
találó bibliai mondást és vallásos tárgyú verset.
Minden történet megkapó képpel van szemlél
tetve. A gyermekek lelki-világának és természe
tes mentalitásának megfelelően könnyed, közvet
len, egyszerű stílusban s keresetlen szavakkal
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írott történetek és az azokat megelevenítő törté
neti szemléltető képek biztosítják a bibliai tör
ténetek sikeres tanítását. A vallástanítás sikeres
voltának pedig egyik alapfeltétele: a jó kézi
könyv. A gonddal és ízléssel megszerkesztett
bibliai történetek megjelentek: Kókai Lajos ki
adásában, Budapesten.
S. A.
H arangavatás C sépán. Augusztus hó 10-én
ünnepélyes istentisztelet keretében avatta fel
Saguly János, csanád-csongrádi főesperes a csépai missziói evang. egyház két új harangját, me
lyeket az egyház a hadicélokra elrekvirált régi
harangjai helyébe szerzett meg. A kis létszámú,
anyagilag erőtlen egyháznak a harangok beszer
zése úgy vált lehetővé, hogy Polner István egy
háztanácsos és öccse Polner Kálmán egyházfel
ügyelő a harangokra összesen 1000 (ezer) pen
gőt adományoztak, mely áldozatkészséghez hoz
zájárult a buzgó egyháztagok adományozása és
más jóltevők áldozatkészsége. A kis harangot a
fent nevezett testvérek megboldogult édesapjuk
emlékének megörökítésére adományozták az egy
háznak, miért is e harangra a megboldogult édes
atya kedvenc énekének: ,,Mint a szép híves pa
takra" első hat sora került feliratképen. A nagy
harangot az egyház Polner István és Kálmán
testvérek adományából és közadakozásból sze
rezte az ágostai hitvallás 400 éves emlékére, —
mely körülmény feltüntetésével a harang ezen
zsoltárt verset viseli felirat gyanánt: „Dicsérjé
tek az Urat az ó szentséges lakhelyében, dicsér
jétek őt az ő kiterjesztett erejéből 150. Zsolt.
1 vs."
A Prot. Irodalmi T ársaság szeptember 6-án
Ravasz László püspök elnöklete alatt választ
mányi ülést tartott, amelyen Török Pál főtitkár
tette meg előterjesztését; a főtikári jelenésnek
a Társaság anyagi viszonyait, főleg a tagdíj hát
ralékok nagyságát illető része nagyon szomorúan
hangzott. A választmány a Protestáns Szemle fe
lelős szerkesztőjévé Áprily Lajost a kiváló er
délyi költőt s a Társaság főtitkárává Török Pált
és Simonyi Dezsőt választotta. A szerkesztő bi
zottságnak új tagjává lett Kemény Lajos buda
pesti fasori lelkész. Az Egyháztörténeti Adattár
további szerkesztését díjtalanul Mályusz Elemér
szegedi egyetemi tanár vállalta. Az új szerkesz
tőség követendő programmjához Sebestyén J.
ref. theol. tanár, Kálvinista Szemléjében komoly
kritikát fűzött s az evangélikus és a református
egyházi és theológai szempontoknak az eddigi
nél nagyobb felkarolását kívánja. A választmányi
ülésen az evangélikus tagok közül Schneller Ist
ván, Bancsó Antal, Szlávik Mátyás, Mikler Ká
roly, Osztroluczky Miklós, Kemény Lajos és
Bendl Henrik jelentek meg.
Felelős kiadó: NfiMETH KAROLY.
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S zen tek .
„Amiképen szent az, aki elhívott
titeket, ti is szentek legyetek telje..
életetekben.1
1. Péter 1. IS.

Egy keresztyén egyesületnek az elnöke azt
mondta: „Én nem vagyok szent." De ha azok a
dolgok, amelyeket mint meggyőződését nekünk
elmondott, és ha az, amit önmagáért, másokért
és Jézus Krisztusért cselekedett, meggyőződésé
ből fakadt, akkor rosszul mutatta be magát. Meri
ő a szónak keresztyéni értelmében szent.
Szent az, aki hisz Jézus Krisztusban, Isten
nek egyszülött Fiában, a bűnös emberek Meg
váltójában. Az a szentség, amelyet az Újszövet
ség kijelent, elsősorban nem abban áll, amit az
ember cselekszik, hanem amit kapott. Szent az,
aki a Jézus Krisztusban való hit által újjászü
letett és aki a mi Urunk Ígérete szerint megkapta
a Szentlelket. A Szentlélek adományait, — ame
lyeket összefoglalóan Isten kegyelmének neve
zünk — teszik az embert alkalmassá arra, hogy
tagja legyen a „szentek egyességének." Mind
azok, akik a Jézus Krisztusért bünbocsánatot
nyertek és az örökélet örököseivé tétettek, részei
ennek a szent társaságnak.
De azok, akikhez a Szentlélek eljön adomá
nyaival, olyan reménységgel vannak és olyan
indítóokokból cselekszenek, amelyek különlege
sen keresztyéniek. Amíg itt a földön élnek, nem
szabadultak fel teljesen a gonosz kisértések s a
kívánság és szenvedély hatalma alól. De a test
ben való életnek ezen jellemző tulajdonságai kö
zepette is megtalálhatók a Szentlélek gyümöl
csei. A Szentlélektől született élet megmarad;
ha ezt az életet megfelelően tápláljuk, mind na
gyobb mértékben győzedelmeskedünk a ben
nünk és körülöttünk levő bűnön; mind teljesebb
mértékben „felöltözzük a Krisztust"; életünk
ben és viselkedésünkben jobban-jobban kiala
kul a szentség.
Ahogyan a gyermek éppen úgy gyermeke a
szüleinek, amikor megszületik, mint akkor, ami
kor már felnövekedett, úgy azok is, akik újjá
születtek a víztől és Szentlélektől, eleitől fogva
szentek. Szentek, mert Istennek kegyelme bennök van; ilyen felülről származó adományok
nélkül viszont senki sem szent.
A Szentlélek adományai nemcsak különböz

nek egymástól, hanem viszonyban is vannak egy
máshoz. Ügy vannak elosztva az egyház tagjai
közt, hogy mindegyik el tudja végezni azon
munka egészének egy részét, amellyel Jézus
Krisztus az egyházat megbízza. A hívők közös
sége nem egyszerűen bizonyos számú ember, akik
Krisztustól várják üdvüket. Hanem egy olyan
közösség, amelyben el vannak helyezve Krisztus
különböző adományai. Ezért hívja Pál apostol
az egyházat Krisztus testének és tagjainak. Ami
kor azt mondjuk, hogy hiszünk keresztyén anyaszentegyházban, szentek egységében, akkor val
lást leszünk arról, hogy az újjászületett, hívő
embereknek egy ilyen társasága valósággal lé
tezik.
Akik hitük révén megkapták a Szentlélek
ajándékait, azok hogy keresztyén értelemben
szentek legyenek, szükséges, hogy az egyháznak
tagjai legyenek. Mert abban a kegyelemben,
amely őket „szentté" teszi, csak akkor részesül
nek teljesen, ha résztvesznek az egyház szerves
tevékenységében.

Akeresztyén ifjúsági munkaköréből.
, Az ifjúság gyógyíthatatlanul vallásos és
ma több ifjú veszi komolyan a világban Jézus
Krisztust, mint a történelemben bármikor," ezek
kel a szavakkal nyitotta meg Dr. Poling Dániel
a C. E. keresztyén szövetség nyolcadik világkonferenciáját Berlinben, augusztus 5-én, több
mint 10.000 delegátus jelenlétében. Arra hívta
fel a szövetséget, hogy egymillió új tagot szerez
zenek s nyerjenek 2,000.000 tagot az evangelizáció, külmisszió, keresztyén egység és világbeke személyes munkásaiul.
„A világ sokat hallott a lobbanékony ifjú
ság bűneiről," mondotta Dr. Poling, „de nem
hallott eleget azokról a milliókról, akik lángol
nak a buzgalomtól Krisztusért és a Krisztus esz
ményei szerint alakított régi és új értékekért.
Ezek az utóbbiak kisebb lármát csapnak és rit
kán jutnak kövérbetüs ismertetéshez, de ők a
jövendő reménysége. Mi hiszünk az ifjúságban.
Minden országnak az ifjúság a legtekintélyesebb
vagyontétele. Az ifjúságnak szüksége van az egy
házra és az egyháznak szüksége van az ifjúságra.
A szebb jövő reménye nem a vagyonban és a
fegyverkezésben van, hanem a fiúk és leányok
jellemében.
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„Az ifjúság mai helyzete nem jogosít fel
sem túlzott optimizmusra, sem szélsőséges peszszimízmusra. Sok a kritikus felületes megfigyelő.
Nem értik meg az ifjúságot. Rövid a memóriá
juk. A modern ifjúság nem tökéletes. Nem an
gyalok. Vannak határozott hibáik és égető szük
ségeik. De mint nemzedéket tekintve, a fiatal
emberek és a fiatal nők sohasem voltak lényegszerűleg kiválóbbak, mint ma. A szolgálatra való
felhívást készségesebben fogadják, mint bár
mikor,
,,Az ifjúság legnagyobb szükséglete Jézus
Krisztus — az Ő akarata és útja, De azután
kiáltó szükség van jobb és bölcsebb felnőttekre
is. Az ifjúság nem apja és anyja, tanítója és lel
késze saját magának. Nem ők írták azokat az
énekeket, amelyeket énekelnek, azokat a köny
veket, amelyeket olvasnak "és azt a bölcseséget,
amelyet tanulnak. Általában véve az ifjúság
jobb, mint környezete, Az ifjúságtól többet nye
rünk, mint amennyit befektetéseink után jogo
san elvárhatnánk tőle. Részesítsük az ifjúságot
kevesebb elnagyolt bírálatban és mutassunk neki
több jópéldát.
,,A világháború óta ez az első nemzetközi
vallásos konferencia Németországban. Arcun
kat nem a múlt felé fordítjuk. Mi, akik hatvan
három nemzetben és minden protestáns felekezetben képviseljük az ifjúságot, a jövendő felé
tekintünk. Szíveinket ma a keresztyén közösség
áramai mozgatják. Egyek vagyunk német bará
tainkkal és mindenki mással. Mélyen meghatott
bennünket ez a fogadtatás. Ma este láttuk az
igazi Németországot — a lélek Németországát,
amellyel egyesülünk, hogy felépítsük a keresz
tyén testvériség új világát. Az utolsó tiz eszten
dőben a C. E. szövetség sehol sem mutatott olyan
gyors növekedést, mint Németországban, A né
met vezetésre termettség az egyesületek és szö
vetségek munkájái kimélyitették és kiterjesz
tették, Németország nemzeti hadiszállásai talán
a legkiválóbbak a világon.
„A mai estén üdvözöljük hat földrész, hat
vanhárom nemzet, 80.000-nél több egyesület és
4,000.000 tag képviselőit. A C, E, szövetség öt
venedik évében több taggal, több egyesülettel,
több egyházban és több nemzeti szövetségben
halad előre, mint bármikor történelmének fo
lyamán.“

Az Ágostai Hitvallás és egyháziak
feladatai.
(Folytatás.)
Különösen pedig figyelemmel kell kisér
nünk, hogy az Ige által való szolgálat, az Igének
tanítása és hirdetése a lelkészek és tanítók által
alaposan, bőségesen, buzgósággal történjék. S
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egyházun
kat bizonyos egyoldalúsággal nevezzük az Ige

1930.

egyházának, mert az az Á. H. szerint a szentsé
gek egyháza is. Indokolatlan, helytelen, s hitval
lásunkkal nem egyezik meg, ha az Úrvacsora
szentségét némely gyülekezetben szinte csak ki
vételesen szolgáltatják ki, s a keresztség szent
ségét habár minden gyermeknek kiszolgáltatjuk
is, de azt a család is néha csekély jelentőségű
eseménynek tekinti. A gyülekezetek is szívleljék
meg az Á, H. e tanítását s az Isten Igéjét és an
nak hirdetését meg ne vessék, hanem szentnek
tartsák, örömest hallgassák és tanulják; mert a
Szentlélek az evangéliom hallgatóiban ébreszti a
hitet, s az Ige és a szentségek mint eszközök ál
tal adatik nékünk a kegyelem, amelyre naprólnapra rá vagyunk utalva, hogy naponként elfőj tassék bennünk a régi ember és feltámadjon az
új ember, aki Isten előtt éljen igazságban és va
lóságos szentségben.
A keresztyénség körében mutatkozó ébre
désnek az egységre való törekvés mellett másik
jellemzője az egyéni, személyes kegyességnek
elmélyülése és bensőbbé válása. Ennek, a belső
vallásosság megújulásának megvannak a maga
veszedelmei is, nem csupán egyházi szempontból,
amennyiben szektáskodásra vezethet, de a ke
resztyén vallásosság szempontjából is, rajon
gásba, szertelenségbe, erkölcsi tévelygésekre is
vihet. Az Á. H. egyik jellemző vonása az is, hogy
a római katholikus egyház tévedéseinek hangsúlyozása mellett még élesebben megvonja a ha
tárvonalat a szekták és a rajongók, valamint az
igaz keresztyénség között. Fontos ebben a tekin
tetben az Á. H.-nak az emberről szóló tanítása
a II. cikkben. „Minden természetes módon szár
mazott ember bűnnel, azaz istenfélelem s Isten
ben való bizalom nélkül s bűnös vággyal születik;
és ez a bűn most is örök halálba és kárhozatba
dönti azokat, akik a keresztség és a Szentlélek
által újjá nem születnek,“ A Kiskátéval együtt
és egybehangzóan tanítja tehát az Á. H., hogy
Isten segítsége és újjászülő kegyelme nélkül az
ember elveszett és elkárhozott, tehetetlen a jóra
és hajlandó a gonoszra. Nincsen meg benne
semmi abból, amit az Á. H. a keresztyén tökéle
tességnek nevez, s amelyet a XXVII. cikk így
határoz meg: „A keresztyén tökéletesség a ko
moly istenfélelemben s másfelől abban az erős
hitben és bizalomban áll, hogy Krisztusban ne
künk kiengesztelt Istenünk van, hogy Istentől
kérjünk és várjunk segedelmet hivatásunk min
den dolgaiban; azonkívül kínt a mindennapi élet
ben buzgalommal tegyük a jót s töltsük be hiva
tásunkat . . . Az a helyes és tökéletes életmód,
amely Isten parancsolatán alapul.“ Ez az er
kölcsi életeszmény nem csupán a szerzetesi élet
eszménnyel ellenkezik, hanem cáfolata minden
rajongásnak és rajongó kegyességnek is. A kife
jezések, melyekbe ez az eszmény öltöztetve van,
olyan egyszerűek, hogy csak hosszabb elmélke
dés és gondolkodás után ismerjük fel annak
mélységét, szépségét és elévülhetetlen igazságát.
Nem szólok most arról, hogy a természeti
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embernek állapotáról szóló tanítás^mennyiben el
lenkezik a modem, különösen Rousseau által
terjesztett felfogástól; röviden csupán arra mu
tatok rá, hogy a világháborúnak és a rákövetkező
esztendőknek borzalmai sokakat, olyanokat is,
akik a keresztyénség lelki világától távol esnek,
rábírtak és rákényszeritettek arra, hogy a ter
mészetes ember méltóságáról és nemességéről
alkotott képzeteiken gyökeres változtatásokat
eszközöljenek, mert nyilván látták, hogy Isten
segítő kegyelme nélkül az ember valóban bűnei
ben elveszett és elkárhozott. Úgyhogy Pál apos
tollal együtt azon csodálkozhatunk, hogy Krisz
tus érdemesnek tartotta a bűnösökért meghalni.
Témánk vonatkozásban a kérdés másik oldala
érdekel. Nevezetesen rámutatok arra, hogy a
HV. azt mondja, hogy a Szentlélek és a kercsztség által kell újjászületnünk. A keresztség ki
szolgáltatása az egyháznak funkciója. Az egy
ház tehát mint Istentől rendelt üdvintézmény
jelenik meg előttünk. Az újjászületést a Szentlé
lek munkája bennünk, s bár a Szentlélek mun
kájában korlátozva nincs, hitet ébreszt ahol és
amikor akarja, de ime az Ige mellett most már
itt találjuk a keresztség szentségét is, mint amely
által Istennek rendelése szerint a Szentlélek
munkája bennük az újjászületést. A Szentlélek
nincs kötve a keresztség szentségéhez, de ez nem
jelentheti azt, hogy az ember sincs kötve hozzá.
Nem állíthatjuk, hogy az egyházon kívül nincsen
üdvösség, s hogy az egyház körén kívül nem le
hetséges számunkra az új életben való járás; de
éppen olyan bizonyos az A. H. szerint az is
hogy az ember részéről az üdvnek rendje az.
hogy a keresztség által felajánltatván az egyház
részéről Istennek, az egyházban élje a kegyelmi
eszközök segítségével az újjászületett, Istennek
tetsző életet. Az Á. H.-ban található kárhoztatások mellett és azok fölött ez a pozitívum az, ami
hathatósan ellene irányul és működik minden
szektáskodásnak, rajongásnak és magát személyi
élményekben kiélő individualista vallásosságnak.
A vallásosság legszemélyesebb és legmélyebb él
ménye és ereje, az újjászületés, amely körül mu
tatkozik éppen a legtöbb szektáskodás és rajon
gás, az A. H.-ban elválaszthatatlanul egybekap
csolódik az egyházhoz, az igazán hívőknek és
szenteknek társaságához való tartozással. Ami
kor ébredő és ébresztő mozgalmak megindulá
sát óhajtjuk, amikor az. evangelizálás által kí
vánunk lekeket Istenhez elvezetni, korunkban
rendkívül fontos az, hogy ennek a munkának
végzése közben ne feledkezzünk meg az A. H.nak e tanításáról. Sajnos, az evangelizációkban
és az ébredő mozgalmakban sokszor hiányzik az
egyházi közösségnek kellő hangsúlyozása; az
egyháztól mint isteni üdvintézménytől sokszor
valósággal visszariadnak azok, akik egyébként
buzgósággal és hittel fáradoznak embertársaik
üdvének munkálásán. Hogy Hitvallásunk taní
tása teljesen írásszerü, s megegyezik az evangéliommal, azt most e helyen nem tartom szüksé
gesnek kifejteni. De igen is rámutatok arra, hogy
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amilyen előkelő helyet kell hogy elfoglaljon egy
házunk jelen feladatai között az evangelizáció,
a hitébresztés, éppen olyan szükséges az, hogy
ez az A. H. szellemében történjék, vagyis az em
bereket az egyházba vigye és az embereket az
egyház általvigye Istenhez.
Ha már szóltam az egyházról mint üdvintéz
ményről, tehát mint olyan Isten által rendelt in
tézményről, amelynek szerepe van az üdvösség
hez jutásban, szólnom kell az egyházról mint
üdvközösségröl is. Azt mondhatnám, hogy az
egyház mint üdvintézmény egy munkaközösség
és munkaszerv. De az A. H. szerint az egyház
több ennél. Az egyháznak vannak kincsei, javai,
gazdagsága, ereje és hatalma. Az egyházé a kul
csok hatalma, amelynél fogva Isten parancsa
alapján a bűnök alól feloldozhat. Az egyházra
van bízva az Igének hirdetése és a szentségek ki
szolgáltatása. Ehhez most még hozzáfűzöm, hogy
az A. H. szerint az egyház a szentek és igazán
hivők gyülekezete, nyája, amely úgy egészében,
mint tagjaiban az Ür Krisztusnak fejedelemsége
és pásztorsága alatt él. Az A. H. nem sorolja fel
mindazon lelki javakat és kincseket, amelyek az
egyház tulajdonában vannak, amelyekről Pál
apostol mint a Szentlélek adományairól, aján
dékairól emlékezik meg, nem sorolja fel azt a
fegyvertárat, amely az egyháznak rendelkezé
sére áll küzdelmeiben. Két szóban foglalt igen
sokat össze; az a két szó: igazán hivők és szen
tek. Mindaz a kegyelem, és kegyelmi ajándék,
amely szükséges a hithez, megadatott és megvan
a hivők közösségében, az egyházban; s mindazok
az erények, jócselekedetek, lelki tulajdonságok,
amelyek szükségesek a szentséghez, megvannak
az egyházban. Az egyház tehát minden tisztele
tet megérdemel. A Krisztusnak ezt a szolgáló
ját, az egyházat nagyra kell becsülnünk és érte
áldozatokat hozni, fáradozni, közösségében hű
séggel élni és megmaradni a keresztyén ember
nek amiként kötelessége, úgy másfelől napon
kénti vigasztalása és erősítése is. Az üdvösség
nek a közössége az egyház. Sokszor, nagyon sok
szor kell erre egyháztagjainkat emlékeztetnünk,
mert újból és újból a^ a veszedelem fenyeget
bennünket, hogy az egyházban csak jogi közös
séget. avagy vagyonközösséget lássunk, s az egy
házközigazgatásban és a vagyonkezelésben ki
merítve lássuk mindazt, amit az egyház mint kö
zösség tőlünk kíván.
Ugyanitt kapcsolódik bele az A. H. egyhá
zunk jelen feladataiba az egyházfegyelem kérdé
sében is. Az egyházfegyelem alapjául szolgál az a
lelki hatalom, amelyet az egyház Urától, a Krisz
tustól kapott. Az egyházfegyelem kezelésének
mértékét pedig megadja az egyháznak az a tu
lajdonsága, amely szerint az egyház a szentek
nek és igazán híveknek nyája. A fegyelmezést
tehát nem ott kell kezdeni, hogy egyes kirívó
viszaéléseket akarunk megszüntetni a tagokban
rendszabályozás útján. A fegyelmet neveléssel
kell kezdeni, a nevelést pedig példaadással. Az
egyház mint a szenteknek és igazán hívőknek
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nyája mutassa a testvéri szeretet és igaz hit
benső közösségének képét és ebből a szentségből
és hitből kifolyólag iparkodjék tagjait fegyel
mezni, Az egyháztagoknak kell közeljutni Krisz
tushoz és a Krisztusban egymáshoz, s azután le
het fegyelmezni. És itt különösképpen vonatko
zik ez a gyülekezetek és az egyház elöljáróira.
Lelkész, felügyelő, tanító, prezbiterek, gondno
kok,
(Folytatjuk.)

Jegyzetek.
Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy hány
gyülekezetünk, lelkészünk, segédlelkészünk, hit
oktatónk, tanítónk, kántorunk, hány javadalmas
egyházi tisztviselőnk stb. van, nem tudnék rá
megfelelni, mert húsz év óta nincsen névtárunk
és egyelőre valószínűleg nem is lesz, mert mi
után az Ágostai Hitvallás jubileumi esztendeje
is elmúlt, amelyre utolján a névtár beigértetett,
valószínű, hogy bevárjuk a jövő évi állami népszámlálás adatainak a statisztikai hivatal által
történő feldolgozását. A nagy számban megje
lenő (hogy mennyi van, azt megint nem tudom)
egyházi lapok híreiből azonban sejteni lehet
annyit, hogy a megcsonkítottságban eltöltött tíz
egynéhány esztendő nem volt meddő. Üj gyüle
kezetek és szórványközpontok alakultak, temp
lomok épültek, állami fizetéssel önálló hitoktaói
állások szerveztettek, internátusok létesültek,
díakonisszaállomások, anyaházak keletkeztek,
intézetek vándoroltak át a megszállott terüle
tekről stb. Bizonyosra vehető tehát, hogy a meg
csonkított egyházban, annak megmaradt terüle
tén most több egyházi munkás dolgozik, mint tiz
esztendeje.
Ennek örülnünk kell. De amikor suttogni
hallunk arról, hogy a theológíai fakultás nem
termelend-e fölös számban lelkészeket, s amikor
ennek következtében olyan áramlatok is észlel
hetők, amelyek a középiskolát végzett ifjúságot
vissza akarják riasztani a theológíai fakultástól,
mégis körül kell tekintenünk s megvizsgálnunk,
hogy miként is áll tehát a helyzet ezzel az állí
tólagos túltermeléssel. Arról hallunk, hogy né
met és tót nyelvű lelkészeket, tanítókat nem
kapnak a német és tót ajkú gyülekezetek. Ez már
magában véve igen nagy baj; mert viszont a bap
tisták és methodisták kapnak német és tót nyelvű
igehirdetőket. És végzetes lehet egyházunkra az
a helyzet, hogy a baptisták és methodisták anya
nyelvükön tudják az embereknek hirdetni az
evangéliomot, mi pedig elnémulunk. Nyilván
való tehát, hogy német és tót nyelvű lelkészek
ben hiány van. Ez az egyik.
Ezzel azonban még nem érhetjük be. Meg
kell vizsgálnunk, hogy az a lelkészállomány,
amellyel egyházunk a háború előtt a megmaradt
területen rendelkezett, (s úgylátszik ennek az
állománynak változás nélkül való fenntartása
lebeg azoknak a szeme előtt, akik lelkészi túl
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termeléstől félnek) elegendő-e. Akik a helyzetet
tapasztalatból ismerik, tudják, hogy a lelkészek
száma a háború előtt sem volt elég. Reámutatok
ebben a tekintetben a városi gyülekezeteinkre,
amelyek nem hajtották végre az Egyházi Alkot
mánynak azt a rendelkezését, amely szerint ezek
a mammuth-gyülekezetek parochíális körökre
usztandók fel, hanem sokezer lelket egy parochíába zsugorítanak, s ezek önmagukat megkö
tözik, intenzív egyházi és vallásos életet élni kép
telenek és lelkészüknek vagy lelkészeiknek egy
szerűen lehetetlenné teszik azt, hogy a mai kí
vánalmaknak és szükségleteknek megfelelő mun
kálkodást fejthessenek ki.
Reámutatok azokra a gyülekezetekre, ame
lyek a filiáknak és fiókegvházaknak konglome
rátumai, ahol ha egyéni és anyagi érdekek nem
játszanának közbe, már régen önállósítani kel
lett volna, s mivel ez elmúlott, nem történt meg,
azért sem az anyagyülekezet, sem a hozzátar
tozó filiák és fiókok nem virágozhatnak, hanem
ehelyett más felekezetek kiválóan alkalmas
munkatereivé és melegágyaivá lesznek. Ha ezek
ről a konglomerátumokról valaki katasztert ké
szítene, bizonyára kitűnne, hogy néhány új lel
készi állomást szervezni nemcsak lehet, hanem
szükséges is.
Reámutatok arra, hogy szórványgondozá
sunk még teljesen a kezdet kezdetének stádiu
mában van. Hangoztatjuk ugyan egyházunk szór
ványjellegét, de csak akkor, ha sírni és panasz
kodni akarunk, ellenben nem igen látom annak
a jelét, hogy a szórvány beli híveket úgy akar
nánk egyházi lelki gondozásba venni, ahogyan
azt a szórvány lényegbeli jellege megkívánná,
nevezetesen nem tudok arról, hogy volna akár
csak egyetlen egy utazó lelkészünk, tehát a szó
szoros értelmében vett missziós lelkészünk, vagy
is belmisszionáriusunk.
Végül micsoda siralmas látvány, hogy az
ifjúsági munkának, amely olyan szépen indul,
amely iránt az ifjúság körében olyan nagy ér
deklődés és lelkesedés mutatkozik, nincsenek
lelkészi munkásai, titkárai.
Nem akarok most más munkaterületekre is
rámutatni, amelyek megnyílnának, ha egyhá
zunk valamely irányban szociális munkálkodásba
is kezdene, amire olyan nagy szükség volna. Az
eddigieket sem azért soroltam fel, hogy szem
rehányást tegyek vagy panaszkodjak. Mert álta
lában úgy veszem észre, hogy az egyház lelki
ismerete felébredt és mind többen vannak olya
nok, akiknek szeme megnyílott annak meglátá
sára, hogy a munka sok. Elmondtam a mondot
takat azért, hogy reámutassak, mennyire indo
kolatlan azoknak az aggodalma, akik attól fél
nek. hogy lelkészi túlprodukció állhat be. Túlprodukció csak abban az esetben volna lehetsé
ges, ha egyházunk elhanyagolná kötelességeit és
nem látná meg azokat a felhalmozódott teendő
ket, amelyek jobbról-balról reánkmerednek,
azokat a kiáltó fogyatkozásokat és hiányokat,
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amelyeket pótolni kell, azokat az ellenséges
áramlatokat és törekvéseket, amik ellen fel kell
vennünk a küzdelmet.

H Í R E K .
S zív es k érelem . Az egyetemes közgyűlés
sel kapcsolatban ezidén is összehívni szándéko
zom orsz. Lelkészegyesületünk közgyűlését. Az
egyházi életben mindig felmerülnek kérdések,
amelyeket nyilvántartanunk s közösen megbeszél
nünk szükséges. Arra kérem azért kedves Lel
késztestvéreimet, hogy a programm összeállítása
céljából szíveskedjenek nálam bejelenteni mind
azokat, az egyházi élet szempontjából aktuáli
saknak mondható tárgyakat, amelyeket ezen őszi
közgyűlésünkön előadni vagy megtárgyalni óhaj
tanának. Kérem továbbá az egyházmegyei és ke
rületi Lelkészegyesületek nt. Elnökeit is, hogy
a körükben megvitatott jelentősebb tárgyakat s
az azokra vonatkozó határozatokat — tájékozó
dás okából — velem megismertetni szívesked
jenek. Mindezeket legkésőbb október 20-áig ké
rem. Nyiregyháza, 1930. szept. 11.
Paulik János, a MELE elnöke.
Üj egyh ázm egyei felü gyelő. Az arad-békési
egyházmegye a tisztségről lemondott dr. Sailer
Vilmos helyébe Krayzell Miklós budapesti büntetőtvszéki tanácselnököt, egyetemes tvszéki bí
rót, a dunáninneni egyházkerület tb. ügyészét
választotta felügyelővé, akit Dr. Szeberényi L.
Zs. főesperes felsőházi tag iktatott hivatalába.
L elkészi jubileum. Nagy Lajos szentantalfai lelkész, a zalai egyházmegye esperese lel
készi működésének negyvenedik évfordulóját
szeptember 7-ikén ünnepelte a gyülekezet és egy
házmegye. Az ünneplés az egyházközség új is
kolaépületének felavatásával kapcsolatban tör
tént.
A

Dunántúli

egyházkerület

k özgyű lése.

Sopronban nem, amiként lapunk 28. számában
jeleztük, október 9-én, hanem október 17-én lesz.
Október 16-án este az Ágostai Hitvallás jubilá
ns ünnepsége, amelyen magyarul D. Kapi Béla
püspök, németül D. Rendtorff Ferenc titkos ta
nácsos, egyetemi tanár, a németországi Gusztáv
Adolf Egyesület elnöke prédikál; ünnepi beszé
det D. Dr. Prőhle Károly egyetemi theol. tanár
mond.
H alálozás. Morascher Hugó, a budapesti fa
sori templom karnagya, orgonamüvész és zene
tanár, a fasori gimnázium 25 éven át volt ének
tanára szeptember 8-ikán váratlanul elhunyt;
temetése szeptember 10-ikén volt a kerepesi te
metőben.

Az

E gyetem es
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k özgyű lése.

A Magyarhoni Egyetemes Evang. Egyházi Gyám
intézet idei rendes közgyűlését Nyíregyházán
fogja tartani október hó 25., 26-án. A közgyűlés
tagjainak és vendégeinek elszállásolásáról a nyí
regyházi vendégszerető egyház gondoskodik. A
résztvenni szándékozók az elszállásolás iránti
igényüket (magánházaknál vagy szállodában) és
megérkezésük időpontját október 15-ig jelentsék
be a nyíregyházi egyházközség háztartási igaz
gatójánál, Mikler Sándornál. Vasúti igazolványt
igénylők kiinduló állomásukat, útirányukat (vas
úttársaságot is) október 15-ig Kuthy Dezső egye
temes egyházi főtitkárnál (Budapest VIII. kér.,
Szentkirályi-u. 51.; Telefon József 413.07) je
lentsék be.
O rosháza. Az egyház két tanítója Fabriczy
Pál és Sass Ferenc 44 évi hűséges szolgálat után
nyugalomba vonulnak. Megérdemelt pihenésüket
tegye boldoggá az Isten áldása.
A nyár folyamán 246 fővárosi szegény gyer
mek talált otthont, akik közül 81 ment vissza szü
leihez, a többi ott maradt s a jószívű emberek is
koláztatják, ruházzák és gondjukat viselik. Közel
3 éve folyik Orosházán ez a gyermekmentési ak
ció, melyet D. Raffay Sándomé a nemes szívű
püspökné irányítása mellett Kálmán Rezső buzgólkodása tett ilyen eredményessé. — Mennyi
könnyet törölhetnénk le, ha másutt is megérte
nék az idők jelét és sietnének megmenteni a
jövőt.
Iskolaavatás. Takács Elek, a veszprémi egy
házmegye esperese szeptember 7-én avatta fel a
bakonycscrnyei egyházközség új iskolaépületét,
amely két tantermet és két tanitólakást foglal
magában. Az épület 55.000 pengőbe került. Az
ünnepélyen vései Véssey József tb. felügyelő
Kossuth Lajos szegedi íróasztalát ajándékozta
a gyülekezetnek.
Lelkészértekezlet. A győri egyházmegye
lelkészegyesülete szeptember 17-én tartotta őszi
értekezletét Győrött. Az Úrvacsorát Szekeres
Sándor szolgáltatta ki a testvéreknek. Győrffy
Béla a biblia-olvasó órákról tartott felolvasást,
amelynek kapcsán az értekezlet elhatározta, hogy
Túróczy Zoltán vezetése alatt havonként szabad
értekezletet tart e munkának megbeszélésére és
irányítására. Kovács Zsigmond ehm. tanfel
ügyelő az ismétlőiskolások lelkigondozásáról tar
tott előadást; az értekezlet megkeresi az illeté
kes hatóságot, hogy az ismétlőiskolai hitoktatás
céljára vezérkönyvet és tankönyvet adjon ki.
Kiss Samu a szórványgondozásról tartott elő
adást. az értekezlet a Harangszónak és a LutherNaptárnak a szórványhivek közt való terjeszté
sére az eddiginél is nagyobb súlyt kíván helyezni.
Foglalkozott az értekezlet Szalay Mihály vál.
biz. elnök előterjesztése alapján a Schöll-féle
és a Sárkány-féle házasságkötési szabályrende
lettervezetekkel, amelyek a javadalmas egyházi
tisztviselők házasságkötését akarják szabályozni;
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az értekezlet utalással arra, hogy az Egyházi
Alkotmányban és az Egyetemes Nyugdíj intézeti
Szabályrendeletben foglaltak, a házasságkötést
szabályozzák, illetőleg a szükséges fegyelem gya
korlására módot adnak, szótöbbséggel kimondta,
hogy a szabályrendeletet nem tartja szükséges
nek. Az értekezlet összeállította a téti gyüleke
zetben október 26-ikán tartandó evangelizáló
napnak programmját, továbbá a már tavaly meg
kezdett ,,lelkész-csere“ programmját, megkérve
a lelkészeket, hogy az általuk meglátogatott gyü
lekezetben lehetőleg biblia-órát is tartsanak.
Kiss Samu az egyházmegyei Belmissziói Szövet
ség pénztáráról tett jelentést.
Az Országos Református Lelkészegyesület
szeptember 16-án kezdte meg Csíkesz Sándor
elnöklete alatt konferenciáját Balatonalmádiban.
A konferenciát a dunántúli egyházkerület nevé
ben Takács Elek esperes, a MELE és a dunántúli
lelkészegyesület nevében Németh Károly alelnök
üdvözölték. Miklós Ödön megemlékezett az
Ágostai Hitvallás 400 éves jubileumáról, mél
tatva annak jelentőségét a protestantizmus tör
ténetében.
Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti egy
házmegye a Deák-téri iskolák dísztermében
szept. 10-én tartotta közgyűlését Broschko G. A.
esperes és dr. Mikler Károly ehm. felügyelő el
nöklete mellett. Az ehm. felügyelő az egyház
jogainak megvédéséről szólva felpanaszolta, hogy
a jogállam-rendszernek az 1848: XX. t,-c.-ben
lefektetett elvei gyakorlatilag csak igen hozzá
vetőlegesen érvényesülnek. A hitvallás jubileu
mát méltóan a magyar ember markánsabb, ha
tározottabb öntudattal kell, hogy ünnepelje.
A tiszai egyházkerület közgyűlése. D. Geduly Henrik püspök és Dr. Zelenka Lajos ítélő
táblái tanácselnök, egyházkerületi felügyelő el
nöklete alatt szeptember 10-én tartotta közgyű
lését Debrecenben a tiszai egyházkerület. Az
egyházkerületí felügyelő megnyitóbeszédében a
pápai legátus beszédére utalva hangsúlyozta,
hogy a Szent Imre- és Szent István-ünnepségek
,,propagandát jelentettek ezeréves országunk
igazságai mellett“. Vass József miniszter halá
láról emlékezve azt mondta, hogy fájdalmas, alig
feledhető veszteség érte a háború utáni magyar
életet, — D. Geduly Henrik püspök hivatalos
jelentésében ugyancsak Vass Józsefről emlé
kezve mondotta, hogy az elhunyt miniszter tel
jes mértékben megértő volt az evangélikus egy
ház minden nemes törekvése iránt. A püspök az
egyház és az állam viszonyáról szólva elismerte
a kormány személyes jóindulatát és figyelmes
ségét. Rámutatott, hogy az eddig folyósított ál
lamsegélyeket a kormány öt-tizenöt százalékig
redukálta, a lelkészek korpótléka nincsen a bé
kebeli törvényszerű mértékben folyósítva. Több
méltányosságot kér az evang. egyház számára.
A r. kath. egyházhoz való viszonyban a püspöki
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jelentés szerint rosszabbodás állott be. Amíg a
felsőház és a közvélemény ellenőrzése alatt álló
fórumokon kenetteljes főpapi szózatokban hir
detik a felekezetközi béke nemzeti szempontból
való jelentőságét, addig a perifériákon a plébá
nosok és segédcsapataik a legagresszivebb tá
madást intézik a protestantizmus ellen. Megbont
ják a vegyes házasságban élő házastársak nyu
galmát, midőn lebecsmérlik előttük a protestáns
vallási szertartásokat. Törvénytelennek bélyeg
zik a protestáns lelkész által megáldott házas
ságokat, fenyegetés alkalmazásával erkölcsileg
kényszerítik a vegyes házasságban élőket, hogy
előttük újonnan esküdjenek meg, mert mint
mondják, ,,a protestáns pap előtt letett eskü nem
számít“. Becsületszóra kötelezik őket, hogy gyer
mekeiket katholikus vallásban neveljék. A gyón
tatószék útján megtiltják hiveiknek más vallásu
alkalmazottak tartását, sőt azt is hirdetik, hogy
a református vagy evangélikus vallás nem is val
lás, de egyenesen pogányság. Megrendültén ol
vassuk a hozzánk egyre sűrűbben beérkező pa
naszokból ennek a békességfelborító hadjárat
nak bizonyítékait. így akarják talán a Szent
Imreév jubiláns örömeit a maguk számára megdicsőiteni. Erre a kérdésre nem kapunk meg
nyugtató feleletet, amíg a kormány és az országgyűlés arra a férfias elhatározásra nem jut, hogy
a legszigorúbb tilalommal lesújt a corpus juris
canonici protestánssértő rendelkezéseinek a ha
zai katholícizmus által való alkalmazására.
A protestánsok, ha kisebbség is, van annyi
szellemi erejük és bátorságuk, hogy ha kell, nyílt
színen is felveszik a harcot és a magyar közvéle
mény nyilvánossága előtt tárják fel az adat
szerű bizonyítékokat arra nézve, hogy milyen
eszközökkel dolgoznak ma ellenünk.
Hosszabban foglalkozik még Geduly jelen
tése a lelkészképesítés és a zsinat ügyével, be
számol egyházlátogatásáról, a hitbuzgóság ör
vendetes fellendüléséről és a többi adminisztra
tív ügyekről. Melegen köszöntötte ezután Zelenka
kerületi felügyelőt, aki egyházi méltósága alap
ján a felsőház tagja lett. Jelentette még, hogy a
miskolci evangélikus jogakadémián Zelenka Ist
ván, Nógrád megye szolgabírája a magánjog,
Händel Vilmos ítélőtáblái tanács jegyző a keres
kedelmi és váltójog nyilvános rendkívüli tanára
lett. Az új tanárok a közgyűlés előtt letették az
esküt. Felhatalmazták még a miskolci jogakadé
miát, hogy az első évfolyamra száz hallgatót vehesen fel, minthogy a kultuszkormány által meg
szabott negyven fő nem biztosítja az akadémia
megfelelő működését.
Oroszország, A szovjetkormány a mohame
dánok fejét olyan tartalmú nyilatkozat megtéte
lére szólította fel, hogy Oroszországban a moha
medán vallást nem üldözik. A 75 éves mufti a kí
vánságot megtagadta, azzal az indokolással, hogy
életében még sohasem hazudott. Erre a moszkvai
hatóság tömlöcbe vetette.
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Szarvas. A szarvasi Prot. Nőszövetség és
az Ev. Leányegyesület szeptember 27-én előadja
Bartos Pál szarvasi lelkész „Ez az, Katica . .
cimü háromfelvonásos népszínművét.
Pezenhofer figyelmébe ajánlom! A 95 %ban római kath. vallású Ausztriában lát napvilá
got Európában a legtöbb házasságon kívül szüle
tett gyermek. Nevezetesen országos átlagban
minden száz újszülött közül 25 a törvénytelen.
Karinthiában van egy körzet, amely a rekordot
tartja. Ott száz gyermek közül 80 születik há
zasságon kívül.
Kína. A kínai kormány július 24-én kemé
nyen lépett lel a missziói iskolákban folyó val
lásoktatás ellen. Azon a napon megjelent egy
kormányrendelet, amely a középiskoláknál ala
csonyabb iskolákban a hitoktatást, sőt istentisz
teletek tartását is megtilja. A kereszyén egyhá
zak a korlátozások megszüntetését kérték, mire
a kormány négy okot sorolt fel intézkedéseinek
megtételére: — 1. Kifogásolja a keresztyén val
lás tanítását, ha nem tanítják egyszersmind más
vallások tanait is; 2. ha a gyermekeket nem vé
dik meg fiatal korukban a vallás befolyásától,
nem tudnak érett korukban szabadon választani
a vallások között; 3. ha az egyházak, miként ma
guk állítják, nem abból a célból tartanak fenn is
kolákat, hogy tagokat nyerjenek, nem sokat ve
szítenek, ha a tantárgyak sorából a vallás kima
rad; 4. a vallás alkalmatlan arra, hogy a modem
tudományos oktatásban helyet kapjon, mert csak
egyik fajtája az elvont, kézzelfoghatatlan kép
zelődésnek. — Ez a döntés, amelyet a kormány
véglegesnek és újabb megfontolás alá nem veen
dőnek jelent ki, a kínai keresztyén egyházakat
azon kérdés elé állítja, hogy a vallásoktatás nél
küli iskolákat fenntartsák-e továbbra is.
Országos Protestáns Sajtószövetség Oros
házán. Az országos protestáns sajtószövetség
szeptember 27-én Orosházán nagy sajtó-ünnepet
rendez, melyen az ünnepi beszédet Dr. Balthazár Dezső református püspök mondja. Az ün
nepélyen résztvesznek ifj. Szász Károly és Harsányi Zsolt irók, fővárosi művészek. A meg
nyitó beszédet Kovács Andor, a záróbeszédet
Harsányi Pál esperesek mondják.

A Magyar Keresztyén Leányegyesületek
Nemzeti Szövetsége. (Főtitkár Victor Erzsébet,
evangélikus titkár Majoross Edit) az idén is
kiad egy munkaprogrammot, amelynek négy fő
része van: I. Bibliatanulmány, II., III, Értelmi
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munka és szociális ismeretek, IV. Egészség. A
munkaprogramm nyolc hónapra, októbertől má
jusig terjed és részletes kidolgozása havonkénti
iüzetekben jelenik meg. Előfizetési díja 6.80 P.
A Szövetség címe: Budapest, IV., Váci-utca 78—
80. I. 5.
Az Egyetemes Nyugdíjintézet házat vett.
Az Egyetemes Nyugdíjintézet 500.000 pengőért
megvásárolta a Budapest, II. kér. Margit-körut
62. sz. alatti 215.5 négyszögöl területű ötemele
tes ingatlant. A különböző költségekkel együtt
az ingatlan 545.000 pengőbe fog kerülni s szá
mítás szerint 6 százaléknál valamivel nagyobb
jövedelmet biztosít.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Hely szűke miatt a klotildligeti konferen
ciáról szóló tudósítás folytatása a következő
számra maradt. — B. J. Sopron. Köszönöm, az
ígéretet is, a tudósítást is. —
Ismételten kérnem kell az előfizetések és a
hátralékok rendezését.
Felelős kiadó NBMETH KAROLY.

Pályázati hirdetm ény.
A nyugdíjazás folytán megüresedett kapolcsi ág. hitv. evang. lelkészi állásra pályázatot
hirdetek. A mindenkori kapolcsi ev. lelkész ér
dekképviselet alapján Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. A lelkészi állás
kongruás. Az istentisztelet nyelve magyar. Kapolcs autóbuszvonalba esik. Érdeklődőknek a
lelkészi javadalomról részletes felvilágosítást
készséggel nyújtok. Kellően felszerelt kérvények
a hirdetés megjelenésétől számítva 14 napon
belül hivatalomhoz küldendők. Nagy Lajos ev.
esperes. Szentantalfa. Zala m. Zalai ág. h. ev.
egyházmegye esperesi hivatala.

GYŐRI HÍRLAP nyomdavállalata
B j6r, Czuczor G..u, 15. Telefon 289.

■
■
■
■

ízléses kivitelben
jutányos árakért
készít mindenféle
nvont tatvnnyoke *
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Vallástaxii Kézikönyvek
evangélikus hitoktatás céljaira.
Pengő
—.60
1.8Ü

Kötve. 11 k
, .................................................................................................. .........
2.20
Jézus élete és tanítása. Közép- és polg. isk. II. o. sz. Kötve. 11 k. .
.
.
2.20
A kér. egyh. rövid tört. Közép- és polg. isk. III. o. sz. Kötve. 12 k.
.
.
2.20
Kér. hittan és erkölcstan. Közép- és polg. IV. o, sz. Kötve. 8. k, .
.
,
2,20
A keresztyénség megalapításának története. Középiskolák V. o. sz. .
.
2.40
Az egyetemes keresztyén egyház története. I. r. Az egyház megalapításától
a vesztfáliai békéig. VI. o. sz. 4. kiadás....................................................
.
2.80
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. r. A vesztfáliai békétől ko
runkig és A magy. ev. egyh. tört. Középisk. VII. o. sz. 4. kiadás.
.
.
2.80
Blatniczky Pál, A keresztyén egyh. röv. tört. Nép- és polg. isk. sz. 5. kiadás. .
—,80
Biázy—Török—Törteli, Evang. káté konfirm. haszn., népisk. sz. 12. k. .
.
—.72
Dallamoskönyvecske az új dunántúli ev. énekeskönyvhöz. 4. kiadás. ,
,
—.80
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése az Ószövetségben. Középés polgári iskolák I. o. számára................................................................................1.60
— A keresztyénség megalapításának története. Középisk. V, o. sz, 2. kiadás. .
1.80
H. Gaudy László, Evangélikus ifjúsági énekeskönyv. 2. kiadás.
.
.
.
1.—
— A keresztyénség megalapításának története. Középisk. V. o. sz. .
.
.
2.—
— A keresztyén vallás a mai szellemi életben. Középisk. VIII, o. sz.
.
.
2.—
Győry—Marcsek, Dr. Luther Márton kis kátéja ev. népisk, sz. 10, k. .
.
,
1.—
Hetvényi Lajos, A keresztyén egyház rövid története. Közép- és polgári isk.
III. osztálya számára. 2. kiadás................................................................................2.—
— Az evangéliomi keresztyén világnézet .Középisk. VIII. o. számára.
.
.
2.—
Kemény L., Bibliai történetek. Népisk. I—II. o. sz. Kötve. 6. kiadás.
.
.
1.20
— Bibliai történetek. Népisk. III—IV. o, sz. Kötve. 6. kiadás................................ 1.50
Kemény— Kühn, Biblische Geschichten für evang. Elementarschulen.
,
,
1.40
Klaár—Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve. 3, kiadás............................
1.60
— A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Polgári felső leányiskolák
és középiskolák alsó osztályai számára. Kötve.....................................................1.—
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház röv. tört. Népisk. sz. 5. k. ,
.
.
—,80
Majba J. V,, Luther kis kátéja, 16. kiadás......................................................................—.40
Pálfy—Bereczky, A kér. anyaszentegyház röv. tört. középisk. sz. 9. kiadás.
.
2,—
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 8. kiadás.
.
.
.
.
—.64
— Az evangélikus népisk. vallástanítás módszertana. Tanítók, számára. .
.
—.80
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák részére. 14. kiadás. .
.
1.20
Schmidt K. Jenő, Keresztyén vallástan. Középisk. számára. 2. kiadás. .
1.80
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja..........................................................
—.48
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség világnézete. 3. kiadás, .
.
1.20
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Konfirmációi okt. számára. 10. kiadás. .
.
—.80
Turcsányi—Wangemann, Bibliai történetek. I. r. Elemi iskolák alsó o. sz. 14. k.
1.—
— Bibliai történetek. II. r. A fels. elemi és középisk. számára. 7,kiadás. .
.
2.—
Varsányi M., Bibliai történetek. I. r. Elemi isk. I—II, o. számára.
.
.
—.70
— Bibliai történetek. II. r. Elemi isk. III—IV. o, számára.
. . . .
1,—
Vértesi: Vallástan. Népisk. I.—VI. o. számára.............................................................. 4,—
Vértesi— Hatz, Religionslehre f. Volksschulen I—VI. KI, Kötve.
.
.
.
2.—
Zsilinszky M,, Az evangéliumi keresztyén életfelfogás. Középisk. fels. o. sz.5. k.
1.80
—
—
—
—
—

B evezetés céljából m utatványpéldány in g y en !

B evezetés céljából m utatványpéldány in g y e n !

Baltik—B«drich, Maly katechismus Doctora Martina Luthera.
.
.
,Batizfalvy—Bereczky, Bibliaism. Középisk. felső oszt, és tank. sz. 7. k.
Bereczky S., Ószövetségi élet- és jellemképek. Közép- és polg. isk. I. o. sz.

Kaphatók minden jobb könyvkereskedésben vagy a kiadónál:
/

Kókai Lajos, Budapest IV.
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Az augsbürgi üunepségen szeptember 22 én tartotta
D. Dr. Raííay Sándor püspök.

Ünneplő gyülekezet!
Szeretteim az Urban!
Miként az égen a vándormadarak, úgy vo
nultak ezekben a napokban a föld színén is a
távoli népek és nemzetek fiai e tisztes város
falai közé.
Miként azok a vándormadarak, úgy az ün
neplésre vonuló emberek is ösztönös törvény
kényszerét követik. Világosságra, fényre, meleg
ségre, élet ujulására vágyakoznak, Es ezt mind
itt gondolják feltalálni az együttes ünneplés ked
ves napjain. És felzendül ajkukon a zsoltár!ró
szava: Énekeljetek az Urnák uj éneket, mert
csodadolgokat cselekedett: tudtul adta az ó szabaditását, a népek előtt megjelentette az ö
igazságát! (Zsoltár 98, 1—2).
Mi most ennek a szabaditásnak négyszázéves fordulóját jöttünk ünnepelni. Ezért a szabaditásért jöttünk hálát adni. Ezt az igazságot jöt
tünk megköszönni. Mert a lélek felszabadítása
volt ez. És a világ Megváltójának az igazsága
volt az. Jöjjetek hát, örvendezzünk az Urnák,
vigadozzunk a mi szabaditásunk kősziklájának!
(Zsoltár 95, 1.).
És ini azért sereglettünk most Augsburg
városába, mert az Ur 400 évvel ezelőtt ezt ia
helyet választotta ki, hogy benne csoda dolgokat
cselekedjen. Miként egykor a Sinaj hegyén tud
tul adta szent akaratát, Bethlehemben kijelen
tette atyai szerelmét, a Golgotán megpecsételte
üdvözítő kegyelmét, Krisztus megnyílt sírjánál
nyilvánvalóvá tette az örökéletre iszóló klengesztelődését: úgy Augsburg városában a népek
előtt megjelentette iaz ő igazságát. És e kijelen
tést is csodamódon cselekedte meg. Ami a világ
szerint balgatag, azt választotta ki az Isten,
hogy megszégyenítse ,a bölcseket. És ami a világ
szerint gyenge, azt választotta ki az Isten, hogy
megszégyenítse az erősöket. És ami a világ sze
rint alacsonyszármazásu és lenézett, azt válasz
totta ki az Isten, hogy a valamiket semmivé
tegye! (1. Kor. 1, 27—28).
Bizony, kijelentésnek ia városa ez! Bizony,
hitvallóknak a városa ,ez! És mi is azért zarán
dokoltunk most e b b e a városba (ünnepelni, hogy
m i is vallást tegyünk.1
l

M ealelenik hetenként eg y szer, vasárnap .
Előfizetési i r : Egész évre S P. 40 NIL félévre 3 P.
20 IIIL Negyedévre I P. 60 (HL Egy szán 16 fill
H irdetési árak ■ a g a g v e z é s szériát.

Vallást teszünk a mi szent hitünkről. Arról
a tiszta evangéliumi szent hitről, melyet a 400
évvel ezelőtt itt küzdő hitvalló őseink drága
örökségül hagytak ránk. Ezrek és milliók nevé
ben alázatos hódolattal borulunk térdre a min
denható szent Isten előtt, hogy* Augsburg váro
sában 400 évvel ezelőtt uj teremtés örömét sze
rezte a világnak. Ismét szétválasztotta .a világos
ságot a sötétségtől. (I. Mózes 1, 4). És azzal
a világossággal, az evangélium örök fényével
uj világot, uj életet indított el a földön, ö rö m 
mel adjatok hálákat az Atyának, aki méltóvá
tett minket, hogy a szentek sorában részesek
legyünk a világosságban! (Kol. 1, 12).
Vallást leszünk az üdvözölni vágyó lelkek
isteni világosságához, az evangéliumhoz való hű
ségünkről. És ünneplő lelkünk azt mondja ma
a hitvalló Péternek: Uram, kihez mennék, örökélet beszéde van tenálad és mi elhittük és tud
juk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia!
(János 6, 68).
i
Vallást teszünk azok iránt érzett mélységes
tiszteletünkről is, akik 400 évve! ezelőtt ebben a
városban vallást tettek hitükről az Isten és az
emberek előtt. Akik hitet adnak másoknak, ma
guknak is örök életet szereznek nemcsak az
égben, hanem a földön is. ök azt írták hitvallá
suk élére: A királyok előtt szólök a te bizony
ságaidról és nem szégyenülök meg! Mi pedig
az ünnepi emlékezés e szép órájában hozzáteszszük: És gyönyörködöm a te paracsolatidban,
melyeket szeretek! (Zsoltár 119, 46- 47). ök
választott hűséges szolgái voltak az Urnák! Le
gyen emlékezetük áldott minkörökké! ök prófé
ták voltak, akiknek a lelkén át ömlött a mi szi
vünkbe is az evangéliumi hit üdvözítő áldása.
Legyen ez a hit bennünk és utódainkban is földi
boldogságnak és mennyei üdvösségnek örök
szent forrása! Ök apostolok voltak, akik a bi
zonyságlevés erejével álltak igazaik mellett. Le
gyen nemes példaadásuk bőségesen termő lelki
magvetés mindörökké! Hűségük pedig legyen
nemzedékről nemzedékre átöröklött'erény, hogy
soha ki ne vesszen a földön az evangéliumi
hit bizonyságtevőinek istenes tábora!
ök maguk halandók (voltak, de alkotásuk
örökéktü. Mert az Isten igazsága élt bennük
és alkotásukban. És mi szent meggyőződéssel
teszünk vallást az ágostai hitvalláshoz való ra
gaszkodásunkról. Mert ez a hitvallás az evangé
lium legtisztább tüköré. Az ágostai hitvallásban

fcS.'a
250.

____ _

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

tarul élénk teljesen, 'tisztán, világosan az evan
gélium egész tartalma. Mindaz, amit a mennyei
Atya tett földi gyermekeinek üdvösségéért és
mindaz, amit viszont elvár földi gyermekeitől
az ő üdvössélgükéit. iAz ágostai hitvallás fejezi
ki leg világosabban azt az ö rök igazságot, hogy
a vallás a hivő embernek a személyes Istenhez,
mint édies atyjához Való személyes, benső viszo
nya, amelynél sem intézmények, sem szertartá
sok, sem emberi tantételek, sem közbenjárók
döntő tényezők nem lehetnek. Az istenfiusáig
felségles gondolata a vallás igazi tartalma. Az
isíenfiuság a keresztyéhségtigazi írni volta. (Ennek
tökéletes isteni valósulása Jézus Krisztus. A
hivő ember számára pedig az istehifiuság hiva
tás é:s cél, dicsőség és méltóság egyaránt. Mii
kor az ágostai hitvallás azt a boldogító és felséjges felfogást teszi kijelentésének tengelyévé,
akkor felüliemelkedik a közönséges történeti je
lentőségen és egyenesen üdvtörténeti jelentő
séget nyer.
Négyszáz évvel ezelőtt ezt az igazságot je
lentette ki Augsburg városában az Isten a népek
nek. Ezért zarándokoltunk ide ünnepelni. Lel
künk telve van; Hálával. De telve van foga
dalommal is. Mert az a mii boldogítót meggyőző
désünk, hogy mi birtokában vagyunk Krisztus
ígondolatának. (I. Kor. 2, 16). És ma ünnepépélyieseni megfogadjuk, hogy ezt a drága örök
séget megőrizzük nemcsak' a magunk számára,
hanem a késő nemzedékek számára is. Meg
fogadjuk, hogy ezt a drága kincset az Isten ,aka
rata szerint igyekszünk kamatoztatni nemcsak a
magunk tiszta és emelkedett evangéliumi életé
ben, hanem a népek és nemzetek életében is.
Ünnepi emlékezésünk múló évszázadokon át glo
rias fénnyel ragyogó koronája evangéliumi szent
hitünk lesz és marad mindörökké. Megfogadjuk,
hogy az ágostai hitvalláshoz való hűséges ra
gaszkodásunkban magunkat sem boldogság, sem
boldogtalanság, sem diadal, sem vereségi, som
felmagasztaltatás, sem megaláztatás soha meg
nem tántorít.
Mi most hitet tenni jöttünk a hitvallás e
városába. És ha ünneplésünk bevégeztével
szerteszáliunk, mint a vándormadarak, a régi
fészekbe uj hitet, uj lelkesedést, uj életet viszünk.
Írja fel azért a szive táblájára és hirdesse l a 
ponként mindenikünk az apostol amaz intését:
Amint vettétek az Ur Krisztus Jézust, úgy jár
jatok őbenne! (Kol. 2, 6). Hadd támadjon a mi
nyomunkban szerte e világon hitvalló nemzedék
és hadd zengjen a vallomás e földön diadalma
san: Jézus Krisztus Ur, az Atyaisten dicsőségére!
(Fii. % 11).
- ,
Engedjék meg, hogy végül a magyarhoni
ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház
és a romániai presbiteri alapon álló evangélikus
egyházkerület szives üdvözletét és áldáskivánatait e jubiláns ünnepi éin te ő sz gyülekezett t sóvéreimnek tisztelettel és szeretettel tolmácsoljam.
Az Ur legyen velünk!
-
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Az Ágostai Hitvallás és egyháznak
feladatai.
(Befejezés.)
Az állami törvény megengedheti, hogy
valaki felekezetűéi kiflivé legyen, ami a gya
korlatban azt jelenti, hogy nem köteles-egy
házi adót fizetni. De a íelekezetnélküliséggel
egyetlen megkeresztelt ember sem szűnik
meg az anyaszentegyház tagja lenni; m ert
az egyház tagjává a keresztségben lett, a
keresztségben pedig Isten cselekszik és em
beri cselekedet Isten cselekedetét meg nem
semmisítheti.
így jutottunk el témánk utolsó pontjá
hoz, az egyháznak az államhoz való viszo
nyából eredő feladatainkhoz. Meg kell je
gyeznem, hogy az ÁH. XVI. cikke, amely
De rebus civilibus, a polgári életre tartozó
dolgokról szól, a reform áció hiveinek fel
fogását és álláspontját ebben a kérdésben
főleg a rajongókkal szemben szögezi le, de
ugyanakkor a szerzetesi eszmény ellen is
kardoskodik. Az államhoz való viszonyban
a cikknek veleje ez: »Szükséges, hogy a ke
resztyének a felsőségnek s a törvénynek en
gedelmesek legyenek, kivéve, ha bűnös dol
gokat parancsolnának«. Tudvalevő, hogy az
a »felsőbbség«, amelyről a 400 éves ÁH.
beszél, m a m ár nem létezik. A parlamentárizm us az államot, abban a felsőbbség
és az alattvalók helyzetét gyökeresen meg
változtatta, különösen a miniszteri felelős
ség fogalma által. A nemzetszuverenitás
elve bevonult a közjogba. A törvényeken
a parlam ent, m int törvényhozó testület ré
vén a polgárok a képviselő választások út
ján változtathatnak. A törvények megvál
toztatására irányuló szándék és szervezke
dés tehát nem eshetik a felsőbbség iránti
engedetlenség fogalmi körébe. A felsőbbség
pedig csak a törvények keretein belül kö
vetelhet engedelmességet a polgároktól. Fon
tos. amit az államhoz való viszonyról a
XVIII. cikk mond, többek között, hogy az
egyházi hatalom »ne akarjon a világi fel
sőségnek szabályokat előirni az ország igaz
gatására nézve«. Tekintve azt a változást,
amely az állam szervezetében végbement;
tekintve főként a törvényalkotás techniká
jának és szerveinek megváltozását, ma, a
mai viszonyok között ilyen kategorikusan
ezt talán nem lehetne kimondani. Magyarországon a törvény helyet biztosit a főbb
egyházi méltóságoknak a törvényhozó tes
tületben s a vármegyei közigazgatási bi
zottságokban is és ezzel elismeri, hogy az egy
háznak m int egyháznak van szava és befo
lyása az ország igazgatásában. Tapasztal
juk azt is, hogy az országokban uralom ra
törekesznek olyan pártok, amelyek a val-
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lás cs hit ellen törnek és u kieresztvén e r
kölcsnek is nyíltan bevallott ellenségei. Az
egyházi hatalom nak ilyen körülm ények kö
zött nem csak joga, de egyúttal szent köteles
sége is. hogy az ország igazgatásába olyan
értelem ben befolyton, hogy ezek az istentagadó és egyházéi le des irányzatok ne d ia 
dalm askodhassanak Az állam i m indenha
tóság, am elyről a bevezetésbén szóltam, nem
tekinthető sem nemzeti, sem egyházi szem
pontból kedvezőnek. Itt csak egy, bennün
ket közelebbről érintő dolgot em lítek meg:
a közoktatást;
A közoktatás állam osítása egyáltalán
nem érdeke som a nem zetnék, sem az egy
háznak; sem a családoknak, sem a k u ltú 
rának. Az állami felügyelet és ellenőrzés
teljesen elegendő arra. hogy a közoktatás
ban az állam érdekei megóvassanak Az ál
lami közoktatás egy hatalm as lépés a szo
ciáldem okrácia leié és a családnak lerom 
bolása felé. Különösen az elemi iskolázta
tás1 minél inkább elvonatkozik a családtól,
annál m esszebbre távozik igazi és helyes
céljától, rendeltetésétől.
• A m odem
állam nak
veszedelme.»
irányzata éppen abban nyilvánul, hogy ke
resztül akar gázolni a legősibb és legter
mészetesebb. egvúttal Istentől rendelt és Is
tenünk tetsző életen, a családi életen. Igen
nevezetes tanítása van az ÁH.-uak a csa
lád i életről és a házasságról a W i l l , és a
XAIV1I. cikkben. Isten mzt re n d d é , hogy a
házasság tiszteletben turlassék. .Minden jól
rendezett társadalom ban, még u pogány ok
it M is, a törvény azt a lehető legnagyobb
tisztességgel ékesítette fel - A házasságot Is
ten rendelte. Már pedig -az a helyes és tö
kéletes életm ód, amely az Isten parancso
latán alapul >. Bővebbet találunk ebben a
kérdésben L uther M árton X agy káté jában'.
Az AH a családi élet szem pontjából is na
gyon fontos és aktuális egyházi feladatokra
mutat- rá. A családi életnek ápolására és
fenntartására. . Ls kötelességünkké teszi,
hogy küzdjünk m inden olyan törekvés el
len, amely a családi élet kötelékeit megla
zíthatnál Gondolok itt nemcsak a közokta
tásra, hanem gondolok a társadalm i és
gazdasági életnek m indazon kinövésire, hi
báira igazságtalanságaira, amelyek százez
rek szám ára teszik lehetetlenné a családi
életei és igen sokakat fosztanak meg a csa
ládalapítás tehetőségéi öl. V isszaborzadunk a
bolsevizmusnak és kom m unizm usnak e r
kölcsétől, amely a nőt is köztulajdonnak
jelenti ki és a szülőktől elveszi a gyerm e
ket. De elfelejtjük, hogy amint a vagyoni
kom m unizm us a nincstelen proletárok közt
ILaláJ alkalm as talajt, akik nem sokat tö
rődnek azzal, h a végeredményben senkinek
»e lesz seupnije, úgy a családi élet kominu-
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nizálása is ott talál híveket, ahol a nyo
m orúság a családi életet vág}' teljesen lchetclleiiné tette, vagy a lcgszörnyübb hely
zetekbe kényszerítette bele.
Kfő adásom nak végére értem Azt hi
szem és remélem, hogy sikerüli m egm utat
nom. hogy az AH nem történelm i ereklye
és nem m uzeális tárgy, hanem megérdemli,
hogy tanuljuk és ism erjük, m ert a keresz
tyén vallásnak alapvető igazságai! világo
san és szabatosan tá rja elénk, s m ert egy
házi feladataink álfala helyes megvilágításba
kerülnek, m unkánk általa eredm ényesebb
és céltudatosabb lesz, s m ert végül irányí
tásokul és útbaigazításokat ad korunk sok
bonyolult kérdésében,
(A győri egyházmegye 1930. évi prezbiteri konferenciáján tartót! előadás.) AYnieih Károly.

Jegyzetek.
D, (jcduly Henrik püspöknek, egyetemes
egyházi elnökünknek D biccenbcn, a t szai ke
rület közgyűlésén a felckezetközi helyzetről
mondott súlyos megalapításait lapunk 3V k szá
mában közöltük. Akik ismerik a püspök hig
gadt józanságát, nyugodt bölcsességet, széles
látókörét és éles jud.cu nát, azokra a püspöki
jelentés vádoló mondatai nem téveszthettek el
megrázó é i lelkirsnereíet ébresztő, fele ő ségre
és számadásra hivó hatásukat. Köszönjük D.
Gcduly püspöknek, hogy magas egyházi és köz
jogi állásában, arra illetékes és megfelelő he
lyen, egyházkerületének hivatalos képviselete
előtt nyíltan és bátran mutatott rá az egyhá
zunkat becsületében és törvényes joga ban sér
tegető ellenségre, aki szóval és tettel, erőszak
kal és csalárdsággal tör ellenünk és Krisztus
cvangéliomának igazsága ellen.
Azóta kezembe került az arad—bek esi egy
házmegye Békéscsabán, szeptember 4-én tartott
közgyűlésének jegyzőkönyve. Az egyházmegye
főesperese, dr. Szeberényi L. Zs:gmond, egyike
egyházunk legszellemesebb vezetőembereinek,
legkulturáltabb elméinek. Esperesi jelentésében
olvasom a következőket:
»Tanulmányozva egyházunk múltját és je
lenét, nemcsak nálunk, hanem a külföldön is,
azon meggyőződésre jutottam, hogy egyházunk,
különösen hazánkban, nem élt át kritikusabb
időket Pázmány kora óta. Ma erőnek erejével
az agresszív ultramontanizmus «a magyar nem
zetet katholikus nemzetnek akarja kijelenteni,
dacára annak, hogy tudja, miszerint egy tekin
télyes rész sohasem fog’ visszatérni Rómához,
mert nem képes a Loyola-féle világnézetet soha
sem magáénak vallani, hogy egyházi parancsra
a feketét is fehérnek lássa. Az evangélikus em
ber a szabadság szellemétől et nem férhet és
emberimádásban és szolgai alázatosságban soha-
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sem! fogja keresni a keresztyén alázatosságot.
De nem is ismerheti el soha Krisztus egyházá
nak a mindjobban kiépített »hierarchikus egyhá
zat, mert tudatában van annak a történeti meg
dönthetetlen ténynek, hogy Krisztus éppen a
hierarchia ellen küzdött és nem a ceremoniális
törvény megtartásába helyezte »vallásának lénye
giét, hanem az érzület őszinteségében és az ön
zetlen felebaráti szeretedben. Az országot egyre
nagyobb hévvel Mária országának akarják proklamálni, amelyben mi, amennyiben hitünket
nyíltan merjük vallani és nem hódolunk meg| az
ő fényük és hatalmuk előtt, már csak mint tűrt
elem leszünk! H a mi k ö t é i es s éi»gü n k e t
n em t e l j e s i t j ük és e g y h a m i s a n é r t e l 
mezett liberalizmus .álláspontjára
á l l u n k és elfogadjuk azt a tévállitást, hogy
mi vagyunk a békebontók, úgy mi bizonyosan
le is fogunk icsúszni és bennünket joggal] fog érni
az a vád, hogy k ö n n y e l m ű e n 'elf e cs é r e !t ü k a z a p ák ö r ö k s é g ét é s g y á v á n m e g h á t r á l t u n k Lo y o la b i g o t t t a n í t v á n y a i
el őt t ! «
j
Álljanak itt azok a szavak is, amelyeket
D. d'r. Pröhle Károly egyetemi tanár szeptem
ber 24-én mondott az augsburgi ünnepségen:
»Az az ünnepélyes alkalom, amely bennün
ket itt összehozott és a rádió által megnyilat
kozásainak nyilvánosságát mérhetetlenné tágí
totta, erős kisértő arra, hogy a hazai viszonyokat
lehetőleg kedvező világi tás ban mutassuk be.
Aki azonban felelős állásban van, s naponként
és óránként szemelőtt látja azt a távolságot,
amely azt ami van, elválasztja attól, aminek len
nie kellene, elfanyalodik minden szépremázolástól. Hogy egyházunk,ma is küzdő egyház, amely
a viszonyoknak sokféle kedvezőtlenségét kény
telen elszenvedni, az elgondolható — de nem
akarunk panaszkodni«.
Takács Elek, a veszprémi egyházmegye
esperese ezt írja esperes! jelentésében:
»Trianon módszere ellen, amely a léleikszámarány, a kisebbségi helyzet konzekvenciájának
kíméletlen levonását jelenti megcsonkított ma
gyarhoni evangélikus egyházunk vesztére, protestációt jelentünk be«.
Folytathatnám még az idézeteket, amelyek
mutatják egyházunk vezetőinek az állapotokkal
való elégedetlenségét, s amelyekből következ
tetni lehet arra, hogy a hazánkban folyó bur
kolt kultúrharc nyílt kitörés előtt áll. Egyhá
zunknak s a magyarországi protestantizmusnak
ebben a viszonylatban az a nagy feladata, hogy
megtalálja az eszközöket és fegyvereiket a harc
győzelmes lefolytatására. Ezek a fegyverek a
magyar törvény és az evangéliom örök igaz
ság^. Ellenfeleink oldalán van a vagyon éls a
hatalom, de a vesztük az, hogy lábbal tiporják
a magyar törvényt és Krisztus tanítását.
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la pja

Akletildligeti lelkész-kuferencia;
augusztus 25—27.
(Befejezés.)

Augusztus 27-ikén a konferencia harmadik
napját Trauschenfels Elza diakonisszafőnöknő
vezette be Máté 10, 34—42 alapján tartott bib
liatanulmányával- ,,Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem, hogy békességet bocsássák e földre." Ezt
az mondja, aki más helyen azt mondja „békes
ség néktek" s ,,az én békességemet adom néktek" és akiről az írás azt mondja, hogy ő a mi
békességünk. Igen, ő békességet ád, de nem a
földre, hanem az egyes ember szívébe. Hogy bé
kességhez jussunk, előbb nagyon nyugtalanoknak
kell lennünk. Ezt a nyugtalanságot megelőzi egy
elég nyugodt .állapot, amit úgy lehet nevezni,
hogy álom, lelki álom, amikor az ember nincs
tisztában sem önmagával, sem helyzetével, Is
tennel és Isten dolgaival. De azután történik va
lami, aminek következtében az ember felébred
abból az álomból, hogy minden rendben van.
Észrevesszük, hogy bizonyos dolgok máskép is
lehetnének. A Szentlélek bevilágít szívünkbe és
megismerteti velünk szívünk állapotát. Megmu
tatja a bűnt a maga igazi mivoltában; nem azt,
amit a világ bűnnek nevez és amit a törvények
büntetnek, hanem amit Isten bűnnek nevez és
minden emberben megtalál. Meglátjuk, hogy a
bűn az, hogy az ember nem Isten akarata sze
rint él, hanem a maga gondolatai szerint. És
akkor következik a nagy nyugtalanság, amikor
Isten felsorakoztatja a sok mulasztást, ami ter
hel bennünket. Nehéz lesz az ember szíve és azt
mondja: hogyan tudok én élni ez alatt a nagy
teher alatt? Azután egyszer megértjük, hogy
Jézus Krisztus éppen azért jött a földre, hogy
ettől a tehertől megszabadítson, azért halt meg,
hogy bünbocsánatot szerezzen s amikor szemé
lyesen igénybevesszük megváltói cselekedetét,
akkor lehull szívünkről a teher; megértjük, hogy
amit rosszul tettünk, jóvátenni nem lehet, de
bocsánatot kapni lehet; megértjük, hogy a ke
reszthalál azt jelenti, hogy van számunkra erő
ahhoz, hogy ezután másként legyen. Nem kell
a régiekhez alkalmazkodni, nem kell önmagunk
ból kiindulni, mert van erő, hogy a kísértések
idején ellenálljak, hogy új, Istennek tetsző
életet éljek s Istennek szolgáljak. Ekkor nyer a
szív a mélyig ható békességet. És amikor én el
nyerem ezt a békességet, akkor kezdődik a bé
kétlenség a családban. Más felfogásom van a
bűnről. A családban azt mondják: Miért nem te
szed ezt vagy amazt? Nem teszem, mert engem
bűnre visz. Akkor azt mondják, hogy otthonülő
vagy, rajongó vagy. Nem baj! Tetszik az embe
reknek amit mondok: annál jobb! de ha nem
tetszik, úgy is jó. Isten kegyelme majd odase
gíti őket, hogy meglátják, hogy nekem van iga
zam, mert nekem van békességem, örömöm és
azután kutatják, honnan van ez az irigylendő
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békesség. Ehhez naponként fel kell venni a ke
resztet; naponként tisztában kell lenni azzal,
hogy mit akarok. Ha így megyek végig a napon,
akkor követtem ő t és méltó lehetek hozzá. Az
új úton ott vannak a kísértések, amelyek vissza
akarják vinni a régi életbe. Vigyázni kell és nem
szabad engedni. De aki Krisztusért elveszti régi
életét, megtalálja az újat. Ha vége van a földi
vándorlásnak, vár reám a menny. Nem megyek
tovább egyedül, hanem velem van az én Meg
váltóm, s aki befogad engem, az ö t fogadja be.
Ajkamra adja a szót, nem jutok zavarba. Mi
vel azt mondom és adom, amit kaptam, azért
hasznos is lesz az s így lesz egy nagy egység
azok között, akik befogadják öt. Aki az Ur mun
káját végzi, az megkapja jutalmát; a jutalom
az, hogy ott lehetünk majd, ahol ö van. A földi
élet vándorút, melyen Isten végzi munkáját ra j
tunk, hogy megkaphassuk a békességet. Vajha
minden egyes lélekben bekövetkezne a békét
lenség, de azután bekövetkeznék a békesség is!
Mohr Henrik budapesti lelkész „Hiányér
zetek a lelkész életében" címen tartotta meg elő
adását. Válságban van a világ, a hazánk, az egy
ház. Nagyfokú a közöny az igehirdetéssel szem
ben, a keménység a hallott vagy olvasott Igével
szemben, az egyház iránt és a hit iránt. Az egy
ház szolgálatát mellőzik, az egyházat a legki
sebb ok miatt elhagyják. A családi élet meg
döbbentően romlik. Fegyelmezetlenség egyhá
ziaknál és világiaknál; ennek következtében vá
lasztási zavarok és gyülölségek. A róm. katholicizmus fellépésével szemben engedékenység. A
keresztyén közösségben élni vágyók sűrűn a
szektákhoz mennek. Ezekért az állapotokért ki
felelős? Minden időben, amikor arról volt szó,
hogy az egyház megújulása történjék meg, ez
azért ütközött nehézségbe, mert akik a népet ve
zették, nem óhajtották a reformációt önmagukon véghezvinni. Mondhatjuk gyülekezetünkről,
hogy elmaradt, megnemértő, világias, nem törő
dik az Igével. Ámde a gyülekezetünk mégis az
Urnák nyája, melyet drága vérével szerzett s
mi arra vagyunk rendelve, hogy ezt hirdessük az
ö szeretetében és kegyelmében; nem hogy a
gyülekezetét elvessük, hanem hogy könyörül
jünk, úgy ahogy az Ur a mi lelkűnkön könyörül.
Ébredést nem várhatunk öntevékenységünktől,
hanem csak a bünbánattól, az Ur kegyelmének
újra elfogadásától. Első sorban azoknak kell
ébredni, akik a nép vezetői, a lelkészeknek. És
mire kell a lelkészeknek ébredni? Érdemetlen
voltának megismerésére, nagy hiányaira; feléb
red arra, hogy szolgálatában szükséges lelki felkészültség tekintetében milyen nagy az elégte
lenség és szolgálatra, vezetésre vágyó lélekkel
könyörög: „Uram mutasd meg, mi fogyatkozás
van énbennem!" Bizonyára van lelkész, aki ön
magával meg van elégedve s inkább a gyüleke
zetben látja meg a hibákat, hiányokat, amikről
olyan nagy elkeseredéssel tud beszélni; hiányo
kat az elismerés, a fizetés, az alkalmas társaság
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tekintetében. Azonban aki komolyan az Ur elé
áll, és beszámol a reá bízott lelkek közti mun
kálkodásáról, az meglátja saját hiányait. Az
első hiány ott mutatkozhatik, ahogyan a lelké
szek a pályájukra indulnak. Mások pénzszer
zésre használják fel a pályát. Másoknak tanul
mányai voltak hiányosak, úgyhogy nem tudnak
mit csinálni az Igével, Isten igéje a világ igéje
lesz s elveszti erejét az üdvigazság szempont
jából. Hiányzik sok lelkészből az üdvbizonyos
ság, ebből következik a nagy ellentét, amely a
lelkész élete és igehirdetése között van. Ez az
oka sok gyülekezeti élet összeomlásának. Fel
ébred a lelkész anak tudatára, hogy az igének
elsősorban az ő életén kell uralkodnia és az ő
életén kresztül kell meglátniok a gyülekezeti ta
goknak, hogy az üdvösség nem elmélet, hanem
az élet alapigazsága, az örvendező életnek ereje.
A lelkész nem ismeri a munkájában és gyüleke
zetében legnagyobb segítségét, az imát. így a
prédikációra való készülés csak az ész munkája,
amelyet néhány irodalmi idézet fűszerez; láto
gatásaiból a lelkek nem nyernek semmit; a val
lástanítás száraz, bizonyos tudás elsajátítását
szorgalmazza. Ahol a lelkész élete nem áll az
ima alatt, ott nincs áldás a gyülekezeten.
Gáncs Aladár „Győzelmek a lelkész életé
ben" címen tartott felolvasást. A győzelem ab
ból áll, hogy alávetjük magunkat az Igének.
Hogy tudunk nemet mondani. Rámutat a pénz
veszedelmes voltára; győznünk kell ott, ahol a
pénzt kiadjuk, a pénz felhasználása terén.
Ajánlja, hogy Isten országának munkájára min
denki adjon tizedet. Győznünk kell a lustaságon,
a nagyravágyáson; sok kisértés az emberek ré
széről jön; sok veszedelem rejlik az énben.
Délután dr. Molnár Gyula szólt a konfe
renciához mint az ostffyasszonyfán tartott kon
ferenciának társelnöke. Gáncs Aladár megem
lékezést olvasott fel a konferenciáról, amelynek
résztvevői közül elhunytak Pauer Irma diakonisszafőnöknő, Hutter Zsigmond lelkész és Hor
váth Pál segédlelkész. A tizedik évforduló al
kalmával ünnepélyes deklaráció fogadtatott el,
amely mély hálával magasztalja Isten kegyel
mét az 1920. augusztus 3—6. napjain tartott
astffyasszonyfai konferenciáért; hálával emlé
kezik az ostffyasszonyfai gyülekezetről; köszö
netét mond a rendezőknek, előadóknak s a köz
reműködött református testvéreknek. A konfe
rencia újból elkötelezte magát a lelki ébredés
és egyházi megújhodás tiszta ev. alapon való
szolgálatára a megfeszített és feltámadott Krisz
tus programmja, ereje, vezérlete és dicsősége
jegyében. A 103. zsoltár 1—7. versével közös
imádkozással és az Erős Várunk éneklésével
tette teljessé a tiz éves évforduló Ébenháézerjét.
— A Harangszó felelős szerkesztői és ki
adói tisztségét Turóczy Zoltán győri lelkész,
a lap egyik társszerkesztője vállalta el. Isten ke
gyelme legyen munkáján. •
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K ü lm is s z ió .
A külmissziói munka a keresztyén ember
egyik felebaráti kötelességének megszervezett
kifejezése. Ezt a kötelességet a keresztyénig
ősidók óta teljesítette. Erre a munkára maga
az Ur kötelezte kivétel nélkül mindazokat, akik
az ö megváltói érdeme és közbenjárói tisztje
révén kiengesztel ődtek Istennel az Atyával s
részesültek a Szentlélek kegyelmi ajándékaiban.
Ezt a szolgálatot több példázatban is lelkűkre
köti övéinek. .Minden keresztyént kötelez a miszsziói parancs, senki sem vcnhatja ki magát annak
hatálya alól. A missziónál ás elhanyagolása nem
csak kötelességmulasztás és engedetlenség, ha
nem! már.éppen azért, mert hűtlenség, hanyagság
és önzésből .fakadó tunyaság, egyúttal félelme
tesen megiboszulja magát azokon a keresztyéne
ken és keresztyén egyházközösségeken, amelyek
ebben a mulasztásban vétkesek. A misszitonálás
a hitéletnek jele, de egyszersmind annak gerjesz
tője és erősítője is. Misszionálás nélkül a sze
mélyes hitélet és a közösségi élete metgposhad.
Ahogyan a sas repülőizrnai elsenyvednek, elsor
vadnak a fogságban, úgy a keresztyénség izom
sorvadásba esik, ha önzés és mammonimádás
következtében mag|acsinálta aranykalitkába zár
kózik. Ha csak önmagát táplálja, hizlalja, szerve
zete, amely munkára van alkotva, kóros átválto
zásokat szenved, megbetegszik. A szervezet a
funkcióiban igazolja magát és azokban él. Műkö
dés nélkül haszontalan és feloszlik. Ahol nincs
felelősségtudat, ott csakhamar mutatkozik az a
csüjggesztő érzés, amely kételkedni kezd a saját
létjogosultságában, az a bénító bizonytalanság,
amely elbódul a céltalanság útvesztő szövevé
nyében. Az életadó élősdivé válik; az erő tá
masztékra szorul; a vezetésre hívatott vezette
tik; a látnok megvakul. Veszni tért az az egyház,
amely nem missziónál, mert a tétlensége azt mu
latja, hogy nincs meggyőződve ügyének abszolút
igazságáról, nincs benne szeretet sem remény.
Mond meg nekem: hány embert adtál a
missziónak, mennyit áldozol az evangéliom ter
jesztésére, s le tudom mérni hited erejét, keresztyénséged őszinteségét, szolgálatod hűségét, en
gedelmességed fokát.
Ha el akarjuk képzelni, hogy a missziói
munka milyen óriási feladatok elé van állítva,
gondoljuk még, hogy például Indiából jönnének
Magyarországiba hindu m'sszjonáriusok, s a ma
gyar népet kívánnák megnyerni a hinduizmus
nak. Lehet-e képzelni, hogy évszázados munka
után, is sikerülne nekik számottevő eredményt
felmutatni s erkölcsi eszményeiket elfogadtatni?
Ugyanekkora nehézségek tornyosultak a keresz
tyén misszionáriusok elé Indiában, s ime, mek
kora sikereket értek el az Ur segítségével!
A protestáns missziói munkának 29.000
misszionáriusa van, akik 380 missziói, társulat
kötelékébe tartoznak. A missziói munkának
nagyjában három nemét különböztethetjük meg,.
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Misszionálás az iskola oktatás, az orvosi, kór
házi és emberbaráti munka, s harmadszor az ige
hirdetés utján. Az igehirdetés természetszerűleg
első helyen áll s a legfontosabb. A másik kettő
ennek mintegy a függvénye.
A missziói munkamezőkön, különösen Indiá
ban és Kínában, a helyzet ima az, hogy a küzde
lem nem annyira a keresztyénség és a nemzeti,
vagy bennszülött vallások közt folyik, miint in
kább a keresztyénség és a vallástalanság közt.
A műveit társadalmi rétegek lelkiségle olyan,
hogy számukra nincs más választási, mint vagy
a keresztyén vallás, vagy a teljesen szekuláris,
világi, istentelen világszemlélet.
Az európai civilizáció ugyanis rohamosan
terjed Ázsiában és a világon, ríogy csak egy
dolgot említsünk: Indiában és Kínában különkülön több egyetemi hallgató van, mint Ang
liában. A mozgckép-szinházak, vasutak, auto
mobilok, iskolák, gyárak, repülőgépek, rádió
egészen uj viszonyokat és uj szellemi atmoszférát
teremtenek és pedig rohamosan. Kereskedelem
és ipar hatalmasan fejlődik. A politika kovásza
átjár .mindent. A Brit és Külföldi Biblia-Társulat
indiai kolpoitőrjei jelentik, hogy tőlük az em
berek manapság inkább politikai híreket vár
nak, a kérésztyénséget .sokán az angolok val
lásának tekintik és: mondják, s mint ilyent el
utasítják magúiktól. A nem-keresztyén népeiknél
uj világ alakul ki. Az emberiség e nagy szel
lemi, anyagi politikai és társadalmi átalakulása
a keresztyénség et igen nagy feladatok elé ál
lítja, amelyek elől meghátrálnia, megszöknie
nem szabad. I
,
Azt is meg kell látnunk, hogy a keresztyén
misszió óriási munkát fejt ki. Az eredmények is
bámulatosak. A mai keresztyéinség hősei nem
itthon vannak, hanem odakünt, a frontokon. A
misszionáriusoktól tanulhatnak az itthoni mun
kások lemondást, önfeláldozást, kezdeményező
bátorságot, nagystílű tervezést, kicsiny dolgok
ban való hűséget és nem lohadó kitartást.
Ugyanolyan buzgalom, hősiesség, ernyedetlen
akarat itthon is. csodákat művelhetne.
(Kérjük lapunk olvasóit, támogassák a küimisszió szénit munkáját imáikkal és adományaik
kal. Lepjenek be az Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület tagjai sorába. Rendes tagdíj 3— P;
pártoló tagsági dij 1.-- P évente. Tagdijak és
adományok az Egyesület pénztárosa: Broschkó
G. Adolf esperes címére .küldendők, Budapest,
IV., Deák-tér 4. L em.)
A negyedév kezdetén tisztelettel kérjük
az előfizetési dijak beküldését és az- előfize
tési hátralékok befizetését. Poslatakarékpénztári csekkszám la: Evangélikusok Lapja
kiadóhivatala, Lebeny. 1,290. Biankó csekk
lapok 3 fillérért kaphatók a m. kir. postahivataloknál*
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megyeri Raics Zsigmondi .Közéleti munkánk az
Ágostai Hitvallás eszmekőrében, különös tekin
tettel a négyszázados évfordulóra és nemzeti fel
— Felügyelőiktatás Zsidón. A zsidói támadásunkra; dr. Zsedényi Béla: A kyriarchia
leány egy ház Igjói Szontagh »Antal egyházmegyei és kyerarchia harca egyházi alkotmányunk ke
másódfelügyelö ajánlatára egyhangúlag ifj. Bánó retein belül. Részvételi díj 4 .— pengő; lakás
Lászlót, a Johan nita-lovagrend tagját választotta és teljes ellátás napi 6.90 pengő; féláru vasúti
felügyelőitnvk. Az uj felügyelő beiktatása szep igazolvány 50 fillér. Eaek a dijak előre bekül
tember 14-én volt; az iktatást Iglói Szontagh dendők: »Ág. Hitv. Evang. Egyház, Pécs« ciAntal JohanniU-Iovag ésiChugyik Pál aiesperes, men a 45.782. számú csekkszámlán. Jelentkezé
aszódi lelkész végezte. Az ünnepély végeztével seket legkésőbb október 15-ig kér a Rende
Hegedűs Pál lé vita-tan:tó látta vendégül a meg zőség. ■)
VJ »
Mi
»
l
jelenteket. Isten áldása legy en a gyülekezeten
Halálozások. Törteli Lajos, volt egyházés uj felügyelőjén.
.
.
kerületi jegyző, frőrfelkéaz, egyházi tvszéki biró,
- r Gömbös Gyula honvédelmi minisztert, tábori lelkész, a signum laudis és pits meridns
az egykori murgai tanitó fiát, Murga készség tulajdonosa, a ceglédi egyházközség lelkésze,
díszpolgárává választotta.
szeptember 27-én 47 éves korában hosszú szen
í— Lelkészbeiktatás Pécelen. Blatniczky vedés után meghalt. Huszonkét évig volt a ceg
lédi gyülekezet segédlelkésze, illetőleg le késze.
Pál főesperes szeptember 21-én iktatta be ifj
Szeptember 2b-án temették Korén Mártont,
Plázy Lajost a Pécel Rákoscsaba -Isaszeg.
missziói egyház lel kés zj tisztségébe. Az ünnepély a kiskőrösi gyülekezet igazgató-lelkészét, aki 37
a péceli református templomban volt, azután a évig működött a lelkész! pályám. A temetési szer
gyülekezet kicsiny templomában közgyűlést tar tartást Sárkány Béla főesperes végezte. A te
tottak. Isten áldása legyen a/ ifjú lelkészen, metőben Hulvéj István kiskőrösi lelkész búcsúz
tatta az elköltözöttet.
munkáján és a gyülekezeten!
Rátz László, a budapesti evang. fögimn.
— Egyházunk .anyagi helyzetének javí
tása. Az .arad-békési egyházmegye idei köz nyug. igazgató, az egyetemes tvszék bírája, a
gyűlése egyhangúlag .magáévá tette és a bányai Magy. Pedagógiai Társ. rendes tagja, a Mate
egyházkerülethez felterjesztette .több lelkész kö matikai cs Fizikai Társ. választmányi tagja,
vetkező ind tvánvát:: i Tek ntettel az egyházköz 68 éves. korában hosszas szenvedés után szep
ségek s a -lelkészek legnagy obb részének a ter tember 30-án elhunyt. Huszonöt évig működött
ményárak minden várakozást meghaladó lemor a tanári pályán; húsz évig szerkesztette a Kö
zsolódása folytán bekövetkezett katasztrofális zépiskolai Matematikai Lapokat, úttörő munkát
súlyos helyzetéie, a közgyűlés a \é g L g e ; anyagi végezve. Sopronbon temették el október 4-én.
romlás halasztást .nem tűrő elhárítására kéri fel
— A tanítók és a boletta. A Tanítók Orsz.
a kerületi, illetőleg az egyetemes közgyűlést s Szövetsége által kiküldött bizottság szeptember
a bajok orvoslásának .módját a következőkben 25-én Rákos István kir. tan. elnöklése alatt fog
jelöli m e g ö l. A magas kormánynál elhatározó lalkozott a bolcttatörvcnnye1, azt kívánva, hogy
lépések teendők .a törvényes Ielkészi korpótlék a tanítók bérbeadott földjük után ne legyenek
folyósítása érdekében, valamint oly célból, hogy kénytelenek bolettát adni. Az értekezlet ilyen
a lelkészi javadalmak .uj felértékelése révén a értelemben kéréssel ijárul a kormány elé; vala
kongrua felemeltessék, .illetőleg ki terjesztessek. mint kéri iazt is, hogy értékelje újból a tanítók
2. Egyben ipedig magyarhoni evang. Egyházunk buzafizetését, amely még mindig 27.84 P-re van
egyetemén belül, .az egyháLzkormányzás költsé értékelve. Dr. Petry Pál államtitkár, akit a bi
gei, r - elsősorban a kerületeknek a zsinat által zottság az értekezlet befejeztével felkeresett, azt
sürgősen kimondandó , összevonása révén — a választ adta, »hogy a pénzügyminiszter eddig
csökkentessenek a minimumra,^minden nélkülöz még nem »talált fedezetet a sérelmek eltünteté
hető intézmény és adminisztratív jellegű állás sére.
szüntettessék meg, hogy az igy felszabaduló ösz— „A középiskolai tárgyak egym ásra
szegek az egyházközségek önfenntartását lehe
vonatkoztatása
a gyakorlatban“. Itták a buda
tővé tegyék«. •
pesti evangélikus leánykollégium szaktanárai.
— Tudományos egyházi konferencia Pé Szerkesztette dr. B ő h m D e z s ő igazgató. —csett. A pécsi Evang. Társaság, s az ottani Budapest, 1930. Pedagógiai irodaimumknak ha
egyetemi hallgatók Luther-Sziövetsé^e október tározott nyeresége ez a 90 oldalas gyűjtemény,
29. és 3f)-án tudományosjellegü egyházi kon amelyben a leánykollégium tiz tanárának 12 ér
ferenciát rendez. Előadók D. Kapi Béla: A val tekezését találjuk arróíj hogy a különböző szak
lásos élei típusai; dr. Bruekner Győző: A re tárgyakat nnkép lehet a koncén ráció módszeré
formáció elterjedésének kezdeteiről és Az aug>- vel összekapcsolni, ennek révén az anyagot több
burgi birodalmi gyűlés és az ágostai hitvallás oldalról megvilágítva vonzóbbá tenni, s a ta
világtörténelmi jelentősége; D. dr. Pröhl-e Ká nulók tudás« elmélyíteni. Pedagógai szempont
roly: Az Ágostai Hitvallás Lelke; vitéz Nagy ból a középiskolai szak tani tásnak, különösen az
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alsó négy osztályban, sohasem voltam barátja.
A koncentráció akar és bizonyos fokig tud! is
segíteni a hiányokon. Természetesen szükséges,
hoig|y amint a leánykollégiumban történt, a ta
nári kar az egész tananyagot közös konferen
ciákon tárgyalja le, s hogy a tanintézetnek egy
séges szelleme legyen. A gyűjteményben fog
lalt értekezések igen hasznos útmutatásokat s
egyúttal gyakorlati példákat adnák nemcsak a
középiskolai tanároknak, hanem az elemi isko
lai tanítóknak is. Kívánatos lenne, hogy az is
kolai könyvtárak számára beszereztessék1. Örven
detes, hogy a tanárok értekezéseikben mindig
figyelemmel vannak a vallástanitásra is. Ugyhojgy e munka egy mégcsak megírandó vallástanitási módszertannak jó szolgálatot tehet. A
könyv jövödelme a budapesti evang. leány
kollégium építési alapjának gyarapítására szol
gál. Ára: ?
1
— Nyugalombavonulás. >Magyary Miklós,
a zalai ehm. tb. esperese, kapolcsi lelkész, 43
évi működés után nyugalomba vonult.
— Bibliaolvasóknak figyelmébe! Az ok
tóber 6—12. terjedő hétre ajánlom a német
Jugéndbund következő bibliai leckéit: október
6., hétfő: Jézus Király utolsó parancsa. Máté
28, 18-20; 96. zsoltár. — Okt. 7., kedd: Mi
kényszerit ennek a parancsnak teljesítésé re?
1 Kor. 9, 16-23; Róm. 1, 13—15; 2 Kor. |5,
14. 15. — Okt. 8., szerda: A missziói Tüzenet.
Ján. 3, 16; 2 Kor. 5, 19—21. — Október '9.,
csütörtök: A misszió nyitott ajtai. 1 Kor. 16, 9;
Apcsel. 16, 8—12. — Okt. 10., péntek: A miiszszió diadalmas ereje. Apcsel. 19, 1—20. —
Okt. 11., szombat: A missziói áldozat. Apcsel.
9, 16; 2 Kor. 11, 16—33. — Okt. 12., (Vasárnap:
A misszió célja. Ján. 10, 12—16; Ján. Jel. 19,
b—10.
(
— A segédlelkészek meghivási joga, Az
arad1—békési egyházmegye idei közgyűlése a
bányai kerületi gyűlés elé terjeszti azt a határo
zatát, hogy azt a gyakorlatot, amely szerint a
segédlelkészeket a püspök .helyezi be és helyezi
el, amely gyakorlat nem vált be és korlátozza
gyülekezeteink jogát, s szüntesse be, s állítsa
vissza a régi (gyakorlatot, mely az egyházalkot
mánynak és egyházunk szellemének jobban meg
felel, vagyis .segédlelkészt meghívni kizárólagos
joga legyen a gyülekezetnek. Úgyszintén dön
tessék le <a válaszfal a segédlelkész meghívásá
nál az egyes kerületek között, melynek nincs
semmi értelme (és ellenkezik érvényben levő egy
házai kotm ány unkka 1.
— Pestre utazók figyelmébe! A Féjbé Ev.
Diakonissza Anyaház Budapest, I., Hidegjkutiut 123/a alatti Panziójában szállásra a kerületi
és egyetemes gyűlések alkalmával elfogad lel
készeket, lelkésznéket és tanítókat. Akik ágyhuzatot hoznak magukkal a kétágyas szobák
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ban iegyszerü vacsorával és íeggelivel szentélyen
ként napi öt peng'őt, tisztán szállásért napi 2.50
pengőt fizetnek. Étkezés és ágynemű hozatal
nélkül a napi szállás 3.— pengő. A Panzió a
Hűvösvölgyi villamos végállomásától két perc.
Az ut villamoson a Deák-tértől 24 filléres át
szállójeggyel 45 perc. Ez idő szerint korlátolt
számban az egyesület József-utcai otthonában
is kapható szállás reggelivel és vacsorával napi
hét pengőért. (József-utca 4.,AU. emelet, VIII.
kiér.) Jelentkezésieket a Hidegkúti címen az igény
megjelölésével pár nappal az érkezés előtt kül
dendőik. Telefon: Aut. 645—73.
— A herrnhuti missziói hét, amely minden
harmadik évben tartatik, október 13—17. lesz
Herrnhutban. Hírneves lelkészek és tanárok tar
tanak előadásokat; köztük D. Ihmels szász or
szágion püspök, továbbá a kütmis&zió kiváló
munkásai, úgyhogy ez a 10. herrnhuti missziói
hét a missziói életnek egyik csúcspontja lesz.
— A szerkesztőségnek megküldött köny
vek, amelyeknek bővebb ismertetésére vissza
térünk: »Emlékkönyv iaz Ágostai'Hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére«. írták a tiszai
ág. hitv. ev. egyházkerület miskolci jogakadéimiájának tanárai. (Miskolc, 1930. — D. dr, Eiert; W er
ner: Luther 'Marburgban«, ford. Lie. dr. Karner
Károly. Sopron, 1930. — Dr. Zsedényi Béla:
»Beszámoló az Augustana Confessio négyszázados ünnepéről« (Miskolci Jogászélet Könyvtára,
67. szám) Miskolc, 1930. — Dr. theol. H. Gaudy
László: »A gyakorlati theologia vázlata«. Szerző
kiadása. Budapest, 1930.
— Vérbaj és történelem . Dr. Néikáim La
jos, a budapesti egyetem, rektora székfoglaló
jában Európa történelmét a vérbajjal uj meg
világításba helyezi. VIII. Henrik angol király,
II. Fülöp spanyol király vérbajosok voltak; eb
ből állt elő az a helyzet, hqgy Anglia protes
tánssá lett, Spanyolország ellen fordult, a Habsburg-család előtérbe került stb. Különös, hogy
mennyire más szerepet játszott Nékám elmé
lete ellenére is a vérbaj Angjia és Spanyolország,
Anglia és a Habsburg birodalom történetében.
Dr. Nékám elmélete méltó ahhoz a tudományos
sághoz, amely az utolsó tiz évben Magyarországon hivatalos jelleget nyert, s amely szel
lemileg mind közelebb visz bennünket a húsz
év előtti Mexikóhoz.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

Keresek egy 25—35 éves evang., német
ben jártas hölgyet két 12—13 éves gyermekem
mel német társalgásra, varrni, kézimunka és ház
tartásban segédkezés. Semmi durva munka. Kü
lön szoba. Családtagnak tekintetik, igy jó modor
főkövetelmény. Fizetés megállapodás szerint.
Cím, a szerkesztőségnél, i
<
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E gység.
„Igyekezvén megtartani a Lélek egy
ségét a békességnek kötelében.“
Ef. 4. 3.

Az egyház a Szentlélek műve. Mit értsünk
ezen? Az egyház titokzatos lényegét? Az egy
ház csodálatos voltát? Az egyház győzelmének
bizonyosságát? Sokan, mikor azt vallják, hogy
az egyház a Szentlélek műve, mindenekelőtt
arra gondolnak, hogy az egyház nem emberik
nek a műve. S minthogy m égs megvan, fenn
áll, él, a Szentlélektól azt várják, hogy' embe
rek közreműködése nélkül a csodák szakadatlan
sorozata révén tartsa fenn és virágoztassa az
egyházat. Az apostolnak nem ez a felfogása,
s nem erre a következtetésre jut. Az egyház tag
jainak igyekezetét, munkát, erőt kell fordítani
az egyházra. Tehát mégsem a Szentlélek műve
az egyház? Nekünk, embereknek kell azt fenn
tartanunk?
A Szentlélek titokzatosan és csodálatosan,
győzedelmesen és megdönthetetlenül tartja fenn
az egyházat. De az emberek által. A Szentlélek
emberekben működik, emberéleteket alakit át,
embersziveket teremt újra, emberakaratokat
szentel és úgy dolgozik ebben a világban, úgy
épiti az egyházat, amely Krisztus teste.
Igenis, súlyt helyezünk a kegyelem eszkö
zeire, amelyek által adatik és munkálkodik a
Szentlélek. Az ige, az imádság és a szentségek
nélkülözhetetlenek az egyház fennmaradásához
és épüléséhez. Ámde ne felejtsük el az embert.
At egyház nem az igehirdetés és szentségkiszol
gáltatás; az egy ház a hi vök közössége, tehát
emberek tarkasága. A Szentlélek müve az egy
ház nemcsak annyiban, hogy gondoskodik az
igehirdetésről és a szentségek kiszolgáltatásáról,
hanem és főképpen azért is, mert az embereket
hívja, gyűjti, meg világos itja, megszenteli és
megtartja az igaz hitben. Fa nélkül nincs erdő.
Emberek nélkül nincs egyház. Tagok nélkül
nincs test.
Az apostol egységről és békességről beszél.
Észrevesszük-e, hogy az egységhez és békes
séghez emberek kellenek? Épugy, mint a vissza
vonáshoz és a háborúsághoz? Sokszor az embe
rektől elvonatkoztatva beszélünk és éneklünk a
békességről és az egységről; egy ideális álla

Meeielenik ketonként ea v szer, v asárn ap .
Elöllzctésl i r : Egész évre 6 P. 40 HU., télévre 3 P.
20 RIL, Negyedévre 1 P. 80 ML Egy szám 16 lill
Hirdetési árak m ep oovozés szerint.

potot vélünk megrajzolni, amelyben majd vala
hogyan, mintegy magasabb adományként, kar
izma gyanánt meglesz az egység és a békesség
is. Az apostol azonban testből és vérből álló,
de a Szentlélek által ujjászüll embereket lát
maga előtt és azokat buzdítja, inti, tanácsolja,
vezeti. A gyülekezeti életetekben igyekezzéték
megtartani az egységet és a békességet.
Hozzávesszük még a harmad kát: a szabad
ságot. A szabadságban, amelyre a Krisztus ti
teket megszabadított, álljatok meg- Ezt nem mel
lőzhetjük, amikor a Lélék egységéről van szó.
Mert ahol a Krisztus Lelke, ott a szabadság.
És ilyen értelemben kell vennünk a békesség
kötelét, amelyben meg kell tartanunk a Lélek
egységét. A Krisztus nélküli világ is iparkodik
egységre és békességre Önzésből, haszonlesés
ből; hogy a maga kényelmét biztosítsa. De a
világ békességet akar kockázat nélkül, egysé
get akar szabadság nélkül. Az eredmény: vagy
jóindulatú, vagy brutális, de mind énképén lélek
ölő zsarnokság. A világi béke és egység feje
delmei ^együtt tanácskoznak az Ur ellen és az
ö felkentje ellen«, ök nem hhetnek mások, mint
lázadók és istentelenek. Az Antikrls/.tus is egy
ségre és békességre törekszik.
Mi a különbség? Igen! ez a nagy kérdés.
Mi a különbség a Lélek egysége és békéje egy
felől, s másfelől a világ egysége és békéje közt?
Ez iaz utóbbi az újjá nem született ember szemé
ben imponálóbb. A világ Pantheonjában ott áll
nak a nagy uralkodók szobrai; a nagy cézárok,
kánok, istenostorai és világpörölyei. Micsoda
hadjáratok, birodalmak, dinasztiák, alkotások!
Igaz, 'hogy az ostorok és pörölyök elporlódtak,
de e m l é k ü k mcg.naradt a töiténelembcn és
szellemük visszajár kisérteni. A milliók, akik egy
miatt nyögtek, robotoltak, haltak, névtelenül
pusztulták; az udvari történetírók, az udvari
képzőművészek, az udvari költők megörökítették
az udvarok fényét, gazdagságát. Az egység és
békesség, az imperium és a pax romana vérbe,
dőzsölésbe és bűnbe fűlt, a cézárok elfajultak és
állatokká aljasultak: de a világi művészet aranyporba takarta undokságaikat.
' V
A Lélek békessége? A lelki egység kötele?
Az egészen más. Ez nem a páncélököl, vagy
a páncélautó által diktált béke, amikor is béke
van, mert nincs erő, amely felvegye a harcot
a zsarnokkal. A Lélek békessége belső, lelki
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béke. Egysége a lelkek egysége. Békesség a
nyomorgat tatás, háborgatás és üldöztetések kö
zepette; egység az adományok, funkcióik, hiva
tások különbözősége mellett. Ennek az egységr
nefc kötele a békesség;.

Jegyzetek.
Kinos feltűnés. »Magyar egyházi és politi
kai körökben a Szentszéknek különösen az a
döntése, hogy az erdélyi, Csanádi, nagyváradi
é's szatmári püspökségeket a bukaresti érsek fenhatósiága alá helyezte és hogy főleg a Szent
István alapította Csanádi püspökséget, amlely ez
után temesvári püspökség lesz és a nagyváradi,
ugyancsak Szent István alapította püspökséget
a Mária Terézia által alapított szatmári püspök
ségbe, kínos feltűnést keltett«. (Esti Kurír, ok
tóber 7.). — Ez a feltűnés semmivel sem kíno
sabb, mint gróf Bethlen István miniszterelnök
nek bucsusürgönye Since roh oz, a pápa követé
hez, amelyben az országnak a Szeiitatyához való
gyermeki ragaszkodását hangsúlyozta.
Kivétel. »Az egyház most annyiban engedér
lyezett kivételt; a fennálló szabályzatok alól, hogy
Boris király gyermekeinek vallását a királyi szü
lők döntésére bízta«. Hiába, nincsen szabály
kivétel nélkül. Persze a kivételnek ára van: a
pápa a diszpenzáciiót csak akkor adta meg, mi
kor bolgár részről 'különböző rekompenzációkat ajánlottak fel, igy első sorban a bulgáriai
katholikus lakosság jogainak kiterjesztésére.
A címer. Mig a pápa a csanádi püspök
ségét beolvasztotta, addig a szegedi »világnázleti« egyetem (Magy. Kir. Ferenc József
Tudományegyetem) főbejáratának kapuját hár
mas címer díszíti: az államéi, Szeged városáé
és a csanádi püspökségé. A bőkezű, miseingeket adományozó magyar állam tehát gondosko
dik arról, hogy amit Szentatyánk beolvaszt, új
ból fcijiegecesitse. A bacilusokból történelmiét iz
zadó klerikális korallok a heraldika alapján ötven lév aritüva (nálunk az emberek emlékezete
a neonacionalista agypreparátumok révén igen
fövid) a szegedi egyetemet .odaítélik a csanádi
püspöknek.
Kulturexcesszusok. A kultuszminiszter, mi
után szerencsés invencióval megalkotta a keresz
tyén kurzus egyik legdiadalmasabb szavát, a
neonacionalizmus szót (ami engem mindig a
Neusilber-re .emlékeztet), tovább halad Kazinczy
Ferenc nyomdokain. Legújabb alkotása igy
hangzik: kulturexcesszus. Ez a szó csak magyar
koponyából pattanhatott ki, valószinüleg a
Volga-menti őshaza tudatalatti reminiszcenciái
alapján. A (túltengő kulturdudorok különösképen
jelentkeznek a csanád'i püspökséig cimerevel
ékeskedő szegedi egyetemien felállított »világ
nézeti» tanszékek, s az 50.000 pengős miseing
alakjában. Azt mondja a miniszter: »A létért
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való küzdelem, a szociális és gazdasági problé
mák háttérbe szorítják a kultúra finomabb érté
keit. Hibákat valószinüleg a m i t á b o r u n k 
b a n is elkövettek. Ezeknek egy részét énkulturexcesszusoknak nevezném«. A miniszter ezen
megállapításával én beérném.
Defétizmus. A neonacionalista és a vérbajbacillista történelem irás mellett Berzeviczy Al
bert rámutatott a harmadik fajtára, a történelmi
def ét izmusra, »amely a nagy háborút megelőzött
alkotmányos békekorszakot a hanyatlás egyet
len folyamata gyanánt szereti feltüntetni«. A
siebhedt sziveknek legyen vigaszuk, hogy a nagy
háború óta termelt házak, szobrok, plakettek
az utóbbi decenniumot a hősök kora gyanánt
fogják (az utókor előtt feltüntetni.

D. Dr. Rendtoríf Ferenc.
Abból az alkalomból, hogy D. dr. Rendtorff F., a németországi Gusztáv Adolf-Egylet
központi választmányának elnöke október 15-én
hozzánk érkezik és Sopronban, a kerületi gyű
lés alkalmával tartandó gyámintézeti ünnepélyen
prédikál, az alábbiakban közöljük a kiváló evan
gélikus vezérfér fiú rövid1 életrajzát.
1860. augusztus 1-én született a Potsdam
mellettti Gütergotzhan. 1884-ben Sylt szigetén
foglalt el lelkészi állást, 1896-ban a Kiel mel
letti preetzi lelkész-szeminárium tanulmányi igaz
gatója, 1902-ben a kiéli egyetemien a 'gyakor
lati theologia tanára, 1910-ben a lipcsei egye
temen ugyancsak a gyakorlati theologia és az
újszövetségi irásmagyarázat tanára lett. A theológfiai doktori cim mellé1 a lipcsei jogi fakultás
adta meg neki a jogi doktorátust a külföldi né
met gyülekezetek egyházjogi megszervezése kiü
rül szerzett érdemiéiért. A szász országos egy
házban fontos tisztségeket visel; tagja a némiet
egyházi választmánynak, elnöke ezen választ
mány külügyi bizottságának. Azt a megtisztelő
elhívást, hogy a schleswig-holisteini országos
egyháznak püspöke legyen, a Gusztáv AdolfEgylet nagy feladataira való tekintettel elhárí
totta magától. Már 1891-től 1901-ig titkára volt
a schleswig-holsteini Gusztáv Adolf-Főegyletnlek. A központi választmány tagjává 1903-ban
Választották, Lipcsébe költözése után hamarosan
annak titkára lett; 1916. május 4-ike óta pedig
elnöke a központi választmánynak és ezzel az
•egész (Egyletnek.
Nehéz időkben került a vezéri tisztségre.
Energikusan és körültekintéssel látott munká
hoz. Istennek különös kegyelmi ajándékát kell
látnunk abban, hogy az Egyletnek ezekben a
nehéz időkben ilyen éleslátásu, céltudatos, tett
erős vezetője volt.
Aki a Gusztáv Adolf-Egylet közgyűlésén1
résztveitt, tudja, hogy D. dr. Rendtorff a gyűlé
seket milyen finoman, lelkesen, mélységes kö-
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molysággal s amellett derülten, meggondoltan
és talpraesetten tudja vezetni. Beszédei és álkauciói mindig lebilincselnek, felemelnek cs
lelkesítenek. S aki közelből ismeri a Központi
választmány munkáját, csodálattal kell hogy
adózzon az elnök munkabírásának, aki kettős
egyetemi hivatala, egyéb sokféle egyházi köte
lezettségei, előrehaladott életkora mellett a
Gusztáv Adolf-Egryletért dolgozik s az Egylet
egész »munkájára rányomja bélyegét.
Auch das »Evangélikusok Lapja« begriisst
aufs herzlichste, jnit glaubensbrüderlicher Liebe,
den illustren Gast des Kirchendistriktes jenseits
der Donau und der Vaterländischen Evangeli
schen Hilfsanstalt. Unsere unterstützungsbedürf
tigen Gemeinden sind dankbar eingedenk jener
Wohltaten, die sie an schweren Wendepunkten
ihrer Geschichte von dem Evang. Verein der
Gustav Adolf Stiftung erfahren durften. Möge
der Aufenthalt des hervorragenden deutschen
Kirchenmannes in unserer Mitte das Band der
Liebe, des Friedens, der Eintracht und des Zu
sammengehörigkeitsbewusstseins zwischen un
seres Kirche und der grossen evang. Kirche in
Deutschland noch enger, inniger »und lebendiger
gestalten!
i

Mozaik.
A magyar katholicizmus valláspolitikája na
gyon furcsa színekkel dolgozik. ,A középisko
lákat különös gondjaiba vevő katholikus mo
zaik rikító színei veszedelmes sugarakat szór
nak. Aki jól belenéz s keresi benne a szere
tet s az igazság meleg színeit, annak könnyes
lesz a szeme s megfájdul a szive. .Meddig fog
ez még tartani? Engedni kell a veszedelmes
munkát, vagy kötelességünk szemmel tartani s
vétót kiáltani: Eddig és ne tovább!?
A nagy közönség számára irt történelmi
átértékelés után, hozzáfogtak az állami iskolák
ban használatos tankönyvek átfestéséhez. A mo
zaik vázlata: állami iskolákban használatos tör
ténelmet, neveléstant, neveléstörténetet csak
katholikus tudós irhát, aki ,a ncokatholicizmus
színeivel dolgozik. Az ilyen könyv azt a privi
légiumot kapja meg: Egyedül .engedélyezett tan
könyv!
I
,
Ezelőtt két évvel a polgári iskolák kitűnő
történelmi kézikönyvét temették el. A szerzője
katholikus tudós, csak az a megbocsájthatatlan
bűne, hogy a reformáció letagadhatatlan áldá
sait elismeri könyvében. Helyett qpnásik köny
vet vezettek be. A szerzők egyike bencés ta
nár. Ahol csak lehetséges, belepréselték a legiti
mizmus színfoltjait. *
Ennek a tanévnek elején egy evangélikus
pedagógus munkáját ítélték halálra, mert a ke
resztyén szót nem jól irta. Ez pedig hatalmas
indok! Tizenöt évig, dolgozott művén, tavaly
engedélyezték könyvének tankönyvül való hasz
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nálatát, de a titkos megbízottak a mostani tan
évre rekordidő alatt megírták a jobbat. No de
legalább pótolja azokat a hiányokat, amit a többi
könyvek felmutatnak. Ilyen égbekiáltó mulasz
tás pl. az, hogy az eddigi könyvek tudomást
sem vettek a liliomos királyfiról, mint pedagó
giai ideálról.
Ezért azonban egyáltalán nem szabad nékünk neheztelni s talán félteni a mi gyermekein
ket az ilyen tankönyvek szellemétől, mert hi
szen lassanként úgyis elfogynak az evangélikus
növendékek az állami iskolákból. Ha valaki ké
telkedik benne, próbálja meg felvétetni gyer
mekét va'amelyik állami tanitónöképzöintézetbe.
Hogy mennyire lelkűkén viselik a történelem
képének katholikus mozaikká való összeillesz
tését, arra legjobb példa, hogy még a katholikus
tudósokban «sem bíznak meg.
Tankönyvet irt egy tanítóképző igazgató.
Olyan tudósról van szó, aki bu^gó katholikus
s becsülendő őszinteséggel kimondja, hogy
Ottó-pdrti legitimista. Mivel a tudós a törté
nelmi igazságot igyekezett kidomborítani, azzal
a megjegyzéssel kapta vissza könyvét, hogy
müve vádirat a Habsburgok ellen. Tehát még
egy buzgó katholikus legitimista tudós mun
kája sem szolgálja clégsgé az átértékeli>k haza
fias nevelő célját! A szerző pedig mit tehetett
volna egyebet? . . . mikor újra kérte munká
jának tankönyvül való engedélyezését, már azt
a vignettát ragasztotta rá: átdolgozva SzegfüHomann történelmi munkái alapján.
A mozaik igazi képe tehát a következő: az
állami tankönyvmonopolium a valóságban katho
likus monopólium. Kiadó a Szent István Tár
sulat. A jövendő magyar katholikus intelligen
cia már ezekből a képekből ítéli meg, illetve
itcli el protestáns feleharátjait.
Ilyenekből merített bátorságot az egyik ál
lami iskolai igazgató és a miniszteri rendelet
ellenére megtiltotta, hogy az cvang. hitoktató
növendékeivel diákszö vetségi munkát végezzen.
Nekik könnyű bátraknak tenni, mert mi
nagyon megijedtünk ettől a mozaiktól, melyből
kiütközik Loyola Ignác liarcias tekintete.
Bácsi Sándor.
— Leszakitós töm bnaptár az 1931. évre.
A Bethania-Egylet kiadásában megjelent a Ma
gyar Keresztyének Naptára, minden napra rö
vid bibliamagyarázattal és történetkével. Közre
működtek : D. Kapi B. püspök, Abaffy Gy.,
Borgulya E., Fábián I., Kiss S., Marcsek J.,
D. br. Podmaniczky P., Szalay M., Turóczy Z.,
Weisz F. az evang. részről. Ära 1.60 P; tiz
példányon fölül 25o/o kedvezmény. BethániaEgylet könyvkereskedése, Budapest, VIII. kér.,
Gyulai Pálju. 9.
,
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A pénz átértékelése.
Péjnzét senki sem viheti mágiával a másvilágira. Ott nincs árfolyam..a De mindenki be
válthatja olyan pénzre, amely az örökkévalóság
ban használatos.
i
És melyik az a pénz? Az a pénz, amit
halhatatlan életekbe fektetünk, e befektetés ál
tal halhatatlanná válik. Az a pénz, amelyet jel
leim képzésére, életsorsok alakítására fordítunk,
amely az embernek reményt ,ád és alkalmakat
nyújt és könnyeket töröl ilei, az nemi avul el.
Az a pénz, amely hozzájárul az igazság elő
nyomulásához, olyan maradandó, mint ,mag|a az
igazság. Az a kincs, amelyetiIsten országára köl
tünk, ment a rozsda és a moly pusztításától.
Az a pénz, amit fiuk és leányok nevelteté
sébe fektetünk, akik ma ,az igazság és jogos
ság ügyét szolgálják a világban s azokon a
helyeiken, ahol laknak, halhatatlan pénz. Senki
sem kénytelen tehát pénzét hátrahagyni. A tö
rekvő ember iparkodik a pénzét magiával vinni
s olyan halhatatlanná tenni, mint amilyen a sa
ját lelke.
'
í

a klotildligeti theológus konfe
rencia beszámolója.
Krisztussal és huszonöt oev. theológusnak
egymással való találkozásának volt színhelye a
»Féibé« ev. diakonissza-képző intézet klotild-Iigeti
telepe augusztus 27—29-ig. i
i
Krisztus hivott el bennünket, s két és fél
napon át Isten magja szólt mihozzánk Szent Lelke
által az igén, imádságon keresztül, előadások,
áhítatok, beszélgetések, énekeik 'révén . . . Na
ponként többször hirdetett^az Ige, s mii engedtük
azt hullani lelkünk termékeny talajára. A meg
nyitásnál Róma 10. 14—18 alapján szólt Gáncs
Aladár, az anyaház lelkésze. Ajkunkon felhang
zottak a Krisztusról, mint a mi fejedelmünkről
és királyunkról bizonyságot tevő énekek. Na
ponként előadások voltak, >amelyek5 közül egy
néhányat kivonatban közlünk: i
Kádár Gyula: »H i á n y é r z e t e k ia t h e o 
l o g u s é l e t é b e n « cimen itartott megrázó,
lélekbemarkoló előadást. Rámutatott az óriási
hiányokra, ürességekre, mik ott tátonganak a
theológus lelke mélyén, s mik megtalálhatók ta
nulás terén, a szemináriumokban, ifjúságii kör
ben, lelkinevelésünknél. Legnagyobb hiányunk,
hogy nincs hiányérzet, nem vágyunk valami
magasabb, valami felségesebb után. Hiányzik
a »csendesóra«, önvizsgálat, s a hiány ok-hiánya:
N em n y i t o t t u k m e g t e l k ü n k e t I s t e n
e l ő t t , n e m a d t u k iát m a g u n k a t t e l j e 
s e n K r i s z t u s n a k . . . Kérjük a Minden
hatót, hogy teremtsen bennünk uj szivet . . .
Farkas Zoltán: »A t h e o 1ó g u s imaél et e« c. előadása iüdítői eg hatott lelkünkre. —
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Lelkünk lélekző szerve az ima — Istennel váló
beszélgetés, társalgás az imádság, Isten és én
közöttem fiúi viszony fejlődik ki, mindent az
Atyától kérünk és ivárunk; a következő foko
zat, mikor a kapottakért már hálát is adunk.
Nekünk, kük emberi lelkeket akarunk az Úrhoz
emelni, meg kell tanulni imádkozni, az Úrtól
tanuljunk. A legnagyobb, amit imádság révén
Istentől kapunk, b ű n e i n k b o c s á n a t a . Hit
tel kell kérnünk és Istentől mindent bizalommal
várnunk, de kérjük mindenek előtt Istennek or
száglát» s a többiek mind megadatnak nekünk...
Az előadó rátért m ég az egymásért való imád
kozás jelentőségére, miikor és mennyit imád
kozzunk, s igy fejeztedbe: S z ü n t e l e n i m á d
k o z z a t o k ! Ez legyen theolőgus-programrnunk.
I
Zulauf: »M e g t é r é s és a z u j é l e t . . .«
A megtérés feltételezi a bűnt, mely nem egyéb,
mint bizalmatlanság Istennel szemben. A meg
térés Isten munkálja s nem az emberé; de az
elfogadás az embertől ifügg. Újjászületés a meg
térés, uj élet kezdete; uj teremtés a megtért
ember, Isten fia él benne . . . (Az előadó ez
után második személyben beszélt). Te ifjú theo
lógus Isten gyermekének vallod-e magad? Van-e
neked Istenfiuságjod? Van-e benned krisztusi
szeretet? Imaéletet élsz-e? Ha az Ur a te Meste
red, neked is a Golgotán kell feláldoznod ma
gadat . . . A megtérés az Ur Isteni kegyelme,
a k a r j m e g t é r ni,
m e r t a te U r a d
akarja . . .
Dr. Deák János: H o g y a n v á l i k I s t e n
i g é j e é l e t f o r m á l ó h a t a l o m m á ? « An
nak, aki hirdetni akarja Isten igéjét, azt is
mernie kell, tehát hallania és olvasnia, meg kell
szeretnie és állandóan élnie vele. (Ezek azok
a szempontok, miket az előadó előadásában ki
emelt.) Van életformáié hatalma az igének,
mert azt mondja: n em m a r a d h a t s z az, a k i
voltál! • . .
Lelkűnkhöz szóló és örökké emlékezetes
előadásokat tartottak mé[g: Trauschenfels Elza
főnöknő: »Krisztussal való találkozás«; dr. Far
kas Mária főtestvér: »Az ész egyeduralma«;
Gáncs Aladár: »A megtérés a mai theológia
megvilágitásában«; Bélák Sándor: »Felséges al
kalmak a theológus életében«; Vargha Gyuláné:
»Az önelégültség«.
Isten kegyelme gazdagon harmatozta be a
mi lelkünket és megújult erővel tértünk ottho
nunkba s hoztuk áldását szeretteinkre is.

B. J.
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Akadályok.
A földön az éjszaki sarkvidéken olyan sze
rencsétlen helyzetben vannak a lakosok, hogy
az esztendő nagy részében nein látják, vagy
alig látják a napot. A Szaharáról pedig azt
mondják, hogy a Szahara sivatag felett vannak
a legnagyobb esőzések, valóságos felhőszakadá
sok; de olyan égető ,a hőség a sivatagban, hogy
az eső elpárolog, mielőtt ia földre érne. Hány
ember él olyan kedveződen körülmények közt,
hogy egyáltalán nem, vagy ,csak homályosan
láthatja az életnek napját, a Krisztust! Sót,
amig ebben a testben vagyunk, vájjon egy általán
láthatjuk-e Kriscus, az Istennek teljességét, a
maga egész dicsőségében és hatalmában? Hit
ben járunk, nem látásban. S hány ember szi
vébe nem juthatnak bele ,az isteni kegyelem
ajándékai és erői azért, mert a szív bűnös kí
vánságainak, szenvedélyeinek és gierjedclmejnek
rettenetes hevében a kegyelmi ajándékok • és
erők elégnek, mielőtt a szív talaját érinthetnék!
Bűneinkkel mennyire megnehezítjük a kegyelem
munkáját! Ha Krisztus nem szerzett volna bű
neinkért bocsánatot, életünk a Szahara sivatagja
lenne, meddő, kiaszott föld. i
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D. Dr. Raifay Sándor püspök dr. Szuchovszky Lajos vallástanár útján újszövetség
fordításának egy példányát Rothermere lordnak
megküldte. Rothermere lord meleg hangú levél
ben köszönte meg az Újszövetség legújabb ma
gyar nyelvű fordítását.
A soproni hittudományi karon az előadások
dr. Deák János dékán által tartott áhítattal szep
tember 19-én kezdődtek meg. Az első évfolyamon
26 hallgató van. A Theol. Otthonnak 64 benn
lakója van; szenior Urbán Ernő. A negyedéves
hallgatók nyolc bibliakört vezetnek. A theológiai
hallgatók vetítőkép sorozatai nagyon jól felhasz
nálhatók olyan gyülekezetekben, ahol vetítőgép
van. A 3 sorozat közül bármelyik körülbelül egy
órás műsort ád.
D. Payr Sándr, egyetemi tanár, aki már az
1929/30. tanévben szabadságon volt, nyugalomba
vonult. Adjon neki az Isten erőt, hogy befejez
hesse azt a sok munkát, amit a nyugalom eszten
deire ifjonti lelkesedéssel magára vállalt! Gyurátz Ferenc életrajza, amelyet élete egyik főmű
vének tekint, nemsokára elkészül s remélhetőleg
még a télen megjelenik.
A soproni theológiai fakultás Sándy Gyula
műegyetemi tanár, budai egyházfelügyelő, mű
építész által tervezett új épületének felavatása
ünnepélyes keretek közt október 19-én megy
végbe. Sajnálatos, hogy az épület imaterem-része,
amelyet a fakultás ünnepségei s a gyakorlati lel
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készképzés érdeke is szükségessé tesz, nem ke
rült megvalósításra, holott az állami támogatás
sal épült kórházakban, sőt újabban egyes állami
iskolákban is megtaláljuk a kápolnát.
— Felügyelőiktatás Nagymágocson. A
Nagymágocs-árpádhalmi missziói egyházközség
október 5-én ünnepélyes keretek közt iktatta
hivatalába újonnan választott I. és II. felügye
lőjét: H é z e r Béla, a Magyar-Olasz Bank oros
házi fiókjának igazgatója és R a v a s z Antal földbirtokos, oki. mérnök személyében.
— Handm ann missziói felügyelő körútja
hazánkban. Handmann lelkész, a Lipcsei Luthe
ránus Misszió felügyelője október 23-tól nov.
15-ig meglátogatja a következő gyülekezeteket:
Rajka, Hegyeshalom, Budapest, Szarvas, Mezőberény, Keszóhidcgkut, Varsád, Feisönána, Ma
gyarbóly, Csikóstöttös, Ráckozár, Bonyhád, Szepetnek, Gyékényes, Győr, Lébény, Magyaróvár,
Levél. Handmann felügyelő a gyülekezetekben
kiilmissziói előadásokat tart.
— A M agyar P ro testán s Irodalm i T á r
saság fényesen sikerült irodalmi estélyt rende
zett október 4-én a salgótarjáni acélgyári olvasó
egylet nagyteimében A megjelentek közt csak
nem teljes számmal lehetett látni a salgótarjáni
intelligenciát, sokan voltak a környékre», élükön
Kiss István ev. püspökkel és szépen volt k ép 
viselve a munkásság is. Az estélyt dr. Csengódy
Lajos ev. lelkész nyitotta meg, az acélgyári zene
kar Ursutz József karnagy’ vezetése alatt Mo
zart: Figaro házasságának nyitányát, aztán Erkel
Bánk-bán ábrándját adta elő és magfának a kar
nagynak hatásos induló-egyvelegét. T ö r ö k Pál
Két tábornok címen Görgey és Benedek pályá
ját hasonlította össze. Német vidéken, magyar
evangélikus családból származott mindkettő, sor
sukat hasonlóvá teszi az a hálátlanság, amelylyel Görgeynck a magyar nemzet, Benedeknek
császára fizetett. Görgeyben megvolt Benedek
vitézsége, de Benedekből hiányzott Görgey zse
nialitása. Az est főelőadója, K a p i Béla dunán
túli ev. püspök a nemzetek felelősségéről beszélt.
Amely nemzet kifejti saját jellemét, az önmagával
gazdagítja az emberiséget. Minden nemzet fele
lős azért, hogy ezt a munkát elvégezze. Első,
amit megbecsülnünk kell, amiért felelősek va
gyunk, a magyar nyelv. Nyelvünk a nemzet lel
kének tükre, benne nyilatkoz k meg a nemzet
filozófiája, jelleme. Felelősséggel tartozunk azért,
hogy a magyar nemzet kiemelkedjék koldusszegenységéböl. Széchenyi azt mondta, hogy
koldus nemzet nem lehet igazán szabad. A nem
zet a közös származáson kivül hosszú történelmi
fejlődés eredménye. A nemzet egységének is
tartozunk mindnyájan. Ezt az egységet szépen
szolgálhatják a történeti fejlődés törvényének
következtében elkülönült osztályok, egyházak,
pártok. Ha ezek egymással harcolnak, akkor a
nemzeti egység úgy jár, mint Szabolcska köl ter
ményé ben a két szemben álló hadsereg közt lévő
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Krisztus-kereszt: a két tábor golyói sok kárt
tesznek egymásban, de valamennyi golyó át
járja a keresztre feszített Krisztust, a nemzet
nek egymással harcbanálló csoportjai nagy kárt
tehetnek egymásban, de legnagyobb kárt a nem
zeti egységnek okozzák. — Kapi Béla hatalmas
előadása után Ä p r i 1y Lajos olvasott föl köl
teményeiből , (Imádkozom, legyek vidám, —
Fegyvertelen vadász, — Kolozsvári éjjel, — Az
aranymosó, — Szeptemberi fák) szűnni nem
akaró tetszés közben. M a r ó t h y Jenő humor
los elbeszélésével kötötte le és tartotta állandó
zajos derültségben a közönséget. A zeneszámok
közül külön is ki kell emelnünk Vilezsál Ri
chard művészi hegedüjátékát. A ritka műélve
zetet nyújtó estélyt Csengődy Lajos dr. zárta be.
Halálozás. Id. Sztik G yula nyug. kántorta
nító Lajoskomáromban, Súron, Pitvaroson, Tót
komlóson és Békéscsabán végzett 43 évi tanítói
működés és 20 évi nyugalom után, életének 80-ik,
boldog házasságának 54-ik évében okt. 6-án B é
késcsabán elhunyt.

Szeged. A szegedi egyházközség okt. ;12-én
avatja fel új iskoláját. Ugyanakkor búcsúzik a
40 évi szolgálat után nyugalomba vonuló Országh
József igazgató-tanítótól.
— Isk o lá in k . A tavalyi egyetemes közgyű
lés jegyzőkönyvében találjuk dir. Szigethy La
jos egyetemes tanügyi előadó jelentését az is
koláik 1928—20. évi állapotáról. E szerint
k ö z é p i sk o I á n k volt 10, és pedig 7 fiuközépiskola (Budapest, Szarvas, Aszód, Békéscsaba,
Bonyhádi, Nyiregyháza, Sopron) és 3 leányközépisikóla (Budapest, Kőszeg, Nyiregyháza). A
hét fiuközépiskolában volt 2728 tanuló, a három
leányközépiskolában 775 tanuló; közülök evan
gélikus va!tás:u 1217 fiú és 277 leány i'(42o/0).
Van két t a n í t ó k é p z ő n k (Sopron és Miskolc)
és iegy t a n í t ó n ő k é p z ő n k (Szarvas); a nö
vendékek számla 339 fiú és 156 leány (64<y0).
Az a s z ó d i polgári leányiskolának és egy éves
gazdasági továbbképzőnek 170 tanulója volt,
közülök evangélikus 83 (49%). — Az e l e m i
i s k o l á k adatai: rendes tanító 694, helyettes
16, összesen 710 tanító; a mindennapi iskolá
sok száma 33.943, közülök evangélikus 30.719;
az iskolák bevétele államsegély nélkül 1,700.000
pengő. — A nem e v a n g é l i k u s jellegű is
kolákba járó evangélikus tanulókra vonatkozó
adatok szerint (amelyek a kerületekből nem egy
séges alapon érkeztek be) 30.630 evangélikus
tanulót tanítottak lelkészek, vallástanárok, hit
oktatók és tanítók. — Ezek szerint az evang.
tanulók száma az országban 63.238.
Vác. Szuchovszky Zsigmond váci tanítót, aki
40 évi szolgálat után nyugalomba vonult, meleg
ünneplésben részesítette az egyházközség. D.
Raffay Sándor püspök Szuchovszky Zsigmondot
igazgatói címmel tüntette ki, a kultuszminiszter
pedig érdemes munkájáért elism erését nyilvá
nította.

1930.

A kelenföldi egyházközség* a Szüts Gábor
elhalálozásával megüresedett lelkészi állásra
szeptember 28. tartott közgyűlésében Szántó Ró
bert vallástanárt Winkler Lajos mezőtúri és Zemann Zoltán tállyaí lelkészeket jelölte.
,,Emmaus Felé“, Evang. theológusok folyó
irata októberi számában Christanda J. Nelson
,,A fátyol mögött“ című elmélkedéseinek fordí
tását kezdi meg. Ugyanebben a számban kezdő
dik Oravala Ágoston finn lelkész ,,A parasztpró
féta“ című regénye Br. Podmaniczky Pál egye
temi tanár fordításában. A regény tárgya a finn
egyházi ébredés, amely fordulópontot jelent a
finn evang. egyház és a finn nemzet történeté
ben s amelynek középpontjában a ,,parasztpró
féta“ áll, egy egyszerű finn parasztember: Routsalaínen Pál. A regény, a finnek anyagi támoga
tásával, könyvalakban is megjelenik.
Bíbliaolvasóknak! Okt. 13. hétfő: Szaba
dítsd meg magadat és másokat! 2 Tím. 2, 19—26;
1 Tím. 5, 22 b. — Okt. 14, kedd: A tisztátalanság
átka. Bírák 16, 4—21. — Okt. 15. szerda: Vá
gyódás a tisztaságra. 51. Zsoltár 1—14. — Okt.
16. csütörtök: Jézus tisztasága — nekünk példa.
Zsid. 4, 4—16; 7, 23—28. — Okt. 17, Péntek:
Krisztus vére, igéje és lelke megtisztít. Zsid. 9,
11—14; 1 Ján. 5, 5—8. — Okt. 18. szombat: Te
kintsünk fel — tegyük félre — harcoljunk. Zsid.
12, 1—4. 12. 13. — Okt. 19. vasárnap: A tiszta
életnek jutalma van. Máté 5, 8; Ján. Jel. 21,
21—27.
— Sopron. Feledhetetlen és bensőséges ün
nepély keretében vette az ősi soproni evang;.
egyházközség ismét használatba az 50.000 P
költséggel teljesen renovált nagy templomát. A
Leszkovszky György országos iparművészeti fő
iskolai festőművész-tanár által készített tervek
alapján reneszánsz stilusban kifestett, őskeresztyén symbolumokkal és d'us ornamentikával elő
kelő harmóniában, s emellett mégis nemes pro
testáns egyszerüséfgben felem élőén ható szép
templom a vatóünnepe október 5-én a hi vek
örömteljes és tömeges részvétele mellett a kö
vetkező programm szerint történt: Zugó harangr
szó közepette a népiskola dísztermiéből testületi
leg vonulta templomba a lelkészi és felügyelői kar
vezetésével az 50 tagú presbyterium és a 200
tagot számláló konvent, ahol ezrekre menő hí
vek nyája ivárta őket. Gyülekezeti ének után
Hanzmann Károly lelkész végezte az oltári szol
gálatot. Majd a főéneket követően Ziermann
Lajos mondott Aggeus II. 9. alapján a szószé
ken német, s Efezusi levél II. 19—22. alapján
magyar ünnepi beszédet. A két beszéd között
a templomi vegyeskar énekelt Altdörfer Viktor
vezetésével. D. Payr Sándor alkalmi énekét
zengte ezután az egész gyülekezet. Ezt köve
tően JHanzmann Károly lelkész oltári szolgálat
keretében mondotta az avatóimát, miatyánkot
s áldást. A záróének elhangzása után mindjárt
a templomban egyházközségi közgyűlést tartót-
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— Eperjes. Az Eperjes melletti Szinnye köz
tak, amelynek keretében Isten iránti hálával,,
meleg szeretettel köszöntötte Ziermann Lajos, a ség templomában megtalálták a gróf Karaffa ve
csak inemrégi, súlyos műtétből felépült gyülekezeti zetése alatt működő eperjesi vértörvényszék
főfelügyelőt, dr. Töpler Kálmán, nyug. polgár1687. évi áldozatainak földi maradványait. A
mestert, aki meghatottan köszönte meg a meg csontvázakat az eperjesi evang. egyházközség
nyilvánult ragaszkodó szeretet e t Jegyzőkönyvbe vette gondozásba s egy későbbi időpontban
vetetett a templom renoválás ténye, s köszöne nagy ünnepségek közt fogják az eperjesi ev.
tét szavazott a közgyűlés mindazoknak, akik a
külső és belső renoválás hónapokig tartó nagy templomban eltemetni.
munkájában buzgóikodtak, s a neme> a d ak o z ó 
— Felülfizetések. Hálás köszönettel isme
nak. Az egész költség az utolsó fillérig adako rem el a következő felülf izet esek et: dr. Holies
zásból nyer ugyanis fedezetet! Végül pedig ün Pálné Miskolc 1.60; Stráner Dezső Budapest
nepélyes keretben dr. Töpler Kálmán kezébe
1.60; Fuchs János Gindlicsalád 0.80; Zsig
tette le a csak nemrégiben kiegészitöválasztás- mondy Dezső Bpest 3.60; Tolnay Kornél Bpest
sal a kormányzótestületekbe megválasztott 155 3.60; Balogh István Bököd 0.80; Pazár István
konventtag és presbyter a fogadalmat. A refor Miskolc 3.60; Mayer Oszkár Bónyrétalap 0.40;
máció diadalénekének el/engésével ért véget a Zenovitz Karolin Bpest 0.60; dr. Scholtz Oszkár
nagy nap délelőtti programmja. Délután 2 óra Bpest 0.80; dr. Zelenka Lajos Bpest 9.60; Czitó
kor Budaker Oszkár lelkész prédikált Luk. ev. Győzőmé Gödöllő 0.40; Skrovina János Bpest
XIX. 40. alapján; este 5 órakor magyarul Hanz- 0.60; Kontsek Lászlóné Derecske 0.80; Belomann lelkész, 6 órakor pedig Budaker lelkész . potoczky Jánosné Szarvas 3.60; Sevcsik Pál
németül osztotta az Ur szent vacsoráját.
Bj>est 4.—; Rákosszentmihilyi egyház 1.60; dr.
Schneller
István Bpest 3.60; Ruttkay-Mgclián Gy.
— Tem plom szentelés K om árom ban. Szep
Aszód
1.60;
Kocziszky Mihály Szentes 3.60;
tember 28-án szentelte fel a komáromi uj temp
lomot Kiss István, a dunáninneni egyházkerület Wiese Gyula Cegléd 0.80; Jász Dezső Bpest
püspöke. Krayzell Miklós és Händel Béla egy- 1.60; Tárnokréti egyház 2.02; Markovit* Má
egynázmegyei felügyelők, Balogh István egy ria Bpest 0.80; Eltscher Károly Rudabánya 3.60;
házkerületi papi főjegyző és Draskóczy Lajos vitéz Lenky-Leidenbcrger János Bpest 0.80;
theológiai dékán társaságában érkezett a püspök Stromp Miklós Siklós 0.80; özv. dr. Tóth Geés a pályaudvaron Alapy Gáspár kormányfota- deonné Újpest 0.30; dr. Molnár Gyula Bpest
nácsos, polgármester, Vecsey Ede nyug. altábor 0.80; Kemény Lajos Bpest 3.60; Irsele József né
nagy, az egyházközség felügyelője, majd Fad- Bpest 0.80; Schmeiss Agostunné Budapest 1.60;
gyas Aladár helybeli lelkész üdvözölték. Balogh Tófh-Szöllös Mihály Rákosszentmihály 1.60;
István egyházkerületi főjegyző imája és biblia- Tisza völgyi Koméi Cegléd 8.60; Sólyom János
olvasása után a püspök elmondta-fölszcntelö be Bpest 0.40; dr. Kneffel József Túra 0.80; Né
szédét, majd Draskóczy Lajos nyug. theológiai meth Márton Győr 0.40; Németh Zoltán Bpest
0.80; Nógrádi leányegyház 1.60; Sztolár Miklós
dékán prédikált.
Luciáivá 1.20; Eisert Kornélia Bpest 1.80; Nötel
— A dunáninneni egyházkerület idei ren Gyula Bpest 0.00;iLoós József Nagykanizsa 1.10;
des közgyűlését okt. 16-án tartja Balassagyar Összesen 84 P 32 fillér. Lébény, 1930. okt. 4.
maton. Ez a közgyűlés iktatja dr. Sztranyavs/ky Németh Károly.
Sándor belügyminiszteri államtitkárt az egyház
— Stanley Jo n es: K risztus India országkerületi felügyelői tisztségbe. Október 14-én és
15-én különböző bizottságok üléseznek. 15-én, útjain (The Christ of the Indian Road) című
szerdán este 6 órakor gyámintézeti istentisz könyv az utóbbi esztendők legnagyobb könyv
sikere, decemberre megjelenik a könyvpiacon.
telet, utána előértekezlet.
Fordították ifj. Biberauer R. és László D. —
— A békéscsabai diakonisszaképző inté Előfizetési ára 3 P, melyet a M. E. K. Dsz.
zet felhívása. A békéscsabai evangélikus dia »Szövétnek« kiadóhivatala 52.437. sz. csekk
konisszák épzó intézet vezetősége ez utón is fel számláján lehet beküldeni. A könyvre nálunk
hívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy intéze Hegedűs Lóránt hívta fel a figyelmet.
tébe felvesz olyan vallásos lelkületű evangéli
— Leányegyesületi vezető tanfolyam . A
kus leányokat, akik a diakonissza nemes élet
hivatásra magukat ki akarják képeztetni. Fel Magy. Kér. Leányegyesiiletek Nemzeti Szöv.
vétetnek olyan evangélikus leányok, akik a okt. 19-nov. 2-ig Tahiban vezetőtanfolyamot
18-ik életévüket már betöltötték és viszont a rendez. Tananyaga: bibliaismeret, egyháztörté
354k életévet még nem érték el. A kiképzés net, irodalmi, szociális és egészségi ismeretek,
Németországban, a breslaui diakonissza-intézet lélektan, leányegyesületi munka elmélete es gya
ben folytatódik. A kiképzés két évig tart, utána korlata, szervezeti kérdések, más • belmissziói
pedig még két évi gyakorlat van. A kiképzés munkák. Részvételi és ellátási dij 15 napra:
teljesen ingyenes. Bővebb felvilágosítást: Dr. 45—50 pengő. Jelentkezéseket mielőbb kér a
Szeberényi Lajos ev. lelkész (Békéscsaba, Ba- Szövetség (Budapest, IV., Váci-utca 78-80. 1.
ross-u. 4.) ad.
5. száim).
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— Képes Luther-Naptár az 1931. évre.
XIX. évfolyam. Szerk: Németh Sámuel. —
A naptárt az ember az esztendőnek 365 <nap
ján sokszor kézbeveszi. Érthető tehát, ha a
naptárirodalomra korán reáterelődött a könyv
kiadókon kívül azoknak a figyelme is, akik szent
hitünket kívánják szolgálni, erősíteni *és terjesz
teni. Egyházunkat egy kinccsel és munkatárs
sal gazdagította boldogult Hetvényi Lajos, mi
kor 19 éve megindította a Luther-Naptárt, amely
nek egyházépitő hatása kiszámíthatatlan. Ter
mészetes viszont az is, hogy a lelkészek és ita
nítók óvről-évre örömmel köszöntik segítőtár
sukat és iparkodnak a Naptárt terjeszteni. A ter
jesztéssel jó belmissziói munkát végeznek. Az
1931. évi Luther-Naptár méltóan sorakozik elő
deihez. A rendes naptári részeken kívül egy
házi szempontból szinte .nélkülözhetetlenné te
szik a Naptárt kiválóan szerkesztett rovatai: a
minden hónapra összeállított egyháztörténeti
emlékeztető; a nevezetesebb események naplója«
1929—30; az evang. egyházi tiszti névtár; az
alkalmi megemlékezésiek; egyházunk nevezete
sebb halottak A naptárt sok művészi és ak
tuális kép 'díszíti. Szépirodalmi része (elbeszé
léseik, költemények) magas színvonalon áll. »Az
eddigiekhez hasonlóan az evangeliom hívei szá
mára valósággal értékes évkönyv és egyúttal
általánosságiban gazdag nernzetépitő alkotás
gyanánt szolgái. E fontos, hézagpótló misszió
ján kívül szépirodalmi részével, ismeretterjesztő
és szórakoztató közleményeivel is nemesen épít,
sőt mulattat is«. Ära 1 pengő 60 fillér. Kap
ható a lelkészi és tanítói hivatalokban. Egyes
példány a szerkesztőség,(Sopron, Hunyadi-iu. 9.)
által küldve 1.76 P.
— A Brit és Külföldi Biblia-Társulat 126.
jelentése szerint iá Társulat kiadásában a Biblia,
illetve annak iegyes részei 630,nyelven jelentek
meg. Az eladott példányok száma minden ed
digi rekordot fölülmúl. Több mint egymillió tel-,
jes Biblia, több mint 1,250.000 teljes Ujtestamentom és 9,795.000 »rész« kelt el; összesen'
12,175.292 példány.
!
— Felpéc. Madár Mátyás volt felpéci lel
késznek, la MELE egykori alelnöikének síremlé
két ünnepélyes keretek közt avatta fel a fel
péci temetőben Pálmai Lajos, a győri egyház
megye tb. esperese szeptember 28-án.
— A Szarvasi öregdiákok Szövetsége
szombaton, 11-én családias összejövetelt tartott
a Magyar Világ vendéglő (Vilmos császár-ut 68.)
különtermében. Ez alkalommal mutatták be dr.
Háberern J. Pál egyetemi tanár képajándékát,
amely a szarvasi főgimnázium egykori kiváló
igazgatójának, Háberern Jonatánnak sikerült
arcképét örökíti meg, dr. Szuchovszky Lajos
„Rodostói romok között" címmel tartott elő
adást, azután pedig magyar dalokat adtak elő
zongorán.
N yom atott a

Í93Ó.

— VII. Orsz. Nőmunka-kiállitását tartja
november 5—11-ig a székesfővárosi Vigadóban
a Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége. Kiállitók előjegyzése folyik. Jelentkezni lehet: Írás
ban bármikor; személyesen vagy telefon utján
(816—33) hétfőn,, szerdán, pénteken délelőtt.
Felelős kiadó: NBMETH KAROLY.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Kelenföld. Névtelenül küldött cikket elvből
nem közlök.
868/1930. szám.

Pályázati hirdetés.
A lemondás folytán üresedéiben levő irsai
(pestmegyei közép egyházmegye) lelkészi állásra
ezennel pályázatot hirdetünk.
Pályázók a bányakerületi ilelkéiszválasztási
szabályrendeletben (14—16 §.) előirt okmányok
kal felszerelt kérvényeiket az esperes! hivatal
hoz: Bény éré (Pest megye) f. évi október hó
30-ig küldjék be.
Szolgálati nyielv: magyar és tót.
Javadalma:
1. Készpérfz 125 pengő;
2. Körülbelül 120 hltr. rozs párbérben;
3. 54 magyar hold papi föld haszonélvezete;
4. Négy öl kemény tűzifa;
5. Két harmad offertórium a sátoros ünne
peken;
6. Stólák;
7. Minden önálló háztartástól 40 (negyven)
fillér vájtság;
8. Minden gazdasszonytól egy csirke.
Bénye, 1930. évi október hó 4-én.
Doleschali Lajos
rt
\
főesperes.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott egyhm. elnökség a soltvadkerti
lelkészi állásra pályázatot hirdet. Javadalom:
1528 négyszögöl területen fekvő lakás, udvar
és kert haszonélvezete!; 35 kát. hold 179 □-öl
területen fekvő szántó, kaszáló és szőlő gyü
mölcsössel, mely utóbbi két magyar holdat tesz
ki, haszonélvezete; 422 □-öl területű kenderföld1haszonélvezete; 1400 aranykorona készpénz
fizetés, 190 q. rozs járandóság; palást-dijak. A
pályázótól a magyar nyelv mellett a német
nyelvben megfelelő jártasság kívántatik. A kellő
képen felszerelt pályázatok 1930. október 25-ig
Apostagra a főesperesi hivatalhoz küldendők.
Budapest és Apostag, 1930. október
Báró Kaas Albert
Bakay Péter
egyhm. felügyelő.
1—2
főiesperes.
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C s e le k e d e t.
„Mi haszna, ha valaki azt mondja,
hogy hite van. cselekedetei pedig nin
csenek . . . A hit, ha cselekedetei nin
csenek megholt 6 magában."
Jakab lev. 2, 14-17

Jakab apostol a jószivű és szépszavu, de
amellett olyan keresztyének ellen fakad ki, akik
a hitnek energiáit nem sűrítik cselekedetté, akik
megmaradnak a szavak gyöngysorának morzsolásánál és beérik az érzelmek parfűmös szentimentalizmusával. A vallással jóhiszeműen is le
het visszaélni. Zsongitó szernek alkalmazzák
olyanok, akiknek felvillanyositásra volna szük
ségük. Vánkosnak használják, pedig nekik éb
resztő órául van szánva. Ünnepi Tilágitásnak
tekintik a gyertyát, aminek az a rendeltetése,
hogy mindennap meggyujtva világoljon a ház
ban levőknek. Andalogva sétálnak az utón s
gyönyörködnek a táj szépségeiben, s nem ve
szik észre, hogy az ut mellett a burgonya földet
meg kellene kapálni. A csillagokon merengenek,
s nem látják az elkószált juhot, amint haza, az
akolba kellene terelni. E! vannak ragadtatva a
villámok cikázó játékától, s lenézik a villanykör
tét, amelyben az égi villámnak csak egy elenyé
sző töredéke működik.
Nem érhetjük be az eszmények kultuszá
val, gyöngyházfényii idealizmussal, nemes gon
dolatok ápolásával, szép» érzések csokorba kö
tésével. Egy jól sikerült körmondattal, vagy egy
találó szóképpel még nem vált életté ben
nünk az ige. Ha ennél többre nem vagyunk
képesek, jaj lesz nekünk és keresztyénségünknek. A világ igen szaporán halad s fittyet hány
az esztétákra, akik külön, saját tempót szeret
nének kötelezővé tenni. A jócselekedetet gyor
san kell cselekedni, legalább is olyan gyorsan,
ahogyan a szekularizmus terjed s ahogyan a
romboló erők dolgoznak. Ismerem a kovászról
szóló példázatot, az önmagától termő földről
szólót is; de ismerem Jézus szavát arról a gyom
ról, amelyik elnyomja a búzát, s azt a másikat,

M eiielan lk hetenként eg v szer, vasárn ap .
Előfizetési i r : Egész évre 6 P. 40 M L léiéire 3 P.
20 M L negvedévre t P. 60 M L Ebi szán 16 fill
H ir d e té si á ra k m e g e g y e z é s s z e r in t.

amelyik azt mondja, hogy eljön az éjszaka, ami
kor senki sem munkálkodhatik.
A kovász Íratása esetleg lassú lehet és megkéshetik. Olyan szolgák kellenek, akik hallván
a szót: Tedd ezt!
megteszik; Jöjj ide! —
odamennek. A világban a gonosznak nagy ha
talma vau. Mit csináljunk ezzel a gonosszal?
A gonosszal a keresztyén ember egyet cselekedhetik: harcol ellene. Az élet iharc. Ezen mi
nem tudunk változtatni. Igaz, hogy meghátrálha
tunk; de aki meghátrál, nem gyönyörködik ab
ban az én lelkem!« Behúzódhatunk a tétlen hit
nek eresze alá; de a hit, ha cselekedetei nin
csenek, megholt ő magában-* és >nem minden,
aki azt mondja Uram, hanem aki cselckszi az
én mennyei Atyám akaratát!« A gonosz világ
gal való elégedetlenség sok keresztyént megnvugtat: milyen jó ember vagyok én, hogy enynyire bánt engem a világ gonoszsága! Egy
szebb és jobb világ után való sóvárgás sok ke
resztyén embert megtéveszt: milyen Leiektől
ihletett ember vagyok én, hogy ilyen epekedve
vágyódom az uj Jeruzsálem után!
De az elégedetlenség és az epekedés igen si
lány pótléka az energikus cselekedetnek. Légy
meggyőződve keresztyén barátom, hogy harcos
cselekedetek nélkül életeden valami féreg rágó
dik s nem vagy alkalmas az Isten országára.
Igen szép dolog, ha lelkedet műveled, s belőle
irodalmi szalont, könyvkereskedést, lexikont,
vagy gramofonlerakatot csinálsz, de mit ér
mindez, ha érzésed, tudásod, eszméid, vágyaid
felhalmozott erőid nem fogod igába s nem hasz
nálod fel arra, hogy a világot jobbá, a gonoszt
tehetetlenebbé, az embereket boldogabbá tedd.
Jegyezd meg magadnak: Nem eszmények,
gondolatok, érzések kellenek neked, hapem
maga Jézus Krisztus, hogy ö legyen Urad', és
Mestered. Benne minden eszmény megtestesült.
Ha odaadod magadat az ü szolgálatába, akkor
megvalósítod a legmagasabb eszményeket, mert
Jézus Krisztusnak Lelke a benned levő jót a
jóc9elekedet alakjába fogja önteni.
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Misszió.
'D. Köbei le írja »Megi gazul ás és megszen
telés« című könyvében. »A misszió a keresztségi
kegyelemben és a megiigazulás hitében szilár
dan álló gyülekezetnék legelső és ennélfogva
legszükségesebb kifejezése. A misszió' nem tol
dalék, nem amatőrködés, nem fárasztó hitbeli
kötelesség, hanem szabad lényegbeli nyilvánulása annak a lelkiismeiétnek, amely a kiengesz
telésből él«. »Ha Krisztusban az emberiség bűne
teljes szeretetakarat által 1egyezetett és eltöröl
tetett, akkor a gyülekezetre, amely Krisztus tes
tének egyik tagja, fennáll a misszióra való
univerzális kötelezettség. Pál apostolnál a megigjazulás és a világmisszió cserefogalmak. Aki
»kegyelemből tartatott meg« (Ef. 2, 5) az Isten
előtt minden különleges előjogról lemondott, az
Istennek ezt az üdvakaratát odaszánja és köizvéti ti m i n d e n e m b e r n ek«. A világmisszió
nem kedvtelés, nem vesszőparipa. Épen nagy
nyomorúság1idején a külmisszió komoly p r ó b a
k ö v e annak, hogy a keresztyénség a hitbeli
engedeimess égben áll-e Urának missziói paran
csával szemben, hogy eltölti-e a Megfeszitettnek világot átfogó szeretete, s hogy csakugyan
ébe benne az a remény, hogy Isten az időik
végén mindenható Igéjével megváltja a világot!
Evangélikus Testvérem!
meggon
dol t a d- e , hogíy a k ü l m i s s z i ó ' a t e k e 
r e s z t y é n l e l k i i s m i e r i e t e d n e k l ényegi b e l i n y i 1Vá n u 1á sa, ha k i v é s z e d b e l ő l e
a r é s z e d e t ; s l é n y e g b e l i f o g y a t k O'z ás a, h a k ö z ö n y ö s e n t á v oTm a r a d s z t ő 1e ?
Belekapcsolódtál-e imádságaiddal és adomá
nyaiddal Uradnak ebbe a tért és időt átfogó
hatalmas munkájába? Amikor látod és tapaszta
lod1, hogy a sátáni hatalom milyen áradata zuhog
végig a világon, gondoltál-e Uradnak arra a sza
vára, hogy ahol Ö van, akarja, hogy ott legyen
a szolgája is: a g á t o n !

A fo rd u la t Indiában.
— Jones Stanley után

Indiában a kaszt valószínűleg a faji és rendi
különbségiek keveréke. Az egyes kasztok tagjai
mereven elzárkóznak egymástól. Az indiai nép
ből körülbelül 60 millió ember nem tartozik a
számos kaszt egyikéhez sem. Ezek az emberek
teljesen megyetettek és jogfosztotak, az embe
riség söpredékének tekintik őket. Újabban e
milliók között f i g y e l e m r e m é l t ó m o z g a 
l o m ütötte fel a fejét. Emberszámba akarnak
vétetni, emelkedni és haladni akarnak. Azon
ban a felsőbb kasztok, különösen a gőgös brámánok minden áron szeretnék őket a mély
ségben tartani. S most ezek a megvetett kasztnélküliek a passzív ellenállás eszközét alkalmaz
zák a brámánok ellen, akiktől azt tanulták. Né
hány esztendeje egy pár ilyen kasztnélküli meg
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jelent egy olyan utcában, ahová tilos volt nekik
a bemenetel. Azonnal börtönbe vétették őket.
De másnap már egy újabb csoport kasztnélküli
verődött ott össze és engedte magát tömlöcbe
vitetni. Ez a harc egy álló esztendeig tartott.
Az emberek a börtönbe vándoroltak, leülték a
büntetésüket, s azután egész nyugodtan megint
besétáltak a tiltott utcába, hogy ott a földre tele
pedjenek. India nagyszerű kitartással tud ülni.
Ez a kitartás a csendes, türelmes emberek kel
tette hatással együtt az egész, évezredek óta
fennálló ősrégi kasztrendszert gyökeréig megrenditette. A magasabb kasztok egész sereg
tagja összeállt, 275 km. távolságban falurólfalura járt, mindenütt gyűléseket tartott, hogy
a szerencsétlen kasztnélküliek iránt részvétet éb
resszen. Azelőtt ilyesmi teljes tehetetlenség lett
volna. Tényleg elérték, hogy minden utcát meg
nyitottak a kasztnélkülieknek. A legközelebbi év
tizedekben bekövetkezhetik a döntés azon nyomoruságteljes sors felett, amely ennek a 60 mil
lió embernek ősidők óta osztályrészül ljutott.
S ha azt kérdezzük, hogy mi idézte elő ezt
az óriási fordulatot, akkor egy név nyomul elő
térbe: Krisztus.
Még jelentősebbnek tűnik fel azonban egy
másik mozgálom, amely a m a g a s a b b k a s z
t o k ba n jelentkezik. Nem mintha ezek az em
berek már most valamennyien megl kívánnának
keresztelkedíni, hanem csodálatos az a feltűnő
K r i s z t u s h o z f o r d u 1á s, amely egész gon
dolkodásukban végbemegy. Tizenöt esztendeje
még azt hallhattuk, hogy misszionáriusok is
kételyüket fejezték ki, hogy van-e sok értelme
annak, hogy az evangéliomot felkínálják az in
diai társaság1 e büszke képviselőinek. A hinduk
nyíltan kifejezést adtak a keresztyének és Krisztun iránti megvetésüknek, sőt gyűlöletüknek.
Mikor egy előkelő hindu a nemzetgyűlésben
Krisztus nevét emlitette, a megbotránkozásnak
olyan vihara tört ki, hogy ,a szónok képtelen
volt beszédét befejezni. — Aggan az idő
ben az indiai társaságiban a ilegyülöltebb név
Krisztusé volt. Tiz évre rá, miikor már a
hinduk megtanulták, hogy éles különbséget te
gyenek Krisztus és az európai keresztyének
közt, megtörténhetett, hogy a nemzetgyűlésben
a hindu elnök egész s’zakaszokat idézett az Új
szövetségiből, többek közt a keresztrefeszitést
János evangéliomából. Indiának egyik kiváló
szociális vezére jegyezte meg; egy alkalommal:
»Nehezen volna megmondható, hol végződik
hinduizmusunk és hol kezdődik keresztyénségiünk«. A legmagasabb kasztnak egy képvise
lője, egy brámán, egy misszionáriust ilyen sza
vakkal vigasztalt: »Ne vessze el a bátorságot;
nem sejti, hogy az Önök evangélioma milyen
mértékben járt át bennünket. Nézzen meg en
gem! Én brámán vagyok, de iszeretném maga
mat k e r e s z t y é n brámánnak nevezni, mert
életemet Jézus szavai és szelleme szerint pró
bálom alakitani, jóllehet megtörténhetik, hogy
sohasem fogok vele a nyilvánosság! elé lépni«.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1930.

Midőn egy ízben az angol (kormányzat ellen
vívott nyílt harcban 1200 indust ejtettek fog
lyul, akik között egyetlen keresztyén sem volt,
s ezek az emberek csak igen kevés tárgyat vi
hettek magukkal a fogházba, legtöbbjük magá
val vitte az Újszövetséget, hogy azt olvashassa.
Indiának egyik egyetemi városában a po
gány egyetemi hallgatók kérték a misszionáriust,
hogy- tartson előadást az egyetemen. Valóság
gal erőszakoskodtak, s mikor a misszionárius
azt kérdezte tőlük, hogy miről szeretnének hal
lani, azt a választ kapta: »Azt szeretnénk, ha
Krisztusról beszélne«. Egy másik misszionárius
egy pogány templom papjával beszélgetett
Egyszerre csak a pap egy Újszövetséget hú
zott elő a zsebjéböl, s igy kiáltott fel: »Ez az
ételem és italom«. S még hozzátette: »Minden
vallás tűnőben van, vagy el fog tűnni, egyedül
Jézus marad meg«.
Ha nerti hagyjuk is figyelmen kívül a ve
szélyeket és ha nem csigázzuk is túl reményein
ket, mégis megmarad hatalmas ténynek, hogy
India szellemi életében n em s e j t e t t f o r d u 
l a t megy \égbe s hogy' ennek középpontjában
Jézus álí. A sok százmilliót számláló népnek
alsó és felső rétege mint megtartójára, Jézusra
tekint. És mi európaiak?

Bűn.
Az ördög suggalatára az ember mindig ipar
kodott olyan módon tuftenni magát a bűnön,
hogy azt körmönfont ál okoskodással lekicsi
nyelte. Némelyek azt állítják, hogy bűn egyálta
lán nincs. Mások szerint a bűn csak csorba az
emberen, amelyet azonban a fejlődés folyamán,
a műveltség terjedésével kiküszöbölhetünk. —
Megint mások azzal érvelnek, hogy a bűn olyan
szerencsétlenség, amelyért az egyes ember nem
felelős; a körülményeket kell okolni, amelyekbe
belecsöppenünk. Azt is tanítják, hogyia bűn fel
fogás dolga: egyik helyen és egyik időben bűnszámba megy az, ami a másik helyen és időben
nem bűn, sőt esetleg erény, i - De mindez csak
szemfényvesztés. A bűn nagyságát, komolysá
gát, halálos erejét akkor látjuk meg, mikor a
ködfátyol eloszlik, s megpillantjuk Istennek
tisztaságát, szentségét. Akkor belátjuk, hogy mi
lyen üres, de egyszersmind milyen ivészes, ha
lálos játék a bűnnel való kacérkodás, a bűnnek
lekicsinylése, vagy kendőzése. Ha Isten meg
mutatja magát, azonnal átéljük, hogy (vétkeztünk
Isten és ember ellen, nincs és nem -lehet remé
nyünk békességre, boldogságra, amig bünbocsánatot nem kapunk s amig egész lényünk meg
nem tisztul, át nem alakul.
»Az ember bűnnel, azaz istenfélelem és Is
tenben való bizalom nélkül s bűnös ivággyal szü
letik. Ez a bűn örök halálba'és kárhozatba dönti
azokat, akik a keresztség és a Szentlélek által
újjá nem születnek«. (Ágostai Hitv. II. cikk.)
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Abányai egyházkerület közgyűlése.
A bányai egyházkerület a budapesti Deák
téri leánykollégium dísztermében D. dr. Raffay
Sándor püspök »és dr. Pesthy Pál egyházkerületi
felügyelő elnöklete alatt október 10-én tartotta
rendes közgyűlését. A gyűlést megelőzőleg Ku
tas Kálmán szegedi lelkész mondott a templom
ban gyám intézeti beszédet a szegény ö/vegy fil
léréről. Dr. Pesthy Pál ny. igazságügyin niszter
délelőtt 10 órakor nyitotta meg a közgyűlést.
Felügyelői megnyitójában rámutatott arra, hogy
a pezsgésnek indult magyar életben ellentétes
világnézetek küzdelme folyik, s a zsibbadás je
lei mutatkoznak; panasztól hangos az ország.
Megismétlődhetik a tizenkét év. előtti történet,
de most már helyrehozhatatlanul. A harc fo
lyik, de félelemre, aggódásra okunk nincs. Meg
emlékezik a kormányzó államfői működésének
tiz éves jubileumáról, majd áttérve az Ágostai
Hitvallás 400 éves jubileumára, méltatja a Hit
vallás jelentőségét. Az Ágostai Hitvallás uj tar
talmat öntött a telkekbe, az egyenlőség, a test
vériség, szabadság eszméit plántálta el. A kö
zépkor óta fejlődött kuliurának alapját a pro
testantizmus vetette meg. Bűnt köveit el az, aki
a nemzet egységét lazítja; ne.n a felekezetek vi
szálykodása az a mód, amely az Ur dicsőségé
nek megismeréséhez vezet, hanem a nemzeti
eszme által összefogott nemes verseny és a pár
huzamos munka. Türelmet hirdet, de amely jog
megillet, azért küzdenünk kell a jog fegyverével.
Vannak még olyan jogaink, amelyeknek érvé
nyesítéséért küzdenünk kell. Az 1848: XX. t.-c.
végrehajtása még ma is késik, még ma is ér ben
nünket kisebbítés lelkiekben, anyagiakban egy
aránt. A mi igazságunk fényes, mint a nap. —
Megemlíti a tanítók sérelmét, amely azokat a
javadalom átértékelésénél, az egységek megálla
pításánál éri. Egyházunk dotációja látszólag jo
gos, de másokkal való összehasonlítás'után mél
tányosnak nem mondható. A tanítók kinevezése
körül is vannak sérelmeink. Ezek után az egy
házkerület felügyelője rámutatott azokra a fel
adatokra, amelyek egyházunk beléletében vár
nak reánk. Első sorban a lelkészek és tanitók
vannak hivatva ezen uj feladatok végzésére, de
az egyház minden egyes tagjának is vállalni
kell a munkát. A protestantizmus kezdő száza
dainak áldozatos idejét éljük y»mét, s restringált állami támogatás mellett kell a fokozódó
szükségleteket kielégítenünk. Különösen kiemeli,
hogy a felsőiskolai ifjúság léte teljesen proble
matikussá vált; pedig ha az ifjúság leszorul,
akkor egyházunk elveszti kulturfölényét. A fő
iskolai segélyintézményeinket ki kell bővíte
nünk, meg kell erősítenünk. Javasolja, hogy a
közgyűlés Írjon fel az egyetemes egyházhoz,
s kérje, hogy a főiskolai hallgatóság segélye
zésére küldjön ki egy bizottságot. Meleg sza
vakkal emlékezett meg az elnöki megnyitó Vass
József elhunyt népjóléti miniszterről, aki nagy
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volt szellemben, emelkedett lélekben, fennkölt
gondolkodásban, nemes a cselekedetben.
D. dr. Raffay Sándor püspök jelentésének (Reflexió vitéz Nagymegyeri Raics Károly ny. altábor
alaphangja a 80-ik Zsoltár ama szava volt: nagy urnák az_„Evangélikusok Lapja" f. évi 31. számá
ban megjelent hasonló cimíi cikkére.)
»Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd
a te orcádat, hogy megszabaduljunk.« Szól az
Nagyon megörvendeztetett az említett cikk.
az Ágostai Hitvallásról, amely nekünk emlék és Végtelenül örülök annak, hogy épen inagyjaink
kötelezés. Számos évtized csapásai megint azt közül akad valaki, aki annak a fontosságát és
bizonyítják, hogy a nemzet és az evangélikus szinte nélkülözhetetlenségét látja, a,miit a cser
egyház története e;gybékapcsotódik. Négyszáz év készet, mint elsőrangú pedagógiai módszer és
előtt is válságos volt a nemzet helyzete. Tör az ifjúság leikéhez legközelebb álló pedagógiai
ténelmi hivatásunk ma is az, hogy erős, ke irány magában hordoz. Felbuzditott a cikk arra,
mény egyéniségeket neveljünk a nemzetnek és hogy ne csak harcosa, hanem propagálója is
az egyháznak; hogy az ifjúságot egész férfiakká, 'legyek a címben benne rejlő gondólatoknak, i
hitvalló hősökké nevelje, mert uj nemzedék kell
Szeretnék írni egyrészt a cserkészet és a
ennek a hazának, amelyben van erkölcsi erő; lelkipásztor elvi viszonyáról, másrészt pedig kö
s az egyéni tiszta élet mellett teremtő akarás. zös gyakorlati lehetőségeikről.
Az elmúlt közigazgatási év — mondotta a
Mi a cserkészet? A cserkészet a vilá
püspök — megint azt igazolta, hogy mostoha gon 1.az egyik
legelterjedtebb ifjúsági 'mozga
gyermekei vagyunk a magyar államnak. Az lom, mondhatnám,
az egyetlen. Azéírt van ez,
egyenlőséget és viszonosságot nem mindenkor mert a vallás, erkölcs,
hazaszeretet és embertapasztaljuk. Államjogi helyzetünk kedvezőtlen szeretet csodálatosan találkoznak benne. Valami
volta nem1 változott. Nem történt lépés á feleis van, ami elterjedtté tette: az, hogy mun
kezetközi viszony bomlásának megakadályozá más
kája nem annyira a vezetők, mint (inkább a fiuk
sára, márpedig a túlzókat az államhatalom kö munkája és ez a munka is önkéntes. Az elmé
telessége volna megfékezni. A protestáns !házas leti része a tiz törvényben, a fogadalomban és
ságokat gyalázzák. A leánykollégiumnál a mi a célkitűzésben van lefektetve, a gyakorlati
niszter tanszék létesitéséhez államsegélyt nem része pedig az u. n. próba pontokban, iErede
ad. Kívánatos, hogy az állatni az iskolák vsegélyét tére
nézve nem egyházi, felekezeti 'intézmény,
ne leszállítsa, hanem felemelje. Megemlítette a hanem általános keresztyén. Magán hordozza
püspöki jelentés, hogy a bányai egyházkerület az igazi keresztyénségnek a bélyegét, mert egé
ben két árvaház van, a szarvasi 63 árvával és
a bibliából sarjadt. A keresztyénség ipedig
a békéscsabai 23 árvával; működik két diako szen
csak akkor igiazi keresztyénség, ha egyedüli zsi
nissza-egyesület, a »Féibé« és a békéscsabai, nórmértéke, mint az őskeresztyénségnek, a bib
mindkettő az eredményes munka és a sikeres lia és egyedüli feje a Krisztus! A cserkészet
fejlődés utján van. Eredményesen dolgozik ,a nek igazi pártfogója a szintén világszerte ismert
norvég misszió is Budapesten. Kegyelettel em Keresztyés Ifjúsági Egyesületek* (KIÉ, Angliá
lékezett meg Kende Kirchknopf Gusztáv, Gaj ban: YMCA) voltak. Az angliai YMCA (ájemdács Pál, Gallé István, Kruttschnitt Antal, Ko szié)-hez vitte Baden Powell (Bédn iPaul), a
rén Márton, Szüts Gábor, Törteli Lajos elhunyt cserkészet — mondhatjuk — megalapitója, az
lelkészekről. Szükségesnek tartja a Theologus óta a világ főcserkésze, a cserkészet eszméjét,
Szemináriumnak Budapesten való felállítását, s hogy a KIÉ, mint az erre legméltóbb, vegye
a felsőházi tagsági jog terén egyházunkat ért k e z é b e az Isten országáért folytatott, akkor már
sérelem orvoslását.
gyönyörű munkája elsőrendű módszeréül a cser
A közgyűlés tárgysorozatának folyamán készetet. Meg is tette. Ezt a vállalkozást, el
nagy izgalom támadt, amikor Kovács Andor fő- határozást őrzi a birkenheadli
(börknhedi)
esperes, kormányfőtanácsos a javadalmas egy YMCA gyönyörű egyesületi házának a nagy
házi tisztviselők házasságikötésére vonatkozó termében egy réztábla. És mégis vannak evan
szabályrendelettervezetet ismertette. A püspök gélikusok, akik a cserkészet és az ev. lelkipász
a Sárkány Béla-féle javaslatnak változatlan el tor eredményes találkozásának az elvi nehéz
fogadását ajánlotta, s a közgyűlés egy szavazat
•
ellenében a javaslatot elfogadta s ilyen értelmű ségeiről beszélnek.
Határozottan meggyőződtem afelől, hogy
határozatát az egyetemes közgyűlés elé ter
mi, ágostai hitvallású evangélikusok, hordozzuk
jeszti.
i
i '
a keresztyénségnek az igazi lényegét, a mi Hit
A közgyűlés este 7 órakor ért véget.
vallásunk és tanításunk látja és mutatja meg
— Felügyelőválasztás Bánkon. A bániki a keresztyénségnek az igazi lényegét, a mi Hit
(Nóglrád1m.) egyházközség szept. 21-i közgyű gondolását. Viszont ugyanilyen határozottsággal
lése egyhangú lelkesedéssel választotta meg fel vallom, hogy az elveinkben szeretünk elgyö
ügyelőjéül dr. M i k s z á t h K á 1m á n horpácsi nyörködni, ami tulajdonképen Istenben való elföldbirtokost, miskolci főispánt, s másodfelügye gyönyörködés, tehát szükséges, de nem me
lőjévé dr. F u r i a K á r o l y vm. tb. főorvost, gyünk tovább ennél. Nem vagyunk lelég prak
nógrádi járási tiszti főorvost.
tikusak, pedig egy hittan sem1 foglal magában
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annyi életrevalóságot, mint épen a mienk. Bele
nyúl egészen a mindennapi életünkbe. (Lásd:
Luther kátéit.)
Mi is hát a hiba a cserkészetben?
Egyesek szerint már az nagy baj, hogy
ismét t ö r v é n y e k e t állít a gyermekek elé.
Nem volt elég az Ótestamentum!?Az Ujtestamentum nem szereti a törvényt, mindig a ke
gyelemről beszél. Sohase felejtsük el azonban,
hogy Jézus nem a törvényt jött eltörölni, ha
nem b e t o l t e n i jött azt. A törvény kell, a
törvény szent, mert az Isten akaratát mutatja.
A cserkésztörvény pedig tiszta evangéliumi gon
dolatokat tolmácsol. Ezért a törvényt bl? kell
tartani. Jézus arra akar megtanítani, hogy ha
a törvényt betartottuk, akkor is hitvány szol
gák vagyunk, mert azt tettük, ami kötelessé
günk. A cserkész-törvények azt akarják meg
mutatni, hogy mik a gyermeknek, serdülő fiú
nak, ifjúnak *a kötelességei.
Még nagyobb hibát látnak abban, hogy a
cserkészet f o g a d a l o m által is intenzivebbé
akarja tenni a cserkész gyakorlati életét. Mond
ják sokan, hogyan egyeztethető össze a bibliá
val a fogadalom, mikor épen mi vagyunk azok,
akik tiltakozunk pl. a szerzetesi fogadalom teilen.
Először is a biblia, maga Jézus sem a foga
dalom ellen beszél. Jézus azt mondja, hogy »a
ti beszédetek legyen: igen igen, nem nem«.
(Máté: 5. 37.). Ebben arra utal, hogy minden
bizonyításunkhoz elég az, hogy j igen -nel, vagy
»nem«-mel fejezzük azt ki. A fogadalom nem
bizonyítása valami megtörténtnek, nem is eskü
tétel, hanem szent elhatározás, jóra, tnemesrc
való i g y e k e z e t e m n e k előre kijelentése és
pedig ünnepies formában. A fogadalom azorfban
csak akkor igazán fogadalom, ha megfelel három
követelményének: »A lehetségesre irányuljon,
szabad akaratból folyjon, önként és megfonto
lással tétessék«. (Ágostai Hitvallás XXVII. cikk.).
A cserkészfogadalom mind a három .követel
ménynek megfelel. A lehetségesre irányul
azért, mert olyan dolgok vannak benne, amik
minden emberre, minden gyermekre, serdülőre,
ifjúra nézve lehetségesek, sót kötelezők, ha ke
resztyének akarnak lenni. Egy ifjúsági mozgalom
sem helyez akkora súlyt a szabad elhatározásra,
az önkéntességre, mint a cserkészet. A meg
fontolásra vonatkozólag világosan beszél a hat
havi próbaidő,amikor minden cserkész elkészül
het, megismerheti, mi az, amire vállalkozik. A
fogadalom egy bizonyos szempontból jó peda
gógiai eszköz is. Mindennél fontosabb azután
az, hogy szánt komolysággal vegye azt min
denki.
Talán a célkitűzésben látják a legnagyobb
hibáját a cserkészetnek, mikor azt mondja,
hogy e m b e r e b b e m b e r t a k a r nevelni (és
a magyar cserkészet magyarabb magyart). Va
laki egyszer azt kérdezte egy 'cserkésztiszttől,
mikor erről a célról volt szó: ,mi az?! Horri
bile dictu: maguk jobbak akarnak lenni más
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embereknél? »Igenis jobbak«, válaszolta a cser
késztiszt. Keresztyén ember hogy kérdezhet
ilyet, aki bibliát olvas, mert olyan kérdezte! —
Emberebb ember! Ez a kifejezés nem más, mint
más szavakkal ugyanaz, mint Jézusé: »Szükség
nektek újonnan születnetek«! (Ján. 3. 7. b). Pál
pedig ezt m ondja«... levetkezzétek ama régi
élet szerint való ó-embert . . . és felöltözzétek
amaz uj embert . . .« (Efez. 4. 22., 24.). Ez pe
dig nem emberi erőkben való bizodalmát je
lent, hanem Istenbe vetett bizodalmát. Isten
hez való hűséges ragaszkodást, Isten szeretetének elfogadását és valami gyarló emberi mó
don való viszonzását csupa hálából! Tudom az!,
hogy' sokan vannak, akik ezt az egyetlen helyes
álláspontot elfelejtik és a >napi •jótettek«4<el
megoldottnak látják az emberebb ember kér
dését. Igaz, hogy ezekre maga a cserkészet ol
vassa a vádat, amikor azt mondja, hogy a napi
jótett« több jócselekedet alól fel nem ment és
viszont nem tettem akkor sem többet, mint ami
a kötelességem. Érette semmi sem jár a cser
késznek, semmi, az üdvösség sem, mert az ke
gyelemből származik Istentől hit által.
Másik vád is van. A keresztyénség, külö
nösen az evangélikus, nagy sulvt helyez a csa
ládi életre. Vájjon a cserkészet nem inkább elvonja-e ettől a fiút? Vigyázzunk, a cserkészet
azoknak való elsősorban, akiknek a modern forgatagos életben nem tud, vagy nem akar elég
időt szentelni a család. Viszont a jó cserkész
épen a jó családból kerül ki. Ez nincsen ellen
mondásban. Sót a legszorosabb gyakorlati öszszefüggésben van. A cserkészetnek egyik (leg
fontosabb szervezeti előnye az őrs, a kis cser
készcsalád. Milyen jó, ha olyan vezetheti ezt az
őrsöt, aki tudja, mi a boldog családi élet.
Viszont milyen jó annak, akinek valamikor szin
tén családot kell alapjtania, hogyha már most
megtanulja, amikor meg van benne ideálizmus,
hajlékonyság, megtanulja értékelni a családi éle
tet. A cserkészetben megtanulja. Ebből a szem
pontból családjainkban
sajnos — nyár keveset
bizhatunk. Pedig valahol meg kell itanulnia,
mert másképen odavan a legértékesebbé válható
keresztyén közösség s a nemzet egyik (legszen
tebb sejtje: a család.
(Folytatjuk.)

x

H a tá s.

Azt olvasom, hogy Ford, az amerikai autó
gyáros a Biblián és Emerson írásain kívül alig
olvas valamit. A Biblia mindenhol kezeügjyében
van. Meglepő, hogy nálunk, ahol a keresztyénstgünkkel politikailag olyan nagyra vagyunk,
a Bibliáról a sajtóban s a közéleti férfiak nyi
latkozataiban alig hallunk. A kormányzó ■vallást
tett arról, hogy a Biblia az ő legfőbb törvény
könyve; Hegedűs Lóránd tevékenysége isme
retes; de ezzel körülbelül ki ás merült a sorozat.
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Bibliai idézetekkel a hírlapokban, a nyilvános
(nem egyházi) szónoklatokban, szépirodalomban
magyar nyelven nem tudom mióta nem talál
koztam. Persze ez nem jelenti azt, hogy egye
sek és egyesületek nem olvassák a Bibliát. Sőt,
valószínűleg többen olvassák, mint az előző
nemzedék. De ennek a gyümölcseit még csak
most érleli az isteni kegyelem áldott napja.
Szükséges volna azonban, hogy akik a Bibliát
hogy úgy mondjam »rendszeresen« olvassák, ne
legyenek annyira titkolódzók. Említse meg alka
lomadtán (alkalom gyakran kínálkozik, mikor
például irodalom ró), olvasmányókról esik szó),
hogy ők a Bibliát szeretik és olvassák. Ha az
»Ady-imádók« vagy »»Courtz-Mahler-rajongók«
uton-utfélen kifejezik tetszésüket, ha a »Színházi
Élet« közszemlére kitett utitárs a vonatokon,
miért ne lehetne a legnagyobb irodalomról: a
Bibliáról is beszélni? Sőt nem magától érte
tődő dolog kellene-e legyen, hogy az evangé
likus ember a Bibliáját néha szóbahozza? iHány
embernek adhatnának világiak indítást a Bib
lia olvasására, s ezzel igaz lelki (gyönyörűségre,
ha nem hallgatnák el, hogy ők bibliaoívasók!
Nem propagandára gondolok most; csupán arra,
hqgy említsék meg, hogy miit jelent számukra a
Biblia. Higyjék el, néhány szónak sokszor
óriási hatása van. Átalakíthatja következményei
ben egy embernek egész lényegét és uj irányt
szabhat életének, jóban és rosszban.
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— Püspökiktatás. A szlovenszkói Keleti
egyházkerület szeptember 10-én iktatta hivata
lába újonnan megválasztott püspökét, Csobrda
Vladimírt Rózsahegyen.
— Dr. Scholtz Kornél kitüntetése.'A kor
mányzó dr; Scholtz Kornél népjóléti min. állam
titkárnak az egészségügyi közigazgatás terén (ki
fejtett munkásságáért a Magyar Vöröskereszt
díszjelvény érdem ke resztjét adományozta.
— A bányai egyházkerületi Gyámintézet
okt. 9-én tartotta rendes közgyűlését Budapes
ten. A Kruttschnitt Antal elpenes, soltvadkerti
lelkész halálával megüresedett egyházi elnöki
tisztségre Sárkány Béla egyházikerületi főjegyző,
kecskeméti lelkész, volt főesperes választatott
meg, akit D. Raffay Sándor püspök üdvözölt
meleg szavakkal. Az üresedés ideje alatt az el
nöki teendőket helyettesként Bakay Péter főesperes látta el. A gyámintézetre az egyházme
gyék és tanintézeték a következő összegeket
gyűjtötték: Arad—Békési egyházmegye 664.24
P, Békési 1664.23 P, Budapesti 1208.94 P, Csa
nádi—Csongrádi 561.57 P, Pesti alsó 301.54 P,
Pesti felső 583.92 P, Pesti közép 469.52 P,
Budapesti főgimnázium 324.06 P, Budapesti
leánykollégium 238.12 iP, Szarvasi főgimnázium
50 P, Szarvasi tanitónőképző 70’ P. Az egy
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házikerületi gyám intézeti pé nztár bevétele 3614
P 13 fillér volt; segélyeket kapott egyenként 200
pengőt, Gerendás, Nagymágocs, Csepel, Csépa,
Galgagyörk, Nyáregyháza, Apostag; a szarvasi
árvaház 72.87 pengőt kapott. A nagy szeretetadomiányra a közgyűlés Mende egyházközséget
ajánlja az egyetemes gyámintézetnek. A dr.
Pesthy Pál nyug. igazságügymiiniszter, egyház
kerületi felügyelő lemondásával megüresedett
egyházker. gyámint. világi elnökválasztásra le
adott szavazatok 1931. szeptember 15-ig kül
dendők be.
— Bibliaolvasóknak! Okt. 20., hétfő: Is
ten országában a vezetőt Isten «hívja tel, 2 Mó
zes 3, 1—12. — Okt. 21., kedd: Isteni ítész mel
lette bizonyságot. 2 Mózes 3, |13—17. >— Okt.
22., szerda: Isten megsegíti. 2 Mózes i3, 18—22.
Qkt. 23., csütörtök: Isten látható jelekkel iga
zolja. 2 Mózes 4, 1—9. — Okt. 24., péntek:
Isten munkatársakat ád neki. 2 Mózes 4, 10—17.
Okt. 25., szombat: A szolgálatifüggetlen az élet
kortól. 1 Sámuel 16, 1—13; 1 Tim. A, 12—16.
Okt. 26., vasárnap: A vezető Isten megbízásában
bátran munkálkodjék. 1 Kir. 18, 17—40.
— Halálozás. O l a y L a j o s birtokos okt.
7-én Tokajban rövid szenvedés után váratlanul
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett október
8nán ment végbe. Az elhunytban a tokaji egy
háziközség egykori pénztárosát s egyik legbuz
góbb presbiterét gyászolja.
— D. Geduly Henrik püspök a Protestan
tizmust Védő és Erősítő Nemzetközi Szövetség
nek Zürichben, október hó 5—7. tartott gyű
lésén dr. Gaudy László budapesti vallástanitási
igazgatóval együtt képviselte egyetemes egy
házunkat, amikor is a püspök előadást tartott.
A püspök előadásáról a »Mitteilungen des
Schweizer Evang. Pressedienstes« cimü kőnyo
matos így emlékezik meg: »Azután Magyarország evang.-luth. egyetemes egyháza egye
temes konventjónek egyházi elnöke- D. Gedüly
püspök beszélt. Őrajta is, miként e nép szó
nokainál gyakori, észrevehető volt, hogy tel
jes lélekkel és hévvel idegen hallgatóságának
a szivét kereste. S azonnal meg is találta az
érintkezést. »Csodálatos volt«, jegyezte meg az
előadás után hangosan a szomszédságomban
egy hallgató. Témája a protestáns lelki élet volt.
Ez tejesen személyes. És Isten az egész em
bert akarja. A megmentésben Istennek kegyelme
a döntő. Az üdvöt egyetlen egyház sem biz
tosíthatja, époly kevéssé, mint az érdemek haj
szolása. Ez a fajta protestantizmus valóban több,
imint a katholikum puszta tagadása. Büszkeség
gel tölt el a reformáció kincsei iránt. De egy
úttal arra is képesít, hogy másokkal a legben
sőbb természetű közösséget ápoljuk. Itt érez
zük az átélt vallásnak átalakító erejét. Ez meg
állja a helyét miniden szekularizmussal szemben.
S egyúttal gátat vet a protestantizmusban a
Szubjektivizmusnak«. — Őszinte örömmel tölt el
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bennünket az a nagy hatás, amelyet iD. Gediűy Henrik püspök zürichi előadása hallgató
ságában keltett. — A gyűlésen dr. Gaudy László
a magyarországi evangélikus egyház helyzeté
ről számolt be.
— A fasori templom felavatásának (1905.
okt. 10.) huszonöt éves jubileumát okt. 12-én
ünnepelte az egyházközség.
— A bányai egyházkerületi Lelkészegye
sület közgy űlése Kovács Andor főesperes, kor
ma nvf óta nácsos elnöklete mellett október 9-én
folyt le Budapesten. Furia Zoltán vallástanár
»Hogyan küzdjünk a szekták ellen ?«, Jakabfi
György lelkész »Néhány gondolat az alkalmi
beszéd problémájáról« cimen tartottak előadást.
Megbeszélés tárgyát képezték az egyházmegyei
lelkészegyesiilek felterjesztései és javaslata5.
— A Luther O tthon, a budapesti egyete
mek és főiskolák evang. hallgatóinak kedves
otthona ez esztendőben is megindult áldásos
munkájára. Az idén is igen nagy volt az érdek
lődés otthonunk iránt, annak bizonyságául, hogy
úgy’ a szülök, mint az ifjúság szeretik evang.
egyetemes egyházunknak ezt a nagyon fontos
intézményét. Közel százan szerettek volna ebben
az iskolai évben a Luther Otthon tagjai lenni,
azonban a rendelkezésre álló kevés hely miatt
ez idén is csak 52 egyetemi és főiskolai hall
gató lelhetett itt jó elhelyezést. Valaliányszor
látjuk a komoly érdeklődést otthonunk iránt,
mindannyiszor érezzük, hogy meg kellene nagyobbitanunk a Luther Otthont Végtelenül
nagyjelentőségű volna, ha a jövő ev. intill genciáiiak jó részét evang. szellemű intézetben ve
zethetnénk egyetemi hallgató korában. A mi
ifjúságunk nagy örömmel jönne az Otthonba,
amely gazdaságilag is jobban be tudná tölteni
szerepét, ha legalább 80 100 ifjú lenne ott
együtt. Fájdalom, a mai súlyos gazdasági viszo
nyok mellett erre gondolni is alig lehet. De
az otthon vezetősége a mostoha viszonyok közt
is gyűjtögeti azokat a filléreket, amelyeket az
otthon kibővítésére s az ott lakó szegényebb
fiuk támogatására egyházaktól, iskoláktól, meg
értő egyháztagoktól kap. Ez az alap másfél év
alatt mintegy 1800 pengőre növekedett. Na
gyon csekély összeg, mégis biztató. Ha a meg
értő támogatás a nyomasztó gazdasági viszo
nyok közt is folyik, bízvást remélhetjük, hogy
jobb időben nagyarányúvá szélesedik. Addig is
minden fillért köszönettel fogad erre a célra a
vezetőség s jó reménységgel rakosgat a lassan
növekedő fejlesztési alaphoz. A Luther Otthon
ez idei ünnepi megnyitása okt. 5-én, vasárnap
volt, amikor is az évnyitó istentiszteleten dr.
Kovács Sándor egyetemi tanár prédikált. Az
istentisztelet végeztével Vidovszky Kálmán az
Otthon igazgatója úrvacsorát osztott. Ezután dr.
Mágócsy-Dietz Sándor, a Luther Otthon Szemi
náriumi Bizottság ügyvezető alelnöke az ifjak
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hoz intézett lelkes beszéddel megnyitotta az évet.
Este az Otthon tradíciói szerint kedélyes ismer
kedési vacsora volt, amely után a »gólyák« szel
lemes műsorral gyönyörködtették a vendégeket,
kik közt a L. O. Sz. B. több tagja jelen volt.
Az otthonban testvéri, jó szellemben csendes,
szorgalmas munka folyik.
— A M agyarhoni ág. h. evang. M isszió
egyesület, amely 1909-ben alakult, idei rendes
közgyűlését az egyetemes közgyűléssel kapcso
latban tartja meg Budapesten. Az legyetemes
közgyűlés tagjainak szives figyelmét előre fel
hívja és megjelenésüket szeretettel kéri az Egye
sület elnöksége. A közgyűlés helyei és ideje meg
található lesz az egyetemes közgyűlés pro
gram ijában. A künnlevő missziói perselyek tar
talmát szíveskedjenek november 1-ig Broschko
G. Adolf esperes, egyesületi pénztárosnak,
Budapest, IV., Deák-tér 4., I. beküldeni.
A „Fébé“ leszakitós bibliai naptára,
naponkénti rövid bibliamagyarázatokkal, törté
netekkel, egyházi események, életrajzok ismer
tetésével az 1931. évre megjelent. iA naptár
igen alkalmas vezérfonal a mindennapi bibliaolvasáshoz is. Olyanok részére, akik ia Bibliát
mindennap olvasni szeretnék, különösképen
ajánlhatjuk. Ára 1.80 P; több ipéklány meg
rendelésénél árengedmény. Megrendelhető a
»Fébé Ev. Diakonissza Anyaház könyvkereske
désében, Bpest, VII., Damjanich-u. 25/a.
— A papok nem kapnak többé élelm iszer
jegyet Szovjetoroszországban. 'Londonból je
lentik: A szovjet uj rendelettel november 1-től
kezdve megvonja az élelmiszerjegyeket vala
mennyi egyház papjaitól és alkalmazottaitól. A
rendelet egyaránt sujtja az összes lelkészeket,
szerzeteseket, világi papokat, világi prédikáto
rokat, egy házfiakat, a vallásos jellegű iskolák
tanítóit, az énekkarok vezetőit és tagjait, egy
házi zenészeket, egyházi iratok és imakönyvek
kiadóit, sőt az olyan szobrászokat és művészeket
is, akik vallásostárgyu müveket alkotnak, vala
mint mindezeknek tizennégy éven felüli családtagjait. Mindezek az úgynevezett »nem dolgozó
elemek» osztályába kerülnek, akiknek nincs jo
guk az olcsó éleimiszerfejadagokhoz.
— A zalaszentgróti evangélikus gyülekezet
híveinek nagy áldozata árán épült uj gyüleke
zeti házat f. hó 5-én lélekemelő ünnepség kere
tében avatta fel Molitorisz János kemenesaljai
esperes. Ugyanakkor esperesi egyházlátogatást
is tartott, amelyen megjelent dukai Takách Fe
renc egyházmegyei felügyelő, Mesterházy Jenő
gyülekezeti felügyelő is. Az egyházm. elnökség
elismeréssel szólt a zalaszentgróti hívek nagy áldozathozataláról. Az uj épület 14.000 pengőbe
került, amelynek felét a hivek önkéntesen fel
ajánlott pénzadománya és ingyen teljesített fu
varmunkája fedezte, a hátralevő összeget ugyan
csak saját erejének teljes megfeszítésével és a
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közegyház segítő támogatásával reméli a gyüle
kezet kifizetni. Délután 3 órakor a zalaszentgróti
evarig. Nőegylet 50 éves fennállásának jubileu
mát ünnepelte az uj gyülekezeti .teremben, mely
ben ez volt az első ünnepély. Előadást tar
tott Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész; a Nő
egylet 50 évi munkásságát Nagy István zalaistvándi lelkész ismertette. A zalaszentgróti gyü
lekezetről már egy 1695 évi egyházi jegyzőkönyv
említést tesz. Az üldöztetések viharai között
azonban a gyülekezet élete homályba vész. Csak
1839-ben lép ismét elő, amikor elrabolt temp
loma és egyházi épületei helyett uj házat vesz,
iskolát szervez, tanítót hiv. 1859-ben imaházait
<épil, 4912-ben tornyot emel és harangokat
‘Szerez.
— Diakónia és belmisszió. A bányai egy
házkerület közgyűlésével 'kapcsolatban október
9-én vallásos estély volt a Deák-téri templom
ban. Az orgonánál Králik Jenő, a tempjom kán
tora ült, ugyan ő vezényelte a »Lutheránia« ve
gyeskart, amely Haslertől az Agnus Dei-t és
Kapi Gyula XXV. Zsoltárát énekelte. Wolf La
jos kerületi missziós lelkész tartalmas és szép
előadást tartott a diakóniáról és a belimisszióról, kiindulva a »Belmisszió és Diakónia Világ
szövetség« Uppsalában tartott idei gyűléséből.
Ismertette a svédországi, . dániai, finnországi,
lengyelországi belmiissziói munkát; szólott egy
olyan iskola felállításának tervéről, amely
Oroszországi számára nevelne keresztyén miszszionáriusokat. Rámutatott arra, hqgy mig ma
napság a világban a munkanélküliek keresik a
munkát, addig az egyházban a munka keresi
a munkásokat. Egyházunknak hivó, ikereső mun
kát kell végezni. Az igehirdetés első helyen áll,
de emellett a templom kapuin kívül is megvan
a munka. Wolf Lajos tanulságos és lelkes elő
adása mindvégig figyelmes hallgatóságot talált.
Az oltári szolgálatot Magócs Károly egyházkerületi lelkész látta el.
— R 101. A legnagyobb léghajónak a fran
ciaországi Beauvais mellett október 5-én szen
vedett katasztrófája — ötvennéjgy utas közül
hét került ki élve — megrenditette a világot.
A léghajó konstruktőrjei, Anglia legkiválóbb
szakértői, úgy tudták, hqgy kiküszöböltek min
dent, ami annak biztonságát veszélyeztethetné.
S az indulás éjjelén a hajó nekivágódott egy
domboldalnak, felrobbant, elégett. Egyelőre pó
tolhatatlan léghajózási szakemberek vesztek oda.
A hideg ész tudja, hogy ezek a katasztrófák
együttjárnak a haladással, s hogy belőlük tanul
nak a szakemberek. Mégis megdöbbent bennün
ket az á l d o z a t . S gondolunk 'arra a mélysé
ges, örök igazságra, amelyet az Ötestamentomi
'áldozatok fejeztek ki, s arra a ' t ö k é l e t e s á l 
d o z a t r a , amellyel Jézus Krisztus váltotta meg
a világot, hogy azok, akik nyomdokaiban jár
nak, bemenetelt találjanak az örök ihazába.
Nyomatott a
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— Christinanda mellszobra. A napokban
egy fényképet láttam. Christinanda, hazánkban
is sokaktól ismert hindu lutheránus prédikátor
derűs arca mosolygott rám. A fénykép egy mell
szoborról készült, amely egy evangélikus csizma
diának, Molnár Mátyásnak igen jól sikerült al
kotása. Molnár Mátyás jelenleg az Otthon Miszszió lakója, s szobrásznak készül. Akik hajlan
dók volnának őt célja elérésében anyagilag is
támogatni, forduljanak Gáncs Aladár evang. lel
készhez,
Budapest—Remetekertvárqs, Toldi
Miklós-utca. Molnár Mátyás egyházunk jelesei
nek szobrait is el akarja késziteni, s arcképszobor megrendeléseket elvállal.
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Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott egyhm. elnökség a soltvadkerti
lelkészi állásra pályázatot hirdet. Javadalom:
1528 négyszögöl területen fekvő lakás, udvar
és kert haszonélvezete; 35 kát. hold 179 □-öl
területen fekvő szántó, kaszáló és szőlő gyü
mölcsössel, mely utóbbi két magyar holdat tesz
ki, haszonélvezete; 422 Q-öl területű kenderföld1haszonélvezete; 1400 aranykorona készpénz
fizetés, 190 q. rozs járandóság; palást-dijak. A
pályázótól a magyar nyelv mellett a német
nyelvben megfelelő jártasság kívántatik. A kellő
képen felszerelt pályázatok 1930. október 25-ig
Apostagra a főesperesi hivatalhoz küldendők.
Budapest és Apostag, 1930. október
Báró Kaas Albert
egyhm. felügyelő.

1—2

Bakay Péter
főesperes.
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I cserkészet és a lelkipásztor.

„Éo azért jöttem, hogy életük legyen
és bövölködjenek.“
Ján. 1U, 10.

(Reflexió vitéz Natfymegyerl Raics Károly ny. altábor
nagy urnák az „Evangélikusok Lapja“ f. évi 31. számá
ban megjelent hasonló cimü cikkére.)

Krisztus olyan ék*tét igér és ád, amilyenről a legtöbb embernek nem volt (tudomása. A
bűnös világ ismeri a természeti, anyagi életet,
egész figyelme, minden munkája oda irányul
és azokkal a diadalokkal kérkedik, amelyeket a /
anyagi világban arat. A legtöbb .esetben nem
vágyódik i magasabbra és nem látja meg az
anyagi világnak a szellemi világgal való össze
függését; ennek révén földi élete eltorzul, el
ferdül és az ember messze 'esik céljától, ren
deltetésétől, igaz lényegének megvalósításától és
e világban kinyilvánításától. Életereje elsenyvcd,
élete tartalomban elszegényedik, a természet
nek inkább koldusa és eltartottja lesz, mint
ura.
Jézus nem ok nélkül mondta arról a soka
ságról, mely őt a tengeren túl felkereste, hogy
csak azért követik, mert gyomrukat kívánják
csodamódon megtölteni. »Munkálkodjatok, ne az
eledelért, amely elvész, hanem az teledéiért,
amely megmarad örökéletre«. A sokaság nem
kívánta azt az életadó eledelt, gamely a lelket
élteti, erősiti. A sokaság úgy ;vélekedett, hogy*
a Jézusban működő isteni erőnek legnagyobb
áldása az, ha a test szükségleteit kielégíti. Bi
zonyára, Jézus nem vetette meg az emberi test
szükségleteit: az éhezőnek enni adott, ia bete
geket 'meggyógyította. Arra tanított, hogy imád
kozzunk a mindennapi kenyérért. De nem azért
jött a világba, hogy a testet táplálja, i
Bővölkedő életet akar adni. Valami olyant,
ami túlhaladja a természeti életnek korlátáit és
a test szükségleteinél magasabb rendű igénye
ket van hivatva kielégíteni. Azt mondja, hogy
ő maga az,életnek ama kenyere, amely a menny
ből száll alá és életet ád a világnak.
A világnak erre ,a kenyérre és (erre az életre
van szüksége. Akik ebben részesültek, azok bi
zonyságot tesznek róla, hogy olyan kincs bir
tokába jutottak, amely felülmúl mindent, amit
szavakkal kifejezni, elmondani lehet. »Nekem az
élet Krisztus«, vallja Pál apostol. (»Az én éle
tem el van rejtve Krisztussal .Istenben«.
Megvan-e benned ez a bővölkedő, uj élet?
Vágyódol-e őszintén e gazdag élet után? Egye
dül a Krisztus adhatja ezt meg. |

(Befejezés.)
Sokan mondhatnák azt, hogy hiszen ijól van,
de azt, amit itt leírtál, azt az evang. lelkipász
tor irta le és magyarázta meg! Kérdezem, hát
nem épen ez az oka annak, hogy beszélünk
a cserkészet és a lelkipásztor kérdéséről? Épen
ez az oka! A m a g y a r c s e r k é s z e t n e k
n a g y s z ü k s é g e v a n az ág. h i t v . e v a n g .
l e l k i p á s z t o r o k r a , mert helyesen, bibliku
sán, krisztusi tanítás szerint ók lehetnek igazi
cserkészek és ők vihetik bele a megújhodásnak
egyetlen szellemét, lelkét a cserkészetbe, abba
amelyik viszont s o k a t a d h a t a z e g y h á z 
n a k p r a k t i k u s s á g á n á l f o g v a . A vilá
gosság fiainak meg kell fogadni Jézus Krisztus
tanítását. Jézus nem hiába mondta el a hamis
sáfárról szóló példázatát (Lukács: lö. 8.). Ügyes
ség, elevenség és gyakorlatiasság kell a keresztyénséghez is. Azok pedig, akiket ezen az utón,
a cserkészet révén, az evangélium szellemében
megnyerhetünk az Isten országának Isten ke
gyelméből, azok bizonyosan akkor érzik magu
kat boldogoknak, ha valamiképen visszaszolgál
hatják Isten irántuk megnyilatkozott szeretetét.
Szolgatarsaivá lesznek örömest a lelkésznek éb
resztő és építő munkájában egyaránt.
2. G yakorlati lehetőség a magyar cserké
szet és a magyar evang. lelkipásztor közös
munkájára nézve akad elég. Csupán néhány fon
tosat említek, amik más gondolatokat is hor
doznak magukban.
Az a gondolat, hogy a cserkészetnek nagy
szüksége van az ág. h. ev. lelkipásztorokra és
viszont az evang. anyaszentegyháznak is sokat
jelent a cserkészet és a magyar nemzetnek is,
természetessé teszi előttünk, hogjy a z e v a n g .
l e l k i p á s z t o r n a k c s e r k é s s z é keII leni
ni e.
Cserkész azonban csak az lehet, aki sze
ret foglalkozni az ifjúsággal. Cserkészvezetőnek
lenni önkéntes, ingyen szolgálatot jelent. Enélkül nem sokat ér a cserkészet. Az ilyen mun
kára pedig csak az tud igazán vállalkozni, aki
örömmel és szeretettel, a szolgálat leikével teszi
azt. Az nem is cserkészvezető, akinek a leiké-
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bői hiányzik ez az alapleikület. Inkább kevesen
legyünk, mint hogy »profi«-cserkészet legyen.
Vannak u. n. tisztviselői a magyar cserkészet
nek, de ők az ellenőrzést és az adminisztrációs
munkát végzik. A parancsnoknak és a fiuk köz
vetlen vezetőjének azonban » a p o s t o l n a k «
k e l l l e n n i e . Milyen közel van itt egymáshoz
a jó cserkészvezető és a jó lelkipásztor fo
galma ! Tehát vállalkozzunk minél többen (cser
készni unkára, de ezeknek a megfontolása után!
A lelkipásztorok között úgy lehetne meg
kezdeni a munkát, ha m i n é l n a g y o b b p r o 
p a g a n d á t fejthetnénk ki a cserkészet mellett.
Először feltétlenül meg; kell ismerkedni a cser
készettel. Csak az vállalkozhatik reá, aki vilá
gosan látja, hogy önzetlen szeretet és szolgálat
kell hozzá, Ezt a propagandát egyházi lapok
ban, esetleg körleveliekben, propaganda iratok
ban lehet elvégezni.
v
Akinek most már nemcsak megtetszik, ha
nem szent szolgálat-területet jelent a cserkészet,
ahol lehet és kell Isten országát szolgálni, az
j e l e n t k e z z e n n é h á n y ö i s s z e g y ü jtö tt
f i ú v a l a M a g y a r C s e r k é s z - S z ö v e t s é gi
néi. Először csak négy-öt fiúval lehet kezdeni.
A cserkészet nem tömegmunka, hanem szemé
lyes munka. Először tanítványokat, vezetőket
kél! nevelni, akik segítenek. Fél óv múlva már
bizhatunk minden fiúra 6—7 másikat. így lesznek az őrsök- Jézus is személyes munkát végzett!
A cserkészekre nézve áll az a megállapítás,
hogy m i n d e n k i , di ák, n e m d i á k , i p a r o s
é s f öl di mi ve s fi uk e g y a r á n t l e h e t n e k
c s e r k é s z e k . (F ö1dmi vesfiu cserk éiszeim is
vannak, akik a hűség; és kitartás és a fegyelem
dolgában előbbre állanak bármelyik másfajta
fiuknál.) A falusi fiuk cserkészete naigyon sok
áldást jelentene a nemzetre és az egyházra
nézve is! (A levente-intézménnyel kapcsolatosan
van külön meg'á:lapodása a M. Cserkész-Szövet
ségnek az Orsz. Testnevelési Tanáccsal, hogy
a leventeköteles cserkészkedni kívánó fiukat az
O. T. T. átengedi bizonyos létszámig a cserké
szetnek.)
Nagy örömmel kell itt arról is írnom, ’hogy
a cserkészetnek lelkészek között való megkedveltetésére legalkalmasabb helyen, a s o p r o n i
h i t t u d o m á n y i f a k u l t á s o n is megalak ült
a cserkésztisztképző csapat a soproni líceummal
és theologus otthonnal kapcsolatosan egyik
thleológiai professzor ur lelkes vállalkozásával
és vezetésével. Örülnünk kell ennek, 'mert mégis
a leges legjobb, ha b e l e n ő i a cserkészetbe az,
aki valamikor csapatot vezet. Legyen ezen a
munkán is Isten gazdag áldása!
A magam részéről örömmel szolgálóik fel
világosítással bármelyik Nagytiszteletü urnák,
kedves kollégának.
Befejezésül arra kérem e sorok kedves o l
vasóját, hogy a c s e r k é s z e t e t is t e k i n t s e
I s t e n e g y i k a j á n d é k á n a k , mellyel magyar
nemzetünket és evang. anyaszentegyházunkat is
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meg akarja ajándékozni. Adjunk hálát érte, be
csüljük meg! Ne engedjük, hogy ezt is, mint
annyi sok szép isteni ajándékot az emberek ke
zében rongjgyá és pocsékká tesznek, ne engedjük, hogy az emberek bűnében sárba tapossák!
Imádkozzunk érte!
Ittzés Mihály (Győr).

fi Gusztáv Adott-Egylet 75. közgyű
lése Stuttgartban szegi. 14-18.
A D. dr. Rendtorff Ferenc elnöklete alatt
működő központi választmány évi jelentése már
a k özgyülés előtt a munkatársak kezében volt.
A jelentés különös figyelemre méltatja iaz ifjú
sági munkát; Magyarországot 'kivéve a feleke
zeti iskolák mindenhol megszűntek, s csak mint
magániskolák működnek. A vallástanitás tehát
nagy feladatot ró az egyházra. iA szórványgon
dozás területén nagy jelentőséggel bírnak |a ne
velőintézetek, például Stanislauban (Galícia),
Nagyszeben (Erdély), Lissa és Wolfskiirch (Po
sen), Sao Leopoldo (Brazilia). A idiaszpóralelkészek kiképzésére szolgál a Rendtorff-Ház
Lipcsében.
'
A szórvány-terület egyre szélesedik. A je
lentés áttekintést nyújt a keleti í (Lengyel-,
Orosz-, Csehszlovák-, Magyar-, Románi-országok,
Jugoszlávia és Bulgária), az ázsiai, görögországi,
olasz, spanyol, délamerikai, ausztráliai és délafrikai munkamezőről.
j
A jubileumi gyűjtés, amely egymillió (mátkát
alkar elérni, jól meg; van (szervezve. Kereken
70.000 gyüjtőperselyt osztottak ki. Az legyesület
irodája óriási levelezést bonyolított le; (a pénz
táron több miint 900.000 márka imént keresztül,
kezelte azonfelül az egyesületnek majdnem egy
millió márka értékű vagyonát. A központi vá
lasztmány bevétele emelkedett, az összes be
vétel (központ és felügyeletek) 1,965.594 márka.
A Gusztáv Adolf-Nőeigyletek virágoznak, bevéL
telük 207.805 márka1veit. A (segélyekből külföldre
ment 1929-ben 932.199 márka.
(
Az egyesület stuttgarti gyülésezését vasár
napi istentiszteletek vezették be, Stuttgartban
és egész Württembergben. Az első lösszejövetel szept. 14-én, vasárnap volt ja városházán.
Zászlódisz, 150 tagú harsonazenekar, 160 tagú
énekkar. Óriási tömegek. A württembergi sváb
Gusztáv Adolf-Egyesület ^nevében D. dr. Hoff
mann ulmi prelátus, a külföldi szórvány kép
viseletében D. Voss (Lengyel-Szilézia) üdvözöl
ték a közgyűlést; dr. Stoekmayer, stuttgarti
városlelkész mondta a zárószót. A városházi
közgyűléssel pá rhuzamosan -.rnég két gyűlést kel
lett tartani, a városháztéren és a Megváltó-temp
lomban, ezeken beszédeket mondtak többek közt
D. dr. Koch (Bécs), D. (Ftiedmer (Madrid) és
D. Popp (Zágráb). •
\
Hétfőn (szept. 15.) reggel a város (tizenöt
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templomában gyermek istentiszteleteket tartot
tak, a gyermekeknek a külföldi szórványok kül
döttei beszéltek a szórványbeli hittestvérek ne
héz helyzetéről, küzdelmeiről. ■A delegátusok
m u n k a k ö z ö s s é g e k b e n tárgyalták meg a/
egyesületet érdeklő kérdéseket. Az egyik (munkaközösség a s a j t ó é s p r o p a g a n d a kérdésé
vel foglalkozott; feladat: a szórványok helyze
tének széles körökben való ismertetése és az
adakozásra való buzdítás. Lüpsen (Berlin) azt
kívánta, hogy az egyesület időszaki sajtója erő
teljesebben központosítsa erejét a Gusztáv
Adoif-munka nagy' vonalainak kidolgozására s
lépjen szoiosabb érintkezésbe a nagy egyházi
lapokkal. Bruhns lelkész a jubileumi gy űjtés pro
pagandájáról beszélt (perselyek, röpiratok, pla
kátok, vetitóképek). A másik munkaközösség:
» Ke l e t e l i r ó p a « a szláv országokban (Len
gyel, Orosz, Ukrajna, Csehszlovák, Vend) ‘élő
protestantizmussal foglalkozott különösen figye
lemre méltó a 40 millió lelket (számláló ukrán
népben mutatkozó reformációi ébredés, amelyet
D. Koch (Becs) ismertetett. A harmadik munkaközösség a s z ó r v á n y b e l i i s k o l a ü g y e t
tárgyalta. Dr. Bölitz (Berlin) a Biblia, az éne
keskönyv és a Kiskáté fontosságát emelte ki,
erőteljes keresztyén személyiségek nevelése nél
kül erős gyökérzetü kultúra nincs ;ia szórványok
ban dolgozó lelkészek és tanítók kiválasztásá
nál gondosan kell eljárni; beható 'megbeszélés
tárgya volt a vallási és nyelvi kisebbségi is
kolák ügye. A negyedik munkaközösség a
d i a k o n i s s za-m u n k á v a l
foglalkozott
a
szórványbeli nők és gyermekek között; ezt a
megbeszélést D. Hilbert (Lipcse) vezette. \
Hétfőn este a dalcsarnokban volt az üd
vözlő-estély* amelyen dr. Bazille, würtembergi
kultuszminiszter, dr. Lautenschlager stuttgarti
főpolgármester, dr. Veesenmaier, a stuttgarti
technikai főiskola rektora, D. Schlunk tübingeni theol. tanár, D. Kapler |a német evang.
Kirchenbund elnöke, b á r ó F e i l i t z s c h a
magyarhoni gyámintézet elnöke stb. üdvözöl
ték a Gusztáv Adolf-Egyletet.
Kedden (szept. 16-án) volt a z e 'ls ö n y i l 
v á n o s k ö z g y ű l é s a dalcsarnokban. D.dr.
Rendtorff tartott programmatikus < beszédet:
»Aki tekintetét arra a keletre szegezi, «ahonnan
Európa fölé a vihar (tornyosul, kénytelen |felvetni
a kérdést, beérheti-e a Gusztáv Adolf-Egylet az
zal, hogy itt-ott templomokat épit? — Nem
kellene-e egész egyházakat segélyezni?« —
D. Geissler főtitkárlelőterjesziette évi (jelentését;
bevezetőbeszédében nagyon érdekes dolgokat
mondott a G. A.-Egylet módszeréről, s külö
nösen felhívta afigyefmet a lelktszsegélyezési ak
cióra. — Gróf Lüttichau lelkész, ta kaiserswerthi
diakonissza-anya ház igazgatója a G. A.-Egylet
nek a diakonissza munkához ivaló viszonyáról
tartott előadást; a szórványmunka nem nélkü
lözheti a diakonisszák jszolgjálatál *
A második nyilvános közgyűlés
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szerdán (szept. 17-én) volt. Ez »a közgyűlés fő
leg az Egylet pénzügyeivel foglalkozott. Szen
zációja volt ennek a közgyűlésnek, amikor D.
Hoffmann átadta a Württembergben gyűjtött
ünnepi adományt, 165.000 márkát. A (brémai
gyermekadomány 45.000 márka volt. A nőegvletek 13.800 markát nyújtottak át. (A nagyszx. retetadományt, 30.000 márkát Sao Leopoldo
(Brazília) kapta szemináriumi és iskolai építke
zésre; egyenként 10.000 márka kisszeretetadományt kapott Berndorf (Alsóausztria) lelkész
lakra és Sohrau (Lengyel-Szilézia) tcmplomépitésének befejezésére. A közgyűlést D. dr. Rend
torff rekesztette be s az D. iRcichardt imájá
val ért véget. Este nyolc népies összejövetelen
szórvany-elöadók jutottak még szóhoz.
.

Aprotestantizmust védőés előmozdító nem
zetközi világszervezetgynlésezéseZűriekben.
Folyó hó 5 7-ig ülésezett a fenti szövet
ség nagyszámú képviselőjével s a már köz
ismertnek tekinthető s mindig sikeres programmjának ügyes propagandájával. Majdnem
ugyanazok a kisebb szövetségek s majdnem
ugyanazok a kiváló személyiségek voltak itt iis
együtt, mint a legutóbbi alkalommal Budapesten
s itt mindjárt elöljáróban meg kell állapítanunk
azt, hogy a magyar protestantizmust vendég
szeretete és megértőén fogadott értékes testvérsége a ragaszkodás és megbecsülés állandó
hatásait váltották ki.
i
Maga az egész gyülésezés példát (adott min
den hasonló vállalkozásnak arra nézve iis, hogy
a nagy világról összese reglettek mi képen tud
nak a gyülekezet egészének hasznára válni is
elmondhatjuk nyugodt lélekkel azt is,«hogy pásztorizálták az összegyűlt lelkészek Svájcz, helye
sebben Zürich protestantizmusát. Itt kell meg
említenünk mindjárt azt, hogy D. «Geduly Hen
rik püspök templomi előadásában erre a
speciális munkára kiválóan értékes beszédével
hosszú időre példát adott s a Protestantizmus
belső énjéről tartott elmefuttatása úgy az épí
tés, mint a dogmatikai hatások ügyes felhasz
nálásával maradandó sikert gyakoroltak a zsú
folásig megtöltött szt. Péter templom 'közön
ségére és elismerést szereztek a magyar pro
testáns géniusznak is. De a többi v'endégszönok is arra törekedett az ezen előadást meg
előző délelőtti istentiszteleteken, hogy egymás
hite erősitcssók és gyarapitassék.
«,
Az első nap két előadását ivón der Heydt
koblenzi lelkész, a vegyesházassági «kérdés ki
váló elméleti és gyakorlati ismerője tartotta. (A
vegyesházasság c. nagy művét e sorok «írója
ismertette a Protestáns Szemle 1926. évfolya
mában.) Történelmi megalapozással és statisz
tikai hűséggel minden részletkérdésre kitérően
széles mezőről gyűjtögetvén adatait, adta meg
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a kérdés viiágjelentőségü fontosságát s ezt az
előadást tényleg! olyannak ;ítélte mindenki, mely
méltó arra, hogy adataival és (gondolataival egy
lelkészértekezlet egyik fontos előadása legyen
a mi egyházunkban is. Még 'nálunk is, ahol még
vannak lelkészek, akik abban a naivitásban él
nek, hogy a lelkipásztori gyakorlat irányítja iá
lelkószi munkát és nem akarják elhinni azt,
hogy minden egyházi vonatkozású nagyfontosságu kérdés elméleti megalapozása elsősorban
azt jelenti, hogy nem egy ívagy közelebb álló
és homogén gyülekezeti viszonyok befolyásol
ják és irányítsanak bizonyos egyházi (munkát,
hanem az a megindulásnál és a tervszerűen fel
épített munkánál a lényeg, hogy a kérdés és
problémába való teljes belemerülés minden vo
natkozásban megmutatja magát először s a le
hetőségek valószinüségi kiszámitásai lután gon
dolható el csak az eredményes (munka. Ezt a
megállapítást igazolta von d er Heydt (második
előadása is, amelyben a protestantizmusnak a
nyilvánossággal szemben lefolytatandó, aktivitá
sáról és passiv aktivitásáról beszélt. *
A második nap főeseméínye Klingemann
professzor bevezető előadása volt. A protestan
tizmus helyzete, feladata és felelőssége a vilá
gion. Klingemann a régi theológiai iskolából való
még, de hihetetlen tudása és nagy anyag fe
lett való ismerete, valamint előadásának logi
kai felépítése a majdnem ismertnek nevezhető
témát annyira hatásossá tette, hogy laz utána
következő és az alk érdeseket megtárgyaló re
ferátumok szinte érdektelenné váltak a hallgató
ság előtt. A különböző államok (helyzetjelentései
közben mindkét magyar ■protestáns egyház meg
tartotta a maga referátumát iCsikesz Sándor lés
e sorok írója (által, delörvendetesen állapíthattuk
meg mi magyarok az utódállamok referátumai
után, hogy a magyar ireferátumok hatásait iés
igazságait éppen ezek (bizonyították meg leg
jobban. S azt is örömmel (állapíthatjuk meg ezZel kapcsolatban, hogy régi theológiáink (neve
lés érnek kedves eredményeit még ma (is lát
hatjuk.
A katholicizmus és protestantizmus erőhelyzetét és egymással tszemben való 'aktiv és
határozott tevékenységeit mindenütt megfigyel
hettük, majdnem stereotipkép gyanánt ugyan
olyan megfigyeléseket tehettünk, de az lis meg
állapítható minden jelentés végeredményeképen,
hogy a katholicizmus előretörése csak ott ha
talmas, ahol a protestántizmus ivele szemben
állított akcióinak végrehajtói mincsenék tisztá
ban a katholicizmus vagy közeli vagy távoli
céljaival, tehát olyan helyeken, ahol a lelkipásztori prakszis mindenhatóságára hivatkoznak
az elmélet megvetésével s mindenütt hatásos és
ellenálló a protestántizmus, ahol ezen propa
ganda tudatos céljait elméleti kiindulások alap
ján igyekeznek meggátolni.
f
Az uj elnök,^ minden előadás (és referátum
meghallgatása után tartotta meg székfoglaló be
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szédét, s az a magas theológiai stúdium, amely
ezen előadás minden 'sorából kiviláglott ,a hol
land theológia kiválóságára 'Vetett fényt. Olyan
szeretetre méltó tudós egyéniség Slotemaker,
aki ezen uj állásában bizonyosan nagy sikerekre
mutathat majd.
(
Nagyon kedves és hatásos volt |a magyar
delegáció iazon indítványa, amelyben az olasz
protestántizmust üdvözölte abból laz alkalomból,
hogy a pápa a római terjeszkedélsük veszedel
mére felhívta a világ figyelmét. De (a magyar
protestántizmus sikerét jelentette iaz is, (hogy
az uj választások kapcsán az (alelnöki székbe
emeltettek Ravasz püspök és Tomcsányi volt
miniszter s a sajtó-bizottság'vezetői lettek Kuthy
Dezső és Benedek 'Zsolt. A ímagyai delegáció
megtiszteltetését látjuk abban is, hogy (a Zwingli
sírjánál tartandó egyik emlékbeszéd elmondá
sára Csikesz Sándor (professzor kéretett (fel, aki
'ökumenikus beállításban Luther,'Kálvin, Zwingli
párhuzamba állításával az (egységre törekvő pro
testántizmus egyazon leikéit 'szólaltatta és mu
tatta meg a magyar 'protestántizmus kegyeld
tében.
Ug'y hisszük, hogy,úgy a szövetség miunkaprogrammja, mint az ezévi gyűlés, (valamint a
magyar delegáció szereplése osztatlan tetszést
váltott ki a j elen voltakb ól s ezt a (tényt
kell hogy megállapítsa minden nemzeti (beszá
moló is s mindezekért köszönetét mondunk litt
is dr. Ohlemüller Gerhard főtitkárnak, (akinél
alkalmasabb ember és tudós nem akad e nagyfontosságú munkaprogramm végzésére. 1
' Dr. H. G. L.

Krisztusért és az Egyházért.
Ilyen jelszót magának a protestantizmus
egyetlen világmo'zgalma sem választott, mert
egyetlen más sem fakadt abból ja forrásból,
amelyből a keresztyén szövetségi (C. E.) (moz
galom. Egy, a gyülekezete felvirágzásáért égő,
annak problémáit megoldani vágyó lelkésznek
mutatta meg Istenfezt az (áldott munkamódszert,
mely nagyszerű eszköznek bizonyult arra, (hogy
általa munkásokat, segítőket neveljen magáköré
a lelkipásztor. A vasárnapi iskolák keletkezése
egy nyomdász nevével van összekapcsolva, az
egyház történetében, a Kér. Ifj. Egyesületek
wmustármagj«-ja egy posztókereskedő-segéd hite
és ifjú társaiért égő buzgósága volt, a Keresz
tyén Szövetségek bölcsőjét egy lelkipásztor keze
ringatta. Nem a munkák minőségére akarok én
ezzel következtetni, hanem; annyi bizonyos, hogy
különböző országok egyházaiban egy munka
sem forrott annyira össze az 'egyházzal, mint
éppen a C. E.. munka: ha vannak ki vételek, az
elenyésző töredéke a 81.000 szövetséget és négy
millió tagot számláló hatalmas mozgalomnak.
Tavaly az Evangélikusok Lapja nagyra be
csült szerkesztője egyik cikkében ismertette jnár
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az olvasók előtt a C. E. mozgalom keletkezését
és elterjedését. Szerény kiegészítésül szeretnék
a C. E. mozgalommal kapcsolatban arra adni
feleletet, várhat-e attól a jelenben az tegyház,
közelebbről az evangélikus egyház? A jelen har
caiban érdemes-e felvennie ezt a harci leszközt,
jelentene-e munkájában eredményt, ha felkarolná
és fejlesztené a C. E. szövetségeket.
i
Az eredményes, átütóerejü gyülekezeti mun
kának hármas problémája van: az egyéni meg
térésre vezetés, az ujjászületet telkeknek ^nevelő
közösségbe gyűjtése, a közösségek munkába ál
lítása. Meggyőződésem szerint akárhány rétü
programmal megyünk is neki a feladatoknak,
ha fentiek közül csak egyet is kihagyunk, mun
kánk legfeljebb csak a látszatnak teremthet
ideig-óráig valami eredményeket. A súlypontnak
az egyéni megtérésre helyezése gátat ;vet a hirteleni lendülettel való elótörésnek, különösen a
mi egyházi viszonyaink között, ahol a reformáció
kora óta ez volt a legnagyobb gyöngeségünk,
hogy a jórészt tömegmozgalom nem tudott
egyénivé válni. Nem tudott a sok harci, véde
kező idő miatt az egyes ember egyéni 'hitével
törődni. Ha minden egyes lélekért külön meg
kell vívni a harcot, akkor bizonyos (Statisztikai
számoszlopok nem fognak olyan hamar és im
ponáló nagyra nőni, de aki iazután az emberi
megítélés lehetősége szerint a mozgalom igy
megnyert tagjának számítható, abból minden
evangéliumi, természetesen legelsösorban az
egyház ügye olyan harcost nevelhet .magának,
aki mindenféle tűzben megállja helyét.
A közösség problémája a legkényesebb kér
dés. Ezeket nem nélkülözheti az egyház. Az
erőteljes evangizálás, az egyéni pásztorálás
munkája végeredményében ezeket fogja kiala
kítani. Micsoda kimondhatatlan ellentet van az
egyházról, annak munkájáról szóló római kath.
tanítás és a kongregációk munkája között. Es
mégis az üdvöt birtokoló azt ia szentségekben
tökéletesen maradék nélkül közlő egyház, ame
lyiknek szertartásai tökéletesen elegendők az
üdvmunkájának elvégzésére, a kongregációk kö
zösségi munkájában fedezte fel azt a hatalmas,
megújító eszközt, melynek birtokában diadal
masan tör célja felé. Ilyen ieszközzé válhatik a
protestáns egyházban is egy olyan imozgalom,
melynek lényeges alkotó eleme a testvéri kö
zösség. Persze nálunk, ahol nincs a mindeneken
uralkodó vezérlő pápai akarat, a közösség az
egyházat bomlasztó, az egyház életerőit elszívó
valamivé is válhat. Mikor a k ár öntudatlanul, akár
®ín^lfc^^0^an öncélúvá lesz az egyház .kebelében
a közösség, akármilyen tevékeny sokféle mun
kát folytató is az, fölébe mőhet az egyháznak,
ahelyett, hogy kiemelné azt Ianyhaságaból.
(Folytatjuk.)
— Október 26-ika Biblia-vasárnap, offertóriummal a Brit- és Külföldi Biblia-tár
sulat javára!
i
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Ukrajnából.
Hófehér házak, zöldlevelü cseresznyefák és
virágos kertek között. Távolból nézve ivalami
gyönyörűség. Közelebb menve, W. városka ut
cáin az ukránok világos, színesen ki varrott ing
ben —• úgy látszik itt •minden békességet és tiszta
örömöt lehel.
*■ ^ |
Sajnos ez a kép olyan, mint ,a délibáb tün
dérjátéka. Csak a távolból mutat. Ha beletekin
tünk W. lakosainak szivébe, hamarosan észre
vesszük, hogy a szivek mennyire ellentétben áll
nak a virágzó kertekkel és a termékeny föl
dekkel.
I
A bűn beleette magát mint .valami gonosz
indulatu seb a szivekbe. Gyűlölet és fkajánság,
irigység és civakodás, paráznaság és ászákosság
— egy sem hiányzik azok közül a bűnök közül,
amelyeket Isten igéje felsorol.
Vajjen senki sem tud itt az evangéliom
szerint való életről? — Senki sem hallott felőle.
1921-ben történt, hegy egy Pacsenkó nevű
napszámosnak valahol egy Ujtestámentom ke
rült a kezébe s Misük nevű társával -gyakran,
hosszan olvasgat belőle. Nem sok időbe telik,
Misük lelki széniéi is felnyílnak, meglátja Krisz
tust és a maga bűnös életét. Hivő szívvel tér
az Úrhoz bűn bocsánatért, imádkozik és (őszinte
bűnbánat után Misük egyszersmindenkorra abbahagyja az ivást, káromkodást, dohányzást lés
veszekedést.
Az ukránok szeretnék tudni, hogy miféle
erő működik Misukban s éjjel-nappal figyelik.
De semmi különöset sem vesznek eszre és Mi
siik könnyes szemekkel csak az ,Ujtestámentomra mutat.
Két esztendő múlik el. Egyik ,szép napon
az evang'éliomi keresztyének kievi gyülekezeté
ből egy utazó evangélista meglátogatja ta W.-i
testvéreket. Az egész falu megmozdul. Egyik
összejövetel a másikat követi, az emberek icsapatosan térnek Jézushoz. Sokan megkeresztelkednek, a nép bámul és azt ,mondja: »Mindent
úgy csinálnak, ahogyan az Ujtestainentomban
van megírva«.
Gyülekezet alakul. A hívek egyháztanácsot
választanak, Misiik lesz a gyülekezet vezetője.
A virágzó fák alatt ülnek a hívek és itanácsnak. Sokszor hallatszik a kérdés: Hányifalu van
még a környéken, ahol a sötétséget még nem
törte át az evangéliom fénysugara?
Jöjj,
testvér, induljunk útnak!
;
Misük 1925. óta teljesen az,igehirdetés szol
gálatába állott és hat különböző |helyen ég már
az evangéliom tüze. Egyik fehér (házikóból cse
resznyekerteken át terjed1 a másikba, mindig
tovább.
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HÍ REK.
— Bibliaolvasóknak! Malakiás, a hajnalpir prófétája. — O k t 27., hétfő: Az isteni sze
retet hálátlanságot arat. Mai. 1, 1—5. — Okt.
28., kedd: Isten ‘gyűlöli a megfertőzött áldo
zatot. Mal. 1, 6—14. — iOkt. 29., szerda: Isten
határozottságot követel öviéitől. Mai. \ 1—16. —
Okt. 30., csütörtök: A tisztító jitélet hamar el
jön. Mai. 2, 17—3, 6. — Nov. 1., szombat: Csak
az istenfélőknek támad fel az 'üdvösség hajnalpírja. Mai. 3, 13—4, 3. ;— Nov. 2., vasárnap:
Azért hát térjetek meg! Mai. '4, 4—6.
— A soproni theol. fakultás épületének
felavatása. A kormányzó október 19-én avatta
fel a hittudományi karnak Sándy Gyula mű
egyetemi tanár tervei szerint a Deák-téren épült
palotáját. Az avatást ünnepi istentisztelet előzte
meg a templomban. Az oltári szolgálatot
D. Stráner Vilmos végezte, D. Kapi Béla
püspök prédikált. A templomból vonult a kö
zönség a kormányzóval az élén az uj épület
hez. Gróf Klebelsberg; iKunó kultuszmíiniszteir be
szédéből idézzük a következő szép szavakat:
»A városfejlesztés gondolatán kívül szolgálta
az evangélikus fakultás szervezése és hajléká
nak 'megépítése a felekezeti egyenlőség, viszo
nosság és béke nagy ügyeit is. A i felekezeti
béke fenntartása csak úgy érhető el, ha tör
ténelmi egyházaink jelentőségüknek megfelelő
megbecsülésben részesülnek a társadalom és az
állam részéről egyaránt«. A kultuszminiszter fel
avató beszéde után D. báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő köszönetét mondott
a kormányzónak, a kormány tagjainak, az állam
nak 'és a városnak azért, hogy ezt az ünnepet
lehetővé tették. Bozóky Géza dr. az Erzsébet
tudomány-egyetem rektora átnyújtotta az uj épü
let kulcsait dr. Deáik János hittudomány^kari
délkánnak, aki kinyitotta a k aput, a kormányzó
és a közönség megtekintették az épületet. Az
avatás utáni tanévmegnyitói volt a nagyteremben.
A közgyűlést a hittu dlomán y-ka ri hallgatók
éneke nyitotta meg; dr. Bozoky Géza rektor
mondott megnyitó beszédet. Kiss Jenő prodlékán beszámolt az .1929—30. tanévről, utána
dr. Deák János délkán tartott székfoglaló elő
adást »A baby lőni fogjság világtörténeti jelentő
ségle« címen. A dékán a nagy tetszéssel foga
dott előadás után beiktatta az erre a tanévre
beiratkozott 25 első évfolyamú hallgatót. Majd
az egyetem tanácsa doktorrá avatta Wiczián
Dezső megbízott előadót. A rektor zárószavai
után a közgyűlés a Himnusz elénddésével ért
végjét. Utána a kormányzó a kaszinó nagyter
mében 200 terítékes diszebéden vett részt.
— Halálozás. Magyar Istvánné szül. Vikár
Julia, életének 41 dk, boldog házasságának 20-ik
évében október 13-án Budapesten elhunyt. Te
metése Felpécen volt.

1930.

— Dr. Sztranyavszky Sándor felügyelői
beiktatása. A dUnáninneni egyházkerület okt.
16-án Balassagyarmaton tartott közgyűlése ik
tatta 'hivatalába dr. Sztranyavszky Sándor bel
ügyi államtitkárt, a Lándori dr. Kéler Zoltán
elhalálozása után megválasztott egyházkerületi
felügyelőt. 'A közgyűlést dr. Okolicsányi Gyula
helyettesfelügyélő nyitotta meg ä vármegyeháza
dísztermében. 'Az uj felügyelőt küldöttség hívta
meg a közgyűlésbe, s a fekete diszmagyarban
belépő, lelkes ünnepléssel fogadott felügyelőt
Kiss István püspök üdvözölte. A vármegyeházáról a felügyelő és ,a közgyűlés a templomba
ment istentiszteletre és eskütételre. A menet
ben a felügyelő Kiss István és D. dr. iRaffay
Sándor püspökök közt haladt. Az istentisztelet
során Kiss István püspök áldását adta a fel
ügyelőre. Utána a vármegyeházán folytatódott
a közgyűlés 'és Sztranyavszky Sándor dr. el
mondta székfoglaló beszédét. Beszédében kegyeletes szavakkal emlékeztt meg hivatali elődei
ről, majd a magyar protestantizmusnak arról
a hivatásáról beszélt, hogy megőrizze a magyar
lélek bizakodó reménységét, ellenálló erejét.
»Amikor a hitetlenség, a materializmus, az em
beriesség mezébe bujt legaljasabb gyilkos bestialitás,a bolsevizmus döngeti a keresztyénség kapu
ját, akkor egyedül a krisztusi szolidarizmu® ment
heti meg a semzeíiek létét, biztosíthatja azok
jövendőjét . . . Kötelességünk mai koldusszegénységünk mellett megtenni mindent, nehogy
míég szűkre szabott, megtépázott takarónkból
is kiforgattassunik. A lelkészi kar méltányos és
jogos követelése, hogy csak ötven százalékban
valorizált korpótlékának és családi pótlékának
száz százalékban való juttatását szorgalmazza.
Ugyancsak indokolt a kántoroknak az a ké
relme, hogy a kántori teendőkért élvezett ja
vadalma a tanítói fizetésbe ne számittassék be«.
A felügyelő indítványára dr. Okolicsányi Gyulát
tb. felügyelővé választották, majd1 üdvözlő be
szédek hangzottak el.
— Áldozatkészség. Fecht Pál a pesti né
met egyházközség presbytere és neje Hoepfner Matild október 4-én ünnepelték aranylako
dalmukat 'és ezen alkalomból a Deák-téri temp
lom sekrestyéje részére eg|y feszületet és két
ezüst gyertyatartót adományoztak.
— A Dunántúli Lelkészegyesület Németh
Károly üv. alelnök elnölklésével szept. 118-án
tartotta közgyűlését Sopronban. Az elnöki meg
nyitó után dr. Deák János hittudomány "kari délklán üdvözölte a közgyűlést. Az oroszországi
evangélikusoknak saját pénztárából 50 pengőt
szavazott meg, a gyűlésen eszközölt gyűjtés
eredménye 74 pengő volt. A gyűlésen megjelent
D. dr. Rendtorff Ferenc, a Gusztáv AdolfEgylet elnöke, aki a lelkes üdvözlésre meleg
szavakban válaszait, különösen is kierüelve azt,
hogy az Egylet a nyomorgó lelkészek, özve
gyeik és árvák ügyét is 'felkarolja. Szeretettel
köszöntötte a közgyűlés D. Payr Sándor theol.
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tanárt nyugalom ba vonulása alkalmából, s ne
vére irodalmi alapítványt létesít; D. Payr Sán
dor jelen leg ü y u rá tz Ferenc életrajzán (dolgozik,
s könyve a tél felyam án az E gyesület kiadásá
ban jelenik m eg. H orváth O livér pénztáros jelen
tése szerint az E gyesület készpénzvagyona «ke
rek ö sszeg b en 3000 p en gő. Kiadta az E gyesület
az 1929. évben az egyházkerületi szabályren
deletek gyűjtem ényét. Kapi^alapja közel 1000 P.
D. Payr Sándor a papi ruháról, D. Stráner Vil
m os a terbevett agendaról tartottak előadást.
Kéri a közgyű lés a kerületi közgyű lés utján az
eg y etem es közgyűlést, h ogy a lelkészek anyagi
helyzetén segítsen , nevezetesen a gyerm ek neveltetési seg ély t em elje fel. A k özgyű lést istentisztelet előzte m eg, am elyen Scholtz >Odön, ágfalvai lelkész, a soproni felső eg y h á zm eg y e e s 
perese hirdette az igét.
\

Külföldi vendég. D. H a u s lelkész, a
badeni G usztáv A d olf-foegycsü let elnöke múlt
hó 22-én Romániába való utazása alkalmából
Budapesten tartózkodott, m eglátogatta báró
Radvánszky Albert egyetem es felü gyelőt, dr.
D. Raffay Sándor és ü . dr. Ravasz László
püspököket és báró Feilitzsch Berthold e g y e 
tem es gyám intézeti elnököt. Azonkívül Broschko
G. A. esp eres kalauzolása mellett m egtekintette
a budapesti-kelenföldi és a kispesti uj tem plo
m ot. A kelenföldi és kispesti eg y h á Á ö z sé g e k
ugyanis a sém etországi G usztáv A dolf-E gyesülettól seg ély t kapnak.
— A dunántúli egyházkerület közgyűlése.
D. Kapi Béla püspök és dr. M esterházy Ernő
felü g y elő eln ök létével október 17-én tartotta
idei közgyűlését a soproni tem plom ban a du
nántúli egyházkerület. A felü gyelő m egn yitó
beszédében m egem lékezett az Ágostai H itval
lásról. Beszélt egyházunk nehéz helyzetéről. Az
állami költségvetés leszáll tába állam segélyünket
újból apasztotta s ez bénitólag hatott eg y h á 
zunk cselekvési szabadságára; az így támadt
hiány fed ezése hovatovább te'jesen lehetetlenné
válik, mert a híveket m ég nagyobb m értékben
m egterhelni nem lehet. A felekezetközi hely
zet évről-évre kedvezőtlenebb. A katholikus e g y 
háznak a vegyesházasságok kérdésében e lfo g 
lalt m erev álláspontja, az állami élet terén a
töb b ségi «elv keresztülvitelének szorgalm azása és
a m ásvallásuak alkalmazása elleni exiszstenciális
harc azok a fősérelm ek, am elyek ha orvoslást
nem nyernek, minden béketürésünk, felebaráti
szeretetünk és türelmünk mellett is az ön vé
delmi harc megindítására kényszerítenek. D.
Kapi Béla püspök jelentése aggodalom m al álpjtotta m eg, hogy a pénzügyi kormányzat el
zárkózik egyházunk jo g o s követelései elől, s
h o g y egyik-.másik törvény és az ezekre támasz
kodó, vagy ezektől függetlenül m egjelen ő m i
niszteri rendeletek élesen ellenkeznek az állam
és egyház viszonyát m egállapitó régi alaptör
vén yek k el Kínzó nyugtalanság é g az egyházi
közvélem ény lelkében. A felekezetközi helyzetet
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a püspök saját egyházunk szem pontjából ked 
vezőtlennek, a közös keresztyén m isszió szem 
pontjából szom orúnak, a nemzet szem pontjából
aggasztón ak mondja. A kormányzat nem tud,
vagy nem akar érvén yt szerezni állami törvé
nyeinknek: m egb élyegzett a v^gyesházasság,
á g v a ssá g gyü m ölcse az evangélikus tem p
lomban kötött házasságból szárm azó gyerm ek,
érvén yesülési akadály az egyházunkhoz tarto
zás. Szükségesnek látja, h ogy m aga az egyház
az aktaszeriien bebizonyított sérelm eket vegye
jegyzékbe és keressen a korm ánynál orvoslást.
A gazdasági válság egyházunk beléletében elbirhatailan következm ényekkel jár. Lelkészeink
odajutottak, h ogy a családfenntartás és ruház
kodás szü k ségleteire sem telik nekik. T an ító
ságunk is sorvad, különösen nagy egyházi ve
szedelm et jelent a kántortanitók sorsa. Híveink
közül sokan 100 300 százalékos egyházi adót
fizetnek. lA püspök szerint egyházunknak változ
tatni kell eddigi pénzügyi politikáján; g y ü le
kezeteink, m issziópontjaink, szórványaink prob
lémái nem oldhatók m eg a gyülekezeti autonó
mia keretei közt; a k özös feladatok közös eröket, egym ásért való áldozatokat követelnek. A
püspöki jelentés m egállapítja, h ogy egyházunk
jövendőjenek és ezzel a felelősségn ek n agy 
része a lekészi karon nyugszik; ez vezette a
püspököt arra a gondolatra, h o g y a lelkészek
számára lelki gyakorlatokat kell tartani.
A D u n á n tú li T a n ító e g y e s ü le t október
18-án tartotta k özgyű lését Krug Lajos (elnöklete
alatt Sopronban. Gráf Sámuel soproni igazgató,
C rieszhaber E. H. inajosi igazgató-tanitó és
Kühn János kőszegi tanító tartottak (előadáso
kat. «Nagy izgalom támadt, m .kor íVitéz M agyar
János tanító a tanítóságnak, különösen pedig
a kántortanitóknak sú lyos anyagi helyzetét és
sérelm eit hozta szóba. Élesen támadták (a kor
mány eljárását, h ogy a kántortanitók nyom orú
ságának nem vet véget. A g y ű lé s alatt a felső
soproni egyh ázm egye tanítóiból alakult én ek 
kar Kis József tanító vezetésével nagy tetszést
aratva szerepelt énekszám okkal.
A vallástanári sz a k o sz tá ly , novem ber
20-án délután 2 órakor tartja gyű lését, lamelynek főb b pontjai: Elnöki beszám oló, (módsze
res m intatanitások: elem i iskola (G áncs (Aladár),
középiskola II. o . (M artony Elek) és közép
iskola V. o . (dr. G audy (László). Az ifjúságii lap
kérdésének m egb eszélése.
T erm észetesen a
mintatanitások Ibefejezésé vei részletes m egb eszé
lést tartunk, i Ezekre a mintatanitásokra m eg 
hívjuk nemcsak a vallástanár urakat, hanem «a
vallástanitással foglalkozó lelkész urakat is. A
pesti vallástanári testület leh etővé akarja tenni
a vidéki kartársak minél nagyobb számban való
részvételét s m indazon valTástanárok ingyenes
szállásáról és részbeni ellátásáról g o n d o sk o 
dik, aki novem ber 10-ig részvételét bejelenti az
elnöknél: dr. G a u d y László, Budapest, VII.,
Damjanich-utca 28/b.
(
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— Huszonöt éves templomszentelési ün
nep. , A budapesti-fasori templomot, amiely a
pesti magyar és német egyházközségi közös tu
lajdonát képezi, 1905 október 8-án szenteltet fel
néhai Bachát Dániel bányakerületi püspök. A
templom szentelés 25. évfordulóját a két egyházközség vasárnap, október 12-én ünnepelte meg.
Délelőtt 11 órakor istentisztelet volt, amielyen
Kemény Lajos igazgató-lelkész prédikált, mire
az egyházi kar egy ünnepi éneket adott elő.
Ezután dr. Raffay Sándor püspök imádkozott
és megáldotta a gyülekezetét. Délután 5 óra
kor a pesti német gyülekezet tartott ünnepi
istentiszteletet, 'amielyen Mohr Henrik óbudai
lelkész prédikált. Az ünnepi istentiszteleten dr.
Giündisch Guido egyházifelügyelő, Kühlmann Ká
roly és Paulinyi László egyházi gondnokok, dr.
Zimmermann Ágost iskolafelügyelő, a presby
terium, és szép számú közönség vett részt.
— Az egyetemes közgyűlésre szóló ked
vezményes vasúti igazolványok. Mindazok,
akik az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban fél
áru vasúti jegy váltására jogosító igazolványt
Óhajtanak igénybe venni, felkérétnek, hogy ezen
szándékukat a kiinduló állomás és a vasút
(Máv., Duna-Száva-Adria, Győr-Sopron-Ebenfurti) pontos megjelölésével november 5-ig je
lentsék be, mert később beérkező kérések, mi
után a vasutakkal szemben az igénylés novem
ber 5-én lezáródik, sajnos, nem vehetők figye
lembe. Az igazolványok beszerzését Kuthy Dezső
egyetemes főtitkár végzi, akinek cime: Bpest,
VIII., Szentkirályi-utca 51., I. 5.
— A Dunántúli Gyámintézet dkt. 18-án
tartotta közgyűlését Rupprecht Olivér felsőházi
tag, világi és Scholtz Ödön (esperes, egyházi
elnök vezetésével. A tvilági elnök ^megnyitójában
Részletesen beszámolt a gyűjtések eredményé
ről. Jelen volt D. dr. Rendtorff Ferenc, a Gusz
táv Adolf-Egylet elnöke is, akit Scholtz Ödön
elnök, báró Feilitzsch ^Artur az (.egyetemes gyámi
intézet elnöke, a soproni nőegylet nevében Hol
lós Jánosné, a soproni gyámintézet nevében:
Hanzmann Károly lelkész, az ifjúsági (egylet ne
vében Bruckner György, a tanulók l nevében:
Schmidt Zsuzsánna üdvözölt. Különösen kedves
volt Schmidt Zsuzsika, aki Neubauer ísoproni
tanítónak »Vater Rendtorff«-hoz irt szép ver
sét szavalta el, utána két magyar ruhás leányka
pénzzel (a tanulók adományával) megrakott
zacskót nyújtott át Rendtorffnak, aki könnyekig
meghatva mondta, hogy vannak esetek amikor
»Nehmen ist auch eine Seligkeit«; megjegyzendő,
hogy az üdvözlők mindegyike átadott1Rendtorff
nak a G. A.-Egylet számára 100—150 \P ado
mányt. A közgyűlés határozott a segélyek szét
osztása ifelől. A Czipott Géza halálával meg
üresedett pénztárosi állást nem töltötte ;be, ha
N yom atott a
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nem a pénztárt a soproni egyházi pénztár (egy
úttal egyházkerületi pénztár) kezelésére bízta,
éppenugy az ellenőrzést is az <egyhiázkeirületi
pénztári ellenőrre. — Ugyanaznap este ünne
pély volt a templomban. -A templomot, (miként
arról lapunkban már megemlékeztünk, a sop
roni gyülekezet nagy áldozatkészséggel restauráltatta, >s most az egyházunknak egyik (legna
gyobb is egyúttal egyik Jegszebb, ha ugyan nem
a legszebb itemploma. Az ünnepélyen jkb. ,60
lelkész reverendában vonult be, élükön (D. Kapd
Béla püspökkel és D. dr. iRendtorff Ferenc egy
házi titkos tanácsossal. Az orgonánál (Altdörfer
Viktor karnagy ült, aki a kitűnő énekkart is
vezette. Az ünnepély keretében D. (Kapi Béla
püspök iés D. dr. Pröhlel Károly 'előadást tartot
tak1, D. dr. Rendtorff Ferenc pedig 2 Kor. (4.
alapján prédikált.
! \
— Kis János szuperintendens em léktáblá
jának felavatása. Az 'egyházkerületi közgyű
lést megelőzően, szeptember 19-én'reggel avatta
fel D. Kapi ;Béla püspök a soproni evangélikus
papiak falában elhelyezett márványtáblát, amely
azt a helyet jelöli meg, ahol Kis János dunán
túli szuperintendens, a költő és iró |1808—1846.
lakott. A tábla felirata: ,»Ezen fa téren és. a to
rony helyén állott a régi evang. ipaplak, K is
J á n o s evangélikus püspök ,és költő [lakhelye
1808—1846-ig. Itt látogatta meg őt (Kazinczy,
Berzsenyi, Széchenyi és (Wesselényi.« ,A (püspök
nek megragadó beszéde után koszorúkat he
lyeztek el dr. Mesterházy Ernő felügyelő az
egyházkerület, dr. Töpler Kálmán a Magyar Tu
dományos Akadémia, dr. Thurner Mihály Sop
roni szab. kir. város és a Franfcenburgj-Irodalímii
Kör, Krug Lajos a Tanítóegyesület, dr. Ruhmann Jenő a lyceumi Magyar Társasáig, Brachna
teológus a teológiai ifjúság, dr. Töpler Kálmán
a Konvent nevében.
— M egjelent a kecskeméti ifjúsági kon
ferencia meghívója. Vége felé közeledik an
nak a nagyarányú konferenciának .előkészítése,
mely Kecskemétre gyűjti, a jelek szerint ítélve,
nemcsak a Duna-Tísza közének, de csonka or
szágunk más vidékeinek az ifjúságát és annak
vezetőit is. A konferencia rendezősége már
széfk'üldte a teljes programimot tartalmazó meg
hívóját. Mindazoknak, akik részt óhajtanak venni
e nagyjelentőségű konferencián, a rendezőség
készséggel megküldi a szépkivitelü meghívót a
kívánt címre. A konferencián többek közt a kö
vetkező előadók tartanak előadást: Koivács Sán
dor 'egyet, tanár, Tóth Miklós dr. kúriai bíró,
Scholtz Oszkár dr. kincst. főtanácsos, Töltéissy
Zoltán a KIÉ nemzeti titkára, Kován Murányi
György ev. s. lelkész, titkár. (Mindennemű meg
keresést Ref. Leikészi Hivatal, Kecskemét, >4GEkonferencia« címre kérünk.
Felelős kiadó: NBMETH KAROLY._________
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Valódi férfiasság.
„Mig eljutunk mindnyájan az Isten
Fiában való hitnek s az ö megismerésének
egységére, érett fórfiuságra, a Krisztus
teljességével ékeskedő kornak mértékére.“
Ef. 4, 13.
Azáltal, h ogy Jézus lesz m indenünk s mi
\e le szem ben tehetetlen gyerm ekekké válunk,
azáltal leszünk f é r f i a s a k ,
függetlenek
minden hatalomtól, fü ggetlen ek emberi tekinté
lyektől és viszonyoktól. Ha Krisztus kiterjesz
tette reám uralmát, akkor töb b é nem csábit,
nem ijeszt semmi. Am eddig a Vér m egtisztí
tott é s am eddig a Lélek m egkenhetett, takarva
vagyok, függetlenné leszek; fiiggeilen n é olyan
m értékben, ahogyan T őle való fü ggésem et m egvalósitcm az életnek m in ien esetéb en . Azé rí
szü k séges, hogy a magunk életének u tolsó ma
radványa is sirha szálljon. Lépés ról-lépésre tör
ténik e z m eg, de m egéri a fáradságot es a \erejtéket ennek m egvalósítása. C s a k e g y e d ü l ö !
Ez a bizalomnak az álláspontja! Nem mintha mi
m agunk tundnánk valamit végbevinni, m agunkat
m egszentelni és m egtisztítani, hanem: Uram,
nem boesátlak el, am ig az én testi és szellem i
életem nek ezen a területén is nem trónolsz s
többé nem mozdul (semmi sem , ami nem Neked,
a d icsőség Urának adna dicsőséget. Ezek azok,
a Szentlélek az Ur Jézus Krisztushoz vezet e l
jövetelének napján. A gyök, akik Jézus teljes
férfiuságának m értékét viselik, akik férfiasakká
és erősekké lettek, mert a szélső pontig m eg 
valósították a fü g g ő helyzetet.
A valódi férfiasság tehát olyan élet, amely
m egszabadult minden test ségtől, m egszabadult
önm agától. Lélekben, vagyis odaadó, szolgáló
szeretetbén való élet. A Jézus hasonlatosságá
ban való élet. A Főtől árad a szeretet a ta
gokba-, minden tag részesül az Ö T estében
való élet lelkének törvényében, annak a T est
nek építésére. A gyülekezet a szervezetében csak
e g y törvény uralkodik, a Krisztus törvénye, a
s z e r e t e t t ö r v é n y e . Ott nincs félték en ység
vagy tunyaság. Valamennyi tag e g y ség esen és
összhangban munkálja az eg y , közös célt: a
Fejnek akaratát. Szégyen és gyalázat ránk, ha
m egrekedünk annál, ami kedvünkre van. A sze
retet titka:, senkit sem ismerni töb b é test sze
rint (2 Kor. 5, 14); de ehhez megkívántatok az
örök tűzhelynél való lakozás. Ha egyik^másik
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M egjelenik hetenként eo v szer, vasárnap .
Elölizetési i r : Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P.
20 (III., negyedévre t P. 60 ML Egy szán 16 Ilii
H irdetési árak m eg eg y ezés szerint.

testvérednek szereteticn sége téged m egh degithet, akkor mitől m elegedjenek fel? Az isteni
szeretet nem fü g g attól, hogy- viszonozzák-e,
hanem győzedelm eskedik m indenen, ami hidegit és sért. Nincs senkiben nagyobb szeretet
annál, mintha valaki életét adja az ó barátai
é t (János 15,13). A férfiasak, a g y ő ző k a g y ü 
lekezetben e z e k : A s z e l l e m i é m b e r e k , a k i k
tökéletesek a szeretetben.
S to c k m a y e r O ttó .

A IX. egyetemes tanügyi
gyűlés célkitűzései.
.
E cím alatt a »Tanítók S zö v etség e XV. évf.
október 25-i, 20. számában cikk jelent m eg
Varga Géza m ogyoródi cv. tanító Pest vm egye
törv. hat. biz. tagjától, am elyben a közelgő, IX.
eg y etem es gyű lés legfontosabb tárgyanyagának,
a felekezeti iskolák fölötti lélekharang kongatását tartja, mert szerinte »a sok m egoldásra váró
problema között eg y sincs olyan sü rgős, mint
annak a lehetetlen, szégy enletes állapotnak a
m egszüntetése, m ely ma csonkaságunk e szo 
morú korszakában is fennáll«.
Varga kartárs ur a tanítói gyűléseknek tett
javaslatában az állam nehéz helyzetét, a taka
rékosság elvét és a többi kultúra nyújtását tartja
szem előtt, am ikor - ha e g y e l ő r e nem is
az állam osítás keresztülvitelével, hanem a fele
kezeti jelleg m eghagyása mellett - - a kisebb
ségnek a töb b ségh ez való bekényszeritésével
akarja e »szégyenletes állapotot« m egszüntetni.
M egállapítja, h ogy a felekezeti félték en ység a
kultúra rovására m egy az állam pénzén és ha
m égis ragaszkodik az egyh áz a régi, de rossz
állapothoz, akkor viselje terheit is. Javasolja,
h eg y am ely hitfelekezet nem hajlandó gyerm e
keit e g y más felekezet által épített tanterem be
küldeni több tudás végett, az ne szám ítson az
állam tám ogató erejére, (ne igén yelhessen uj tan
erő szervezéséhez állami tám ogatást, am ig férő
hely é s létszám elosztás m ellett ugyanabban a
községben tanerő áll rendelkezésre.
Az állam osítás kérdése nem uj keletű. Nem
régen m iniszterelnök úrtól is hallottunk kijelen
tést, h ogy a nevelésügy az állam osítás felé fej
lődik. Ha jól em lékszem , két évvel ezelőtt volt,
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amikor kultuszminiszter ur »több helyen közsé(gji
jellegű iskolába akarta összevonni a különböző
felekezetű tanulókat. Na,giy tiltakozást váltott ki
átirata az érdekelt .gyülekezetekben és nieimi egy
helyen — bármi áldozatok árán is —, az iskola
további fenntartása mellett foglaltak állást. És
hogy a felekezeti iskolák megszüntetésének kisérlete érthető aggodalmat okozott, az korunk
ban talán legjobban megérthető. Nem érzem
magámat hivatva ezen »isfcolatipus megvédésére!,
azt illetékesebbek ismételten Is megtették már
éís meg fogják tenni a jövőben is. De mint evan
gélikus tanítót aggodalommal vtölt el, hogy ezt
a kérdést éppen evangélikus tanító, — hogy
úgy mondjam mi evangélikus tanítók feszeget
jük, akiknek pedig e terv megvalósításával csak
veszteségünk lehet.
Mi evangélikusok még a testvér reformá
tus egyházzal szemben ,is kisebbségben vagyunk.
Ha ift-ott egyik-másik helyen: többségünknél
fogva mi lennénk ,is a szives vendéglátó házi
gazda, egyetemes viszonylatunkban »ez nem jö
het számításba. Súlyosan, »ráfizetnénk az üzletre,
Hitőseink drága örökét hűtlen sáfárok mód
jára dobnók prédául a lépten-nyomon tapasz
talható kihasználásnak. Mar ,pedig ezt nemi kí
vánhatja tőlünk semmiféle állami érdiek és hi
tünk megtagadását, árubabocsátását jelenti, ha
magunk kínáljuk. Elképzelhetetlen abszurdum
lenne az is, ha pl. egy községben, ahol feles az
arány, az I—III. osztály — mondjuk — rom.
katholikus, a IV—VI. osztály »református jellegű
legyen. Mindenik osztályba »felekezeti különb
ség nélkül járnának a gyermekek s a javaslat
szerint pusztán a valláserkölcsi,oktatást végezné
az illetékes hitfelekezet »tanítója vagy lelkésze.
Egy ilyen házasságból »született ideálisan osztottá lett 6 tanerős iskola kevésbé volna alkal
mas arra, hogy a nép széles rétegei több kul
túrát kapjanak. Dzsungel be tévednőnk, ahol a
kivezető ut megtalálása nélkül pusztulnánk el.
Egyébként is az iskolai eredmény nem mindig
az osztottságától, hanem — és első sorban —
a tanítótól függ.
Reformáció hetét üljük. Ilyenkor különös
képpen melegség tölt el bennünket, bogy a
Krisztusi igazságok hirdetői, tanítói lehetünk.
De ilyenkor mindig; jobban érezzük és látjuk
az ős ellenséget is. Résen kell lennünk. »A val
lásos érzésű, egyházát szerető tanító mindig
szem előtt tartja, hogy emelkedett gondolko
dású, hazafias és emelkedett valltásos, 'egyhá
zukat híven szerető, érette tettekre, áldozatokra
buzduló emberek nevelése a szent feladata«. Ez
az igazi meggyőződés alapja egész iskolai mun
kánknak. Ezt a munkát azonban csak a feleke
zeti iskolában érhetjük »el, ahol minden tárgyat
e szent cél szolgálatába .állíthatunk.
Mert Varga kartárs »ur álláspontjával szem
ben igenis van evangélikus számtan, földrajz,
történelem, olvasás, mint ahogy van rám. ka
tholikus is. Sőt van evangélikus írás, fogalma

*

“ '

l

*1ti

ÍJ

fU tiiti.n v
_________

i9ió.

zás, beszéld- és értelemjgyakorlatok is. És főként
ez az, amit félteni kell. Az 1920. évben az
egyetemes egyház által kiadott »Útmutatás« a
vallásosságnak lés az evangélikus öntudatnak a
magyarhoni evangélikus egyház »elemi iskolái
ban való ápolására az állami tanterv keretén
belül c. értékes füzetke erről 'bővebben szól.
E nélkül a munka nélkül nem nevelhetünk hiitbuzgió egyháztagokat s így jó hazafit sem. De
ezt a munkát csak felekezeti iskolában végez
hetjük.
i
Még csak egyet említek. A tanitói tovább
képzést szolgáló értékes és tanulságos peda
gógiai szemináriumi előadások1, lösszejövetelek
alkalmával ismételten tapasztalhattam, hogy ál
lami iskolákban tanulás előtt és után a róm.
katholikus hit szerint imádkoznak a gyermekek.
Igaz, hogy többségben vannak. Az arány kö
rülbelül u. a. mint Mogyoródon, ahol a négy
tanerős r. k. iskolánál — cikkíró szerint — egy
tanerőre 112 tanuló jut, míg az osztatlan ev.
iskola 29 tanulót számlál. De még sincs igaza
annak az állami iskolának. Egyre jó. Eszünkbe
juttatja, int, figyelmeztet, hogy »az ős ellenség
most is üldöz mégi«. Úgy velem tehát sokkal
jobb, ha egy osztatlan iskolába járó 29 evan
gélikus tanuló Luther képét látja a falom és ha
talán halkabb hangon iis »Erős vár a mii Iste
nünk«^ énekli, mintsem lerősitő regiszter lennie
a pápai himnusz éneklésénél. ,
És végül nem állhatja meg helyét az az
egyébként is meglepő beállítás sieim, hogy »e
csonka hazában egyenesen bűn a gyermekeket
vallás szerint elkülöníteni, mert ezzel már az
ifjú gyermeki lélekben a felekezeti széthúzást
szítjuk tudatosan«. És itt hivatkozik a cikkíró
a felekezeti ünnepekre, »illetve az azok miatti
szünnapokra s ezt, mint a felékezeti gyűlölkö
dés csiráját említi. ,Teg|yük fel, hogy a felvetett
terv megvalósul. Elképzelhetővé, hogy a róm.
kath. egyház lemondtünnepjeiről, vagy fordítva;
vanne nekünk szükségünk a sokhelyen 20—25
nap (évente) ünnepnélküli munkaszünetre ? De
ha ezt mind1 sikerülne áthidalni, nem-e hangzanánaik el a cikkben említett épületes megj egy
zések, ha pl. azt mondaná a tanító, holnap csak
a protestánsok jönnek iskolába, miért a róm.
katholikusoknak ünnepük van? Vagy a r. kath.
vallásuak templomba mennek, de az evangéliku
sok ne csavarogjanak, ha nem, is kell iskolába
jönniök, hanem segítsenek dolgozni szüleiknek,
kapáljanak, szántsanak. Ez valóban a magyar
nemzet rákfenéje lenne, amely a több kultúra
helyett a pusztuláshoz vezetne.
Sok tanitói probléma .van. Tervezzünk, gon
dolkozzunk, munkálkodjunk, hisz ezzel tartozunk
egyházunknak, hazánknak. De őseink örökét
hagyjuk meg, gyarapitsuk, gazdagítsuk! Keres
sünk minden kapcsolatot a felekezetek között,
de az evangélikus iskola maradjon messzevilágitó fáklya. Az evangélikus gyermeknek Luther
mondja: »a káté ;és írás ismeretében nőttök fd
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s többet s jobbat imádkoztok, hisztek és beszél
tek Istenről, Krisztusról, mint annak előtte és
még most is sok káptalan, kolostor és iskola«,
így volt és igy lesz!
Lébény, 1930. október 25-én.
Sz. L.

Iz elemi iskolai építési akció.
Petri Pál kultuszminiszteri államtitkár be
vezető tanulmányával megjelent a »Tájékoztató
elemi iskoláink fejlesztéséről 1925—1930«. Az
1926. évi VII. t.-c. alapján állami támogatás
sal felépült 1930. október 25-ig 3475 tanterein
és 1525 tanitólakás, összesen 5000 objektum.
De az akciónak ezzel csak első része fejeződött
be, mert a beérkezett adatok iszerint összesen
9441 objektumra van szükség, azaz még 4441
uj tantermet és tanítói lakást kell emelni. Az
eddigi 50C0 objektum létesítésének költségeiből
25<>/o-ot viseltek a helyi iskolafenntartók és 75
o/o-ot az állam. Az állam az 1925 26. költségvetési évből az 1930 31. költségvetési évig 51
millió pengőt fordított az építési akcióra. Egyegy tanteremre átlag 60 tanköteles esik, ami
mutatja, hogy az iskolaügyi akció nagy szüksé
get pótolt. Az akciót Petri Pál államtitkár ellen
őrzése mellett 1927. julius óta Flandorffer Pál
miniszteri tanácsos vezeti. Jogos büszkeséggel
mutat rá az államtitkár arra, hogy az utolsó
öt év alatt Csonk am agyarországon több iskola
létesült, mint az előző 58 év alatt.
A nagyon értékes kimutatásban nincsen
meg a jelleg szerint való összesítés. Utánaszámitva úgy találtam, hogy ág. h. evang. tan
terem 76, tanítói lakás 45, összesen tehát 121
objektum épült az akció folyamán államsegéllyel.
Az 5000 o b j e k t u m n a k ez 2.4 o/o-át t e s z i
ki, ami nemcsak akkor csekély, ha az ország
evangélikus lélekszámarányát vesszük tekintetbe,
hanem még csekélyebb, ha meggondoljuk, hogy
gyülekezeteink mint iskolafenntartók milyen rop
pant anyagi terheket viselnek. .
Számításba véve azt a körülményt, hogy a
kultuszkormány az elemi iskolai építési akció
folyamán milyen sok i ág. hitv. evangélikus
úgynevezett törpeiskolától vonta meg a tanítói
fizetéskiegészitő államsegélyt, arra a szomorú
megállapításra jutunk, hogy a nagyarányú ál
lami iskolaépitési akció ideje alatt ág . hi t v.
e v a n g é l i k u s i s k o l a ü g y ü n k a többi egy
házakhoz arányitva is, de iineg az országos is
kolaügyet egészében véve is, , u g y r e l a t i v e ,
mint a b s z o l ú t e visszafejlődött.
Az iskolaépitési akciónak reánk ,nézve le
sújtó statisztikáját részben érthetővé iteszi az
a körülmény, hogy — egyházunk dicsőségére
legyen mondva — a mi gyülekezeteink, még
a legapróbbak is, minden erejöket megfeszítve
létesítettek és tartottak ,fenn népiskolákat, amit
talán más, jelenleg kegyeltebb tegyház nem csi

283.

nált meg. De ha híveink olyan nagy áldozatot
hoztak a múltban is hoznak a jelenben és az
építési akcióból aránylag olyan kevés támoga
tást nyertek, akkor viszont talán elvárhatnánk
a kultuszkormanytól, hogy u. n. t ö r p e i s k o 
láink iránt n a g y o b b k í m é l e t e t tanú
s í t s o n , mint amekkorát eddig részéről tapasz
taltunk. Másrészt ilyen statisztika mellett ért
hetetlen, hogy egynémely iskolaépítő evang.
gyülekezet irányában miért zárkózott és zárkó
zik cl szűk mark uan a minisztérium. •
Az il>en értékes kiadvány alapján még kö
zelebbről meg kellene vizsgálni azt is, hogy
azok a községek, amelyekben az építési akció
támogatásával állami és községi jellegű isko
lák épültek, felekezeti többség tekinteteben mi
lyen jellegűek. Igy tájékozatlanul nem merem
ugyan állítani, de nincsen • kizárva, hogy mi
evangélikusok rövidséget szenvedhetünk azon
a réven is, hogy a túlnyomóan evang. jellegű
községekben állami vagy községi iskolák épül
tek, ellenben r. kath. többségű községekben
r. kath. iskolák; amint a múltban is volt rá
példa, hogy a kir. tanfelügyelőségek vagy a
közigazgatási hatóságok az evangélikus tahikat
nem egyszer sikeresen iparkodtak rávenni arra,
hogy községi iskolát létesítsenek, s viszont a
r. kath. többségi falukban r. kath. jellegű isko
lákat szerveztek.
»
Iskolaügyünk annyi nehézség, feladat, le
hetőség elé van állítva, hogy réméin ük kell,
hogy az e g y e t e m e s t a n ü g y i b i z o t t s á g
az idei egyetemes közgyűlésen bizonyos irány
elveket fog megállapítani iskolapolitikánkra vo
natkozólag.
\

Krisztusért és az Egyházért.
Tehát az egyház szempontjából nem az
dönt, hogy munkáíkodik-e egy, a kebelében ala
kult szövetség, hanem az, hogy mi a munká
nak a célkitűzése. A C. E. szövetségeknek jel
szava: Krisztusért és az Egyházért. Ehhez a
jelszóhoz hiven kiküszöbölnek magukból min
den öncéluságot. Vasárnapi iskolai tanítói az
egyház munkásainak tekintik magukat, kórház
látogatói az egyház nevében jelennek ,mcg a
betegágyaknál, az iratterjesztők az egyház ér
dekeit akarják képviselni azok között, akik közt
megfordulnak. A lelkipásztor, ha tiszteletben
tartja a munka alapelveit, ha bizalommal karolja
fel a szövetséget és nem akarja .szétrombolni
azt a bizonyosfoku önállóságot, mely éppen
ahhoz szükséges, hogy a szövetség munkája át
ütő erejű legyen; akkor meg fogja tapasztalni,
hog'y nagyszerű segítő és munkás csapat neve
lődik számára a szövetségben. Hiszen a C. E.
szövetségeknek egész múltja azt bizonyítja, szer
vezete úgy van megalkotva, hogy az egyháznak
aktiv munkásokat nevelő szerve legyen, i
; • 'I ermészetes, hogy ennek a mozgalomnak
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túlsúlyában ifjúsági mozgalomnak kell lennie,
mint ahogy világszerte az ifjúság;dominál bemre.
Azok a célok, melyek a C. E. világmozgalom
előtt lebegnek, csak úgy valósulhatnak meg,
hogyha az ifjúság sorakozik a zászlók ;alá, ha
az ifjúság nevelődik abban a szellemiben, amely
betölti a mozgalmat, ha az ifjúság 'érintetlen
ereje áll az eszmények szolgálatába. iA magyar
mozgalom, bizonyos történelmi szükségszerűség
miatt eleinte inkább a felnőttek mozgalma volt,
mieg kellett teremtenie a nagy pusztaságban azt
a »Hinter landet«, mely nélkül eredményes ifjú
ságii munka nem képzelhető el, 'de újabban anél
kül, hogy a mozgalom vezetői erőszakolták
volna a dolgok ilyen alakulását, az [ifjúság mind
mélyebb és nagyobb érdeklődéssel fordul a C. E.
mozgalom felé.
i
Meggyőződésem:, hogy a magyar evangéli
kus egyház sem nélkülözheti a megelevenedésért
folytatott küzdelemben, szent céljai felét való elő'törésben azt a munkaeszközt, melyet a C. E.
szövetségekben nyerhet magának. Az egyéni ke
resztyén élet legmélyebb forrásaiból táplálkozó,
határozott,,öntudatos egyháztagok, munkás egy
háztagok, ezek lesznek az a nagy ajándék, amit
az egyház számára a C. E. munka nyújt. Mi,
akikre Magyarországon Isten ezt a munkát rá
bízta, imádkozva éis reménykedve várjuk azt az
időt, amikor a magyar evangélikus egyháznak
is meglesz a saját munkálkodó, gyümölcsöt
termő C. E. mozgalma.
<
: i .
(Sallay István.;
(Vége.)

Az Egyetemes Gyámintézet
közgyűlése.
A Magyarhoni Ev. Egyetemes Egyh. Gyám
intézet október 25. (és 2ó. napjain tartotta idei
közgyűlését és ünnepélyeit báró Felitzsch Berthold főispán, a német Johaniita-rend magyarországi főkomendátora és Zimmermann Lajos
kormányfőtanácsos, soproni lelkész , elnöklete
alatt Nyíregyházán, a négy egyházkerület szá
mos tagjának, Nyiregyháza város protestáns
társadalmának részvételével. A l közgyűlésre
Nyíregyházán volt Békéscsabáról tíz gazda —
atyafilátogatóba, mert a nyíregyháziak Békés
csabáról kerültek el, s úgy alapították Nyiregjyháza várost és ,az egyházközséget.
Október 25-én ifjúsági istentisztelet volt,
amelyen dr. Csengödy Lajos salgótarjáni ilelkész
tartott prédikációt. Az istentiszteletet délután fél
hatkor szeretetvendlégség követte, amelyet az
Evang. Nőegylet rendezett a vendégek tiszte
letére. Vacsora végeztével a vendégek a Városi
Színházba mentek, ahol ünnepi est volt. Az ün
nepélyt a Gályarabok Éneke nyitotta meg; az
evang. egyházi énekkar énekelte, Krecsák László
karnagy vezetésével. 'U tána.Szobor Pál főjegyző
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nagy lelkesedéssel fogadott megnyitóbeszédet
Nyíregyháza egyház két októberéről. Műkedve
lőik előadásában színre került Schönherr Károly
3 felvonásos drámája: »Hit és szülőföld«; az elő
adás rendezője Ajtai,Soltész Kornél volt; a sze
replők közül megemlítjük dr. Kékyné Seress
Annát, Horváth Annát, Zombory Ellát, Irsayné
Heitmann Margjitot, Máczay Gyulát, Kemény
Pétert. Az előadás magas színvonalon állt és a
szereplőknek bőven kijutott a lelkes éls megérde
melt tapsokból.
Október 26-án, vasárnap „már reggel 6 óra
kor rnegkon dúltak a harangok éls 7 órakor Urvacsoraosztással kezdődött az (ünnepnap. Reg
gel egynegyed 9 órakor tót nyelvű istentisztelet
volt, prédikált Jakabffy György békéscsabai lel
kész. A fél 11 órai magyar istentiszteleten D.
dr. Raffay Sándor püspök hirdette az igét. Istentisztelet közben az egyházi hatszólamu vegyeskar zenekari kísérettel Rooth G. F. Cantateját
énekelte.
Az istentisztelet végeztével kezdetét vette
a gyáímintézeti közgyűlés. Báró Feilitzsch Bérthold vil. elnök mondotta a megnyitó beszédet,
reámutatva a Gyámintézet és a Gusztáv AdolfEjgylet közt lévő kapcsolatra; kiemelte a szeretebmunfcának a mai időkben ,való nagy fontos
ságát, amikor az ínség egyre pő, az anyagi erők
pedig fogynak.
Az elnöki megnyitó után sorra járultak az
elnöki asztal elé átnyújtva a különböző' gyám
intézeti adományokat: D. Geduly Henriik püspök
a tiszai egyházkerület nevében 200 pengőt, a
nyíregyházi egyházközség nevében urvacsorai
edényeket, D. Geduly Henrikné a nyíregyházi
Ev. Nőegylet nevében szószék- és oltárteritőt,
Paulik Melitta a magja nevében Bibliát, az Ev.
Leániyegylet nevében urvacsorai kelyhet, Kopcsó
János tanítványai nevében kelyhet, Teltsch Kor
nél a reálgimnázium tanári kara és ifjúsága ne
vében 120.— pengőt, Adorján Ferenc a leánygimnázium tanári kara és ifjúsága nevében 100
pengőt, Fazekas János a nyíregyházi tanítók
ajándékát 43 Énekeskönyvet, egy kis elemi is
kolás leány egy térítőt, dr. Vietorisz István a
Luther-Szövetség ajándékát: egy öitári Bibliát,
Kemény Péter a tiszakerületi tanítók egyesületéínielk egy évi tagsági diját, Raposs Viktor és
özv. Géressy Kálmánné a debreceni egyház és
Nőegylet ajándékát: énekeskönyveket és oltár
teritőt, Duszik Lajos a miskolci Nőegylet, Leányegylet és tanítóképző ajándékát: Bibliát és éne
keskönyveket, dr. Dómján Elek esperes, Dóm
ján Aranka és Szentgyörgyi Sári a sátoraljai
egyház nevében 40 pengőt, Werner Gyula a
nemrégi alakult kisvárdai egyház nevében éne
keskönyveket. Az elnök bejelentette ezenkívül,
hogy Sajőkaza énekeskönyveket és a soproni
Nőegylet 100 pengőt küldött.
Az adományokért Zier man n Lajos egy
házi elnök mondott külön-külön szívből jövő
köszönetét. — Ezután Ziernmnn Lajos elnök
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olvasta fel elnöki jelentését, amelynek fonto
sabb adatait lapunk hírrovatában közöljük.
Majd az egyes bizottságok jelentését hallgatta
meg1 a közgyűlés és határozott az adományok
felosztása tekintetében. A közgyűlést az elnök
imája után az Erős Várunk zárta be.
Déli 2 órakor 100 terítékes ebéd volt a
Kossuth-reálgimnázum dísztermében; az ebédet
a nyíregyházi Nőegylet adta. Az edék közben
D. Qeduly Henrikné által megindított gyűjtés
124.— pengőt eredményezett, amelyet a nyír
egyházi evangél kus leánygimnáziumnak ajándé
koztak.
Megemlítjük még, hogy a Városi Üzem Rt.
kertgazdasága elismerésre méltó szívességgel dí
szítette fel a templomot, az elemi iskolát és a
reálgi mnázi umot.

Könyvismertetés.
A gyakorlati theológia vázlata. Irta:
d r. t h e ol. H. G a u d y L á s z l ó , Budapest,
1930. Gaudy újabb könyvét azon ajándékok közé
kell sorolni, melyeket egyházunk iaz Ágostai Hit
vallás jubileumi évére kapott. A cim csupán
vázlatról beszél, de látszik, hogy a szerző hosszú
évekre terjedő, beliató tanulmány, megfigyelé
sek és meglátások gyümölcseit adja benne. Ma
gyar nyelven a gyakorlati theológiáról még egy
általán nem jelent meg ily összefoglaló mű s a
tárgyalt problémák sokadalma, egész napjain
kig való elvezetése folytán még a külföldi theológiai irodalom széles porondjain is kiválnék.
Ám épen á tárgyalt problémák óriási tö
mege s azoknak legtöbbször határozottan meg
jelölt megoldása természetszerűleg magával
hozza, hegy a könyvnek kevés olyan olvasója
lesz, aki mindenben egyetérthetne. Egyesek hiá
nyosnak érezhetik az »elvi részt. Azt, tantit a gya
korlati theológia metafizikájának nevezett va
laki. Mások talán azt tudnák kimutatni, hogy
a gyakorlati theológiát irányitó, szerző által is
említett két tényező: az evangélium és hitval
lás nem jut minden részben egyformán érvényre.
Viszont igen érdekes jel, hogy olyanok, akik
az elvi résznél kifogásokat emelhetnek, a gya
korlati megoldások egész seregénél szinte tap
solhatnának. Azt azonban nem tudom elkép
zelni, hogy valaki is lenne, aki a könyvben el
mélyedve hálás ne lenne a szerzőnek azért, hogy
ennyi theclógiai kincset tett könnyen hozzá
férhetővé.
A könyv egy általános része után »Valláspedagógia«, »Az egyház istentiszteleti tevékeny
sége«, Az egyház charitativ, missziói és szo
ciális tevékenysége« címen tárgyalja le az anya
got. Mindenütt igen értékes történelmi áttekin
tést ad. A mű derekát a homiletikáról szóló
tejezetek jképezik. Ide szövődnekia liturgikai kér
dések . is. E kettő , viszonyának egészséges
egyensulybahozása Gaudy könyvének egyik leg 
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nagyobb értéke. Kellően méltányolja a liturgi
kai elemeket, de visszautasítja azokat a törek
véseiket, amelyek a liturgikai elem fokozásától
várnak mindent. Teljes meggyőződéssel idézi
Girgtensohn bizonyságtételét: »Amint egykor az
írás igéje iránti engedelmességből előállhatott a
reformáció, úgy ma is csak az írás igéje iránt
megújult engedelmesség tesz,minket képessé ar
ia, hogy a kriz st, am ehbm vag.unk, m gold uk.
Itt tűnik ki az is, hogy milyen jól ítéli meg a
magvar lélek sajátos alkatát. Nem helyeseljük
azonban a xmellékistentisztdet« kifejezésének
liasználatát s azt, hogy' az esti liturgikus isten
tisztelet lényegét az igehirdetés-nélküliségben,
rendeltetését pedig az első érdeklődés felkeltésé
ben látja. A liturgikus istentiszteletben is az
igével kell találkoznunk. Itt a központi tényke
dés az imádat, de épen az Igében kifejtett üdvtényekkel kapcsolatban. Nem kell préd.káció ah
hoz, hogy az istentiszteleten az Ige uralkodjék.
Ugyanezért a liturgikus istentiszteletről azt is
lehet mondani, hogy az épen a hitben már
elórchaladotlabbaknak való.
Rengeteg sürgős tennivalót tár elénk az
utolsó fejezet az egyház különböző missziói te
vékenységei kapcsán. A felvetett kérdések kö
zül több csak érintve van. Ezekre nézve várjuk,
hogy a vázlat után még alaposabb alkalmi ki
dolgozásokat is kapunk. Még pedig azért, mert
(iaudynak sok meglátása és javaslata megérde
melné, hogy foglalkozzék vele az egyházi köz
vélemény. És itt külön jelentőséget látunk abban,
hogy zsinatban és zsinat előtt vagvunk Valóhan kívánatos volna, hogy nemcsak lelkészeink
hez, de minden vezető fé diáinkhoz, főleg a zsi
nati atyákhoz eljutnának e könyv kincsei. Aján
déknak bizonyulhatna így nemcsak a jubileumi
év, hanem a zsinat és azon keresztül egyhá
zunk egy nagy darab jövője számára.
v G. A.

AKIÉnémetországi tanulmányútja a Lntber
' városokba.
irta: Fachs Jánas.
Tizenhat tagból álló lelkes kis iUtitársaság
verődött össze a KIÉ nagyszabású propaganídájára cs julius 12-én indult (útnak, hogy fel
keresse azokat a helyeket, ahol a nagy .refor
mátor ólt és dolgozott. Két lelkész, egy ügy
véd, egy tanfelügyelő házaspár, egy jtanárnő,
egy műzeumi tisztviselőnő, tanítónők és taní
tók képezték a lelkes csoportot.
I
Az élményekben gazdag, fáradságos, hosszú
út bőségesen meghozta a maga jutalmát. .Ren
geteg látnivaló és a lutheri városok Ijerusaleme
és Mekkája megerősitette hitünket és llelkünket egyaránt.
/
Budapestről elsőnek Prágába érkezett meg
a vonatunk. Fájdalmas lemondással szemléltük
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útközben mindenfelé a kedves ma|g|yar városok
állomásainak idegennyelvü feliratait, iIsmerkedő
jelvényeinket, amelyek nemzetiszinü szalaggal
voltak átfüzve, már Szobnál le [[kellett vennünk5,
. . . a csehek még egy öt (Cm.-nyi kis nemzeti
szalagocskától is félnek! van is tökük rá! . . .
Ez a cseh állam fővárosában igazolódott be.
De erről itt nem szólhatok. [Szép Kisalföldünk
búzatermő rónái és a nyugati Kárpátok tvad
regényes hegyei egymásután futottak el sze
meink elől, amig a csehszlovák fővárosba nem
érkeztünk, ahol Palocek magyarul is [beszélő
KIÉ titkár fogadott bennünket és (kalauzolt a
városon keresztül, ahol egy fél [napot időztünk.
Láttuk Prágának szép, ódon városfalait régi
házakkal, a reneszánsz lőportomyot, .a szép hi
dakat, amelyek a Buda és Pest 'fekvéséhez ha
sonló városrészeket kötik össze. Húsz IJános alle
gorikus szobrán a városháztéren ez a felirat
van: »Adjatok igázságot a népeknek; szeressé
tek egymást; Istenben bízó népem öírökké élj!«
Ugyanott van a még Rudolf idejéből tszármazó
régi várostorony, év, hónap és napórával, to
vábbá a halált, éberséget és munkát Jelképező
érdekes alakokkal és ütőszerkezetekkel1 ellátott
órával, melynek kis ablakaiban minden (óraütéS
alkalmával megjelennek az apostolok. A [szép
fekvésű Hradzsin egyik szárnyában jelenleg
Massarik lakik, udvarán láttuk a Mátyás (korabeli
magyar szobrászművészektől származó szent
György-szobrot, (Komáromy János és György
től), a gyönyörű gótikus Vitus-templomot, az
Ulászló idejéből való lovagtermet, a régi tanács
termet, a némettermet, mely Rudolftól Mária
Terézia idejéig épült a szép udvari kápolnával
és tükörleremimel, amely 3220 villanykörtés icsillárból önti szerte fényárját. A sok látnivaló [kö
zött legjobban érdekelt a cseh KIE-nek [három
emeletes modern palotája, amely minden (egyházi
támogatás nélkül tartja fenn magát éttermei
vel és szállodájával. 'Egyébként cseh [területen
12 KIÉ palota van, amelyek iaz egyháznak
óriási, nemcsak erkölcsi, hanem a n y a g[ i Itámogatást is nyújtanak. •
Prágából az utunk a »S ä c h s i s c h e
S c h w e i z«-on vitt át, amíg (Drezdába érkez
tünk, Ihimiels 'püspök ur városába. [Itt a világ
hírű »Gemelde Galerie«, Rubens, Van iDick,
Veronese, Coreggio, Tiziano, Rafael (Sixtusi
Madonna) csodaalkotásainak, a »Grünes Ge
wölben milliárdokat érő csodás ékszereinek
szemlélése után a Frauenkirche, Dom- és Brühlterrasz, továbbá az egészségügyi kiállítás meg
szemlélése után indultunk tovább. A [Frauenkircheben meleg szeretettel emlegették Ráffay
püspök ur ine vét, aki kéííévvel ezelőtti b eszédé vel
megnyerte a nagyon sok embert befogadói temp
lom hallgatóinak szivét.
f
Drezda után Wittenberg kis városa fogadott
bennünket nagy örömtől áthatott vendégszere
tettel. Westermann volt a rendezője a vendég
látásnak. örömtől repesett a szivünk; úgy [érez
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tük hogy szenthelyen Járunk: halk [volt a sza
vunk és mélázó a lelkünk. Mindjárt [a város ele
jén ott áll a hires Luther-Eiche azon a helyen,
ahol Luther a pápai átokbullát elégette. Ez a
tölgyfa azonban későbbi >ültetésü, amint la régi
várfalakból és a Schlosskircheből is kevés ivam
a lutheri időkből. Melanchton iháza miég ,renoválatlanul áll lakószobájával. A városháztéren
Luther és Melanchton szobra áll. Kétségkívül
legrégibb, leggazdagabb és legérdekesebb részé
a városnak a Luther-Haus, a régi ,Augusztiner
Kloszter. A belépés utáni leiza felirat köszönt ben
nünket: »Ich hab einmal des [Papstes Decret
allhier zu Wittenberg verbrannt und jwolIFs
wohl nocheinmal verbrennen«. És »Niemand lasse
den Glauben daran fahren, dass (Gott an ihm
eine'grosse Tat will«. Az épületben Luther lakó
szobája, ahol családjával boldog óráit [töltötte
és a »Mennyből jövök most hozzátok« [cimü szép
éneket szerezte, amelyet nyomban el is énekel
tünk ott. Az aula és [a tanterem; most múzeummá
vannak átalakítva, különböző kéziratokkal, régi
bibliarészletekkel, fordításokkal, eredeti és első
lenyomatokkal, a 95 tétel első példányaiból,
Luther ellenfeleinek és jóbarátainak írásai, leve
lek, id. Cranachtól származó eredeti Luther ké
pek, nagy és kis káté részletek stb. A város
ban a régi Stadtkircheben is kevés az eredeti!
Érdekes és szép a Luther szószék, továbbá a
Cranach-féie szárnyas oltár és a Krisztus sző
lőskertjét ábrázoló kép. A 64 változatú hatal
mas orgonán dr. Kemm orgonaművész-lelkész
játszott tiszteletünkre néhány Bach prelúdiumot
és fug[át; ugyancsak az ő orgonakisérete mel
lett elénekeltük az »Erős várunkat« magyarul.
A Stadtkirche kertjében áll Bugenhagen mell
szobra. Az ő lakóház:át csak kívülről láttuk. A
Stadtkirche után a Schlosskirchebe mentünk.
Gyönyörűen van restaurálva. A Thesentür
ércbe öntve írja elénk a 95 tételt. Bent Luther
és Melanchton sírját egy-egy emlékkő jelzi. —
Luther a szószék alatt piheni. Ugyanitt van egy
gyönyörű bronz keresztelő-medence 1457-ből,
továbbá Bölcs Frigyes és Állhatatos János bronz
relieffje Péter Vischertől. Magában a városban
még számos légi Giebelhaus látható érdekes
régi oromzatokkal.
,
(Folytatjuk.)

HÍ R E K .
— Tomcsányi Vilmos Pál ny. igazságügyminisztert az Internationaler Verband zur Ver
teidigung und Förderung des Protestantismus
okt. 5—7. Zürichben megtartott gyűlésén má
sodelnökévé választotta. A Szövetség 1928-ban
Budapesten tartotta nagygyűlését. ,
— Lelkészválasztás Pakson. A paksi gyü
lekezet a Horváth Sándor főesperes elhalálozá
sával megüresedett lelkészi állásra október 5-én
tartott közgyűlésében egyhangúlag Thüringer
Lajos paksi káplánt (Választotta meg.

1*30.

EVANOELIKUSOK LAPJA

— Petri Pál vallás- és közoktatásügyi ál-J
lamtitkárnak a kormányzó a II. fizetési osztály
jellegét adományozta, amellyel a kegyelmes cim
jár. A kitüntetés alapjául az ötezred.k népisko
lai objektum felavatása és az ezzel kapcsolatos
nagy népiskolai akció sikere szolgált.
— Bereczky Sándor, a budapesti főgim
názium vallástanára, negyvenöt szolgálati évé
vel vallástanári karunk legtöbb szolgálati évvel
bíró tagja, október 23-án ülte meg hetvenedik
születésnapját. A közép skolák minden osztályá
nak megírta a vallástani kézikönyvet. Tanítvá
nyainak hatalmas serege tehát él szerte az or
szágban. Az Evangélikusok Lapja is szeretettel
és tisztelettel áll be az üdvözlők sorába.
Lelkészértekezlet. A győri egyház
megye lelkészei október 20-én szükebbkörü ér
tekezletet tartottak Győrött, amelynek tárgya a
bibliaórák szervezése és munkája volt. Németh
Károly irásmagyarázata után , Turóczy Zoltán
tartott előadást a bibliaolvasó lelkészről, Kiss
Samu pedig a bibliaolvasó hívóról. Ezeket az
értekezleteket az egyházmegye lelkészei minden
hónap utolsó szerdáján rendszeresen meg fog
ják tartani Győrött.
— A Gusztáv Adolf-Egylet a lipcsei Rendtorff-Hausba felvette Rettmann Farkas és
Schmidt István lelkészjelölteket, Zimmermann
tanító pedig az Egylet költségén folytatja tanul
mányait. A hazai egyházaknak adott segély ke
rek összegben 20.000 P volt.
Dr. Szlávik Mátyás, az eperjesi theol.
akadémia volt tanára és dékánja október 24-én
töltötte be életének 70-ik esztendejét. Több
mint 35 évet tanárkodott s jelentős tudomá
nyos munkásságot fejtett és fejt ki. Mikor a
csehek Eperjest megszállták, dr. Szlávik Má
tyás bátor és hazafias magatartásáért előbb
Theresienstadtba került fogságba, majd kiuta
sították. Családjával Budapestre i jött, ahol
hosszú ideig vagonlakó volt. Jubileuma alkal
mával tisztelői, jóbarátai, volt tanítványai nagy
számban üdvözölték. Érje meg, hogy visszatér
hessen a protestáns vértanuk ősi, magyar vá
rosába!
— Világszövetségi im ahét. A Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek világszövetségi imahetüket
november 9—10 között tartják meg
— Evangelizáló vasárnap Téten. A győri
evangélikus egyházmegye Belmissziói .Szövet
sége programmjába vette evangelizáló vasárna
pok rendezését, amelyeket az egyházmegye gyü
lekezeteiben egész napot kitöltő programmal.
Az első ilyen evangelizáló napot október hó
26-án rendezte Téten. . Ennek a napnak programmja volt: reggel 8 órakor gyermekistentisztelet volt, amelyen 310 tanuló vett részt;
Ittzés Mihály győri ifjúsági lelkész Máté 5, 6.
alapján beszélt. Kilenc .órakor , Szabó József
püspöki másodlelkész tartott ifjúsági istentisz
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teletet az ismétlöiskolások, ,polgári iskolások és
leventék számára Jel. 2, 10. alapján. A gyü
lekezeti istentiszteleten Nagy László (Bezi) pré
dikált 2 Kor. 4, .13—18. alapján. Az urvacsorai
istentiszteleten Síkos Kálmán kispéci lelkész
szolgáltatta ki az Úrvacsorát. Délután Győrffy
Béla felpéci lelkész bibliaolvasó órát tartott
(Ján. 7, 38 43). A vallásos estélyen délután
5 órakor Szekeres Sándor Bónyrétalapi lelkész
»A család lelki .élete és a szülők lelki gondozói
tiszte« címen, Kuszák István győri tanító »Szo
morú gyermekek« címen tartott előadást. Szalay
István a györszernerei gyülekezet felügyelője a
társadalmi és egyházi télet korszerű kérdéseivel
foglalkozott. Az offertorium 25.19 P volt, a győri
iratterjesztés forgalma 70 pengő.
— Bibliaolvasóknak. A nagy' döntés. Nov.
3., hétfő: Kegyelemből tartottak meg! Ef. 2,
1—10. — Nov. 4., kedd: Az alaphiba — az
önzés. Luk. 12, 13—21; Máté 49, 22. — Nov. 5.,
szerda: A törvény alatt. Gál. 3, 1—13. - Nov.
6., csütörtök: A bűnös ember csődje. Luk. 18,
9.14. — Nov. 7., péntek: Éljünk Istennek! Rőm.
14, 7 13. — Nov. 8., szombat: Felszabadulva
a bűn szolgálatából. Ján. 8. 31—36; 1 Péter
2, 15 16. Nov. ,9., vasárnap: Papi szolgálatunk
Isten gyülekezetében. Ev. 2, 19 -22; 1 Péter
2, 5 -1 0 .
— Aki ifjúsági munkát akar kezdeni,
vagy végez, annak nélkülözhetetlen segédesz
köze az Ébresztő, a Keresztyén Ifjúsági Veze
tők Lapja, mely részletesen kidolgozott isme
retterjesztő, bibliatanulmányozó, játék és szó
rakoztató programmot közöl hétról-hétre. Elő
fizetési dija fél évre 2 P 50 fillér. Megren
delhető e címen: Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége, Budapest, Horánszky-utca 26.
1.11. sz.
— Celldömölkön ment végbe Magyaror
szágon az első egyházmegyei ifjúsági vezető
képző-tan folyam, amikor is a Kemenesaljái egy
házmegye 40 lelkipásztora, tanítója és buzgó
fiatalembere két napos egyiittlét alatt az ifjú
sági munka legfontosabb elméleti és gyakorlati
kérdéseivel ismerkedhettek meg. A tanfolyamot
Molitorisz János esperes rendezte. Előadói vol
tak: Németh Gyula szekszárdi lelkész, Dobos
Károly és Kovács Péter országos titkárok.
— Iskola-, kulturházavatás Szegeden. A
szegedi evang. egyház okt. 12-én avatta fel
nagyon meghitt, ünnepélyes keretek között a
vallás- és közoktatásügyi miniszter, városi se
gélyből s hivei adományaiból 69.000 P-vel fel
épített iskoláját, s nőegyleti, egyetemi Luther
Szövetségi kulturhelyiségeit. Az avatást S a g u I y
János főesperes végezte. K u t a s K. lelkész
prédikált. Jelen volt az ünnepélyen a vallás- és
közokt. miniszter urnák, a városnak, a kir. tanfelügyelőségnek, egyetemnek, stb. képviselete.
A jelenlevő h. polgármester az épületet nem
csak az egyház, hanem a város büszkeségének
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és kulturértéke gyarapodásának: mondotta. Az
avatás után búcsúzott az egyházközség1nevében
Kutas Kálmán lelkész a 40 évi szolgálat után
nyugalomba vonuld Országh József igazgatótanitótól. Az ünnepelt az egyháztól, tanítványai
tól, barátaitól emléktárgyakat kapott, bizonysá
gul, hogy Országh József kulturmunkássága
nagy érték volt, s hogy a szegedi egyház tud
értékelni.
— A Gyámintézeti gyűjtések eredménye:
a bányai egyházkerületben 7651 P 54 f, a d'unáninneniben 1162 P 67 f, a dunántúliban 10
ezer 386 P 83 f, a tiszaiban 1173 P 81 f, öszszesen 20.374 P 85 f volt. Ez az összeg 1370
P 25 fillérrel kevesebb, miint, az előző évben.
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, egyházi el
nök jelentése elismeréssel emlékezik meg; a kö
zépiskolai ifjúsági gyámintézetek munkájáról;
ezeknek adományai közül megemlíti: a' bpesti
ifj. gyámintézet 824.06 P, a bpesti leánykollé
gium 238.12 P, a szarvasi gimnázium 50.— P,
a szarvasi tanitónőképző 70.— P, a soproni
líceum 7.30 P, a soproni tanítóképzői 85.— P,
a kőszegi leány líceum 20.— P , a soproni theol.
fakultás 14.85 P, a miskolci jogakadémia 100.—
P adományát; amelyek együtt 1409 P 33 fillért
tesznek ki.
— Dr. Fosdick, akinek néhány könyvét
(A Mester jelleme, A hit értelme, Az imád
ság értelme, A .szolgálat értelme) nálunk is so
kan ismerik és becsülik, New-Yorkban uj temp
lomot kapott. A templomot október 5-én avat
ták fel. Az ünnepély alkalmával a 2400 ember
számára épített templomban 6000 ember volt
jelen.
— Kölese. A kölesei gyülekezet szeptem
ber 28-án tartotta renovált templomának felavatási ünnepélyét. Az ünnepségen közreműköd
tek dr. Dómján Elek főesperes, dr. Streicher
Ede alispán, egyházközségi felügyelő, Szelényi
Endre lelkész. Szabnár megyében ez az egye
düli evangélikus gyülekezet. ,
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gyámint. egyházi elnökévé, Koritsánszky Ottó a
Tolnia—Baranya—Somogyi ehm. gyámint. vil.
elnökévé választattak.
— A Protestáns Árvaegylet számadása.
Az 1929. évben bevétel 79.877 P 45 f, kiadás
89.518 P 84 f; tulkiadiás 9.641 P 39 f, melyet
az egyesület készpénzvagyonából fedeztek. Az
1930. évi költségelőirányzat 66.600 P bevételt
és 77.300 P kiadást és igy 10.700 P hiányt tün
tet fel. Az Árvaegylet vagyona 1929. év végén
621.391 P 10 fill. Az 1929. év végén 136 nöivendéket gondozott. Elnök dr. Pesthy Pál, al
el nőik Szilassy György. .
— Szervezett hazugság-hadjárat. »Való
sággal élvezet az utazás azlEgyesült Államokban,
ahol nem látni kocsmákat, alkohol-plakátokat,
a kocsmaajtók körül lődörgő részeg csoporto
kat, asszonyokat, akik viszik haza ,az italt, vagy
a kocsmákban isznak s nyomorúságba döntik
magukat és gyermekeiket.« Az Egyesült Álla
mokról az újságokban olvasni és (Ugyanazokat
az Egyesült Államokat beutazni s a imagunk
szemével látni a dolgok ottani állását, olyan
különböző tapasztalat, hogy csodálkoznunk kell
azon a sikeren, amelyet a szervezett hazugság
hadjárat fel tud mutatni«.
1
— A szeretet nélkül való hit semmit sem
őr; sőt egyáltalán nem is ihit, hanem a hitnek
csak látszata, mint ahogyan az az arc, amely
a tükörben látható', nem valódi arc, ihanetm az
arcnak csak látszata. Luther. 1
i
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

Pályázati hirdetés.

A szegedi ág. hiitv. evangélikus egyházközség pályázatot hirdet nyugdijbavonulás foly
tán megüresedett kántoriamtól állásra.
Javadalom:: háromszobás moderni lakás uj
épületben, minden mellékhelyiséggel .(fürdőszo
bával, cselédszobával), és hozzátartozó kerttel,
8 0 o / o - 0 'S helyi javadalom., vagyis havi 112.— P.
— A magyarhoni Gyámintézet személyi A többi államsegély ,és a kántori stólák.
hírei. Az elmúlt közigazgatási élv folyamán el
Kötelességek: vegyes osztatlan iskolának1ál
haltak dr. Kóler Zoltán, kiérdemült egyházkor,
lalmi
és egyházi tanterv szerinti vezetése, az
gyámint. vil. elnök, aki ideiglenesen az egyet,
idegen
elemi iskolákba járó evang. tanulók hit
vil. ein. tisztet is betöltötte; Rákóczy István
a nógrádi egyhm, gyámint. vil. elnöke; Krutt- oktatása és egyházi énekre való tanítása, a kán
schnitt Antal a bányai ehker. gyámint. egyházi’ tori teendők végzése és egyházi énekkar szer
elnöke; Czipott Géza a vasi közép ehm. gyám vezése és tanítása. (
Az egyház fenntartja .a jogot, hogy a je
int. e. elnöke. Báró' Radvánsziky Kálmán, a tiszai
ehker. gyámint. vil. elnöke tisztéről lemondott. lölteket próbaéneklésre és orgonáilásra megUj gjyámintézeti munkások: Ilencfalvi Sárkány hivja, kiknek útiköltségét ímegtériti.
Állás a v álasztás törvényerőre emelkedése
Béla a bányai ehker. gyámint. e. elnökévé,
után
azonnal elfoglalandó, i
Ilencfalvi Sárkány Jenő a budapesti ehm egyel
gyámint. vil. elnökévé; Kemény Oá bot bajai
Pályázók a hirdetés megjelenésétől számilelkész és Maurer Frigyes kecskeméti felügyelő tott 15 napon belül a lelkészi hivatalhoz kül
a pesti alsó ehm. gyámint. elnökeivé, Szalay dendők.
Mihály loivászpatonai lelkész a győri ehimegye
»B«-listások előnyben részesülnek.
]ÍT oaiilp tl •
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Erős hit.
„Az Ur kegyelmével telve a föld."
33. Zsolt. 5.

A földet isteni kegyelemmel telitettnek csak
a hit láthatja. Ez a hit, amely minden cáfoló
látszat ellenére is meg van győződve, hogy a
bölcs és jő Isten a teremtóje és fenntartója
minden látható és láthatatlan dolognak, ez az
éltető ereje az embereknek és a népeknek. Az
láttatja meg a lélekkel, hogy a föld minden je-'
lensége az isteni kegyelem kisugárzása és meg
nyilvánulása. Azért a hivő ember a győzőnek
bátorságával és fölényével fordul a világ felé,
mig a hitetlen mint zsákmányra veti magát reá
vagy a kétségbeesés undorával fordul el tőle.
Isten benne van mindenben, ami van, az ó
kegyelmével és kegyelme által.
A hitetlen népek gondolatai hiábavalóság
nak bizonyulnak; a hitetlen nemzetek tervei
meghiúsulnak. Mert vakok és tudatlanok Isten
dolgaiban, nem ismerik a világ belső lényegét
s éltető erejét: a kegyelmet. Ennek következ
tében eltévelyednek, mindent fordítva csinálnak,
s az isteni kegyelmet elmellőzve, vagy azzal
ellentétben élve, ítélet alá esnek. Éppen mivel
a földet megtölti a kegyelem, azért a hitetlen
ség nem kerülheti el a földön sem az ítéletet.
A gazdasági »krízis«, amely miatt annyian
nyomorognak, az isteni kegyelemmel telitett föl
dön, annak a szimptomája, hogy a népek és
vezetőik hitetlenek, s mint hitetlenek már itt a
földön is ítélet alá estek. Szörnyű lelki vakság
az, amely ezt a »krízist« anyagi eszközökkel
tartja orvosolhatónak. Ain'g a leki szemek meg
nem nyílnak és meg nem látják az isteni ke
gyelmet s meg nem ragadják azt, addig ebből
a »krízisből« nincs kiút. Mert itt a földön vagy
kegyelem a hívőknek, vagy ítélet a hitet
leneknek.
Az élet útja a kegyelemnek és hitnek
útja. A bővölködő csak azok nyerik el, akik
az élet törvényében, a kegyelemben maradnak
és járnak. »Nálam nélkül semmit sem cseleked
hettek«. Aki Isten országának ellent áll, az min
den földi országot is nyomorúságba dönt. Soha
nem találják mega célravezető utakat és a helyes
intézkedéseket azok, akik nem látták meg Isten
kegyelmét a világban és nem élnek e kegyelem
törvényei szerint, annak oltalma alatt.

M aplelenik hetenként a iis z e r , vasárnap .
Ellllzelésl i r : Egész évre 6 P. 40 OIL télévre 3 P.
20 fllU oegvedévre I P. 60 H
IÚEgy szén 16 (III
H irdetési árak m e ie iv e z é s szerint.

A külmisszió köréből.
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Miszszió Szövetség október 5-én tartott közgyűlése
.a Szövetség szervezetét megváltoztatta. A tiszti
kar és az intézőbizottság nagyjában a régi ma
radt. Fontos újítás azonban, hogy a közgyűlés
kimondta az a u t o n o m r e f o r m á t u s é s
e v a n g é l i k u s ág megalakulását. — A
református ág megtartotta alakuló köigyülését,
megválasztotta tisztikarát, elnök dr. Ravasz
László püspök, főtitkár dr. vit. Csia Sándor lett.
A Szövetség közgyűlése felkérte összes evangé
likus tagjait, hogy sürgősen alakítsák meg az
evangélikus ágat, s ennek megalakulása után
keressék a szorosabb kapcsolatot —
ha c s a k l e h e t , a z e g y e s ü l é s t — az Ag.
Hi t v. Ev a n g . M i s s z i ó E g y es ü l e t t e l .
Ezzel kapcsolatban dr. Csia Sándor a Szövet
ség lapjának, a Hajnalnak 10. számában »Evan
gélikus tagjainkhoz« cimen, megjegyezve, hogy
ma Magyarországon erötel es egyházi támoga
tásra csak felekezeti zászló alatt induló külinissziói megmozdulás számiihat«, — a Szövet
ség szervezetének megvál.ozása s a református
ág megalakulása folytán a Szövetség evangélikus
tagjai számára előállott uj helyzetben kétféle
megoldást ajánl: 1. két külön egyesület ala
kítása és ezek mellett egy közös ügyeket intéző
bizottság felállítása; 2. a Szövetségen belül re
formátus és evangélikus ág szervezése, közös
felső vezetőséggel, mely az ágak autonómiáját
mindamellett nem érinti.
A helyzet világos megértéséhez tudni kell,
hogy evangélikus egyházunknak 1909. február
2-ika óta van külön misszió-egyesülete; a re
formátus egyháznak ellenben nincs. A Magyar
^Evangéliumi Kér. Missziói Szövetségnek alapitói
és tagjai között voltak és vannak evangéliku
sok és reformátusok. Attól, a dr. Csia áltál is
hangoztatott szemponttól vezéreltetve, hogy
egyházi támogatásra csak felekezeti zászló alatt
induló külmissziói megmozdulás számíthat«,
megalakult tehát a Szövetségen belül a reformá
tus ág, s ezzel a lépéssel a Szövetség az általa
eddig folytatott munkák közös jellegének meg
hagyásával, kétségtelenül a f e l e k e z e t i e l 
k ü l ö n ü l é s útjára lépett, amelyen egyszer el
indulva, szinte bizonyosra vehető, hogy foko
zatosan fog haladni, mert nyilvánvaló, hogy a
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lendületet és erőt az egyháztól várja, legalább
is olyan mértékben, mint a külmissziónak sze
mélyes hiveitől és támogatóitól.
A Szövetség református tagjaira ez az
irányváltozás, amely természetesen nagy s véle
ményem szerint helyes és szükséges belső,
lényegbeli változást is jelent, semmi nehézsé
get nem okoz. t>k a reíormátus ágban min
den zavaró leiki aggálytól menten dolgozhatnak
a szent ügyért. Másként áll a helyzet a Szö<vetség evangélikus tagjaira. Miért ha ők megalafcitjiák az autonóm evangélikus ágat, anélkül,
hogy a 21 év óta fennálló Ág. Hitv. Evang.
Misszióegyesülettel a viszonyuk tisztázódnék,
e l ő i d é z i k az e v a n g é l i k u s e g y h á z kül missziói munká já nak k e tt é sz a k a d á 
s á t ; amit református tagtársaik a saját egyhá
zukat illetőleg annyira nem akartak, hogy inkább
megváltoztatták a Missziói Szövetség szerve
zetét.
i
Dr. Csia Sándor első' megoldási módozata
értelmében lehetségesnek tartja két külön egye
sület alakítását, — de ezek mellett egy, a kö
zös ügyeket intéző bizottság felállítását is kontemplálja. Ez, úgy látom, azt jelentené, hogy
a Szövetség evangélikus tagjai belépnének az
Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesüietbe, de ez a
Misszióegyesület szervezetileg átalakulna olyan
formán, hogy volna vele szerves összefüggés
ben egy a reformátusokkal közös intéző bizott
ság] is.
Dr. Csia Sándor már hónapokkal ezelőtt
intézett egy ilyen értelmű levelet a Misszióegye
sület elnökségéhez, s ezt a javaslatot az Egye
sület idei közgyűlése tárgyalja majd. A Misszióegyesületnek az 1908. évi egyetemes közgyűlés
által jóváhagyott alapszabálya a 3. §-ban szól
arról, hogy az Egyesület más misszióegyesü
lettel összeköttetésbe léphet, de az csak ág!- h.
evang. egyesület lehet. Azt mondja: »Az egyesü
let mindaddig; míg önnálló missziómező meg
műveléséhez foghat, valamely már létező ágost.
hitv. evang. (ev. luth.) misszióegyesülettel össze
köttetésbe lép«. Az alapszabályoknak ez a ren
delkezése k i z á r j a azt , h o g y a M i s s z i ó 
e g y e s ü l e t egy e s e t l e g a l a k í t a n d ó
r e f o r m á t u s m i s s z i ó e g y > e s ü l e t t e l öszsz e k ö t t e t és b e l é p j e n . Ez csak az alapszabályzat megváltoztatásával volna lehetséges,
amelyhez természetesen az egyetemes közgyű
lés jóváhagyása szükséges.
El kell ezeket mondanom, hqgy a Miisszróegyesület közgyűlésén, amikor a kérdés sző
nyegre kerül, ne kelljen az időt külön felvilágositásoíkkal rabolni, s hogy azok, akik esetleg a
Csia-féle megoldás felé hajolnak, eleve vegyék
fontolóra azt az eshetőséget is, hogy az evangé
likus egyházi külmisszió munkáját kettészakít
ják s ezzel meggyöngitik ugyanakkor, amikor
a reformátusok külmissziói munkája az egyháziasság és egyöntetűség jegyében megindul. S
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megírtam azért is, hogy a fcülm i s s z i ö ü g y e
iránt érdeklődők figyelmét felhív
jam a M i s s z i ó e g y e s ü l e t idei k ö z g y ű 
lésének erre a fontos tárgyára.
Németh Károly
a Misszióegyesület egyh. elnöke

Jegyzetek.
Nagy meglepetéssel és megdöbbenéssel ol
vashatja a magyar protestantizmus történelmi
múltjában járatlan a dunántúli egyházkerületnek
1930—31. élvre szóló Belmissziói Munlkaprogrammjában dr. K. S. tollából az »Egy lapia ma
gyar prot. egyháztörténetből« cimü hét oldálas
cikket, amely az 1731-ben megjelent u. n. Caro
lina Resolutiot, III. Károly király vallásügyi ren
deletét ismerteti. ízelítőül: »A pap faluja ha
tárán kívül nem véigezhette munkáját, még a
betegek látogatását, a haldoklók vigasztalását
sémi. Az articuláris helyen kívül lakó evangéli
kusokat a falubeli, vagy legközelebb eső rám.
kát. plébános paródiájához csatolták, azt kel
lett fizetniök, annak szolgálatával élniök, igy
tehát kettős teherrel voltak megróva. Sók he
lyütt az evangélikusok tartották el a plébánost,
mert r. kath. ember vagy család nem lakott a
faluban legföllebb a cselédség, napszámos, kol
dus, néha zsellér. Pestmiegyében 6—12 frtra bün
tették azt, aki más faluba elment protestáns
istentiszteletre (1—2 tehén ára akkor). Néhol
börtön, deres (200 botütés is) a büntetés ily
vétekért . . . A protestánsok a terhesebb külső
stólát fizették (4-szerese annak, amit a plébános
saját híveitől szedett). Akárhány helyen ők épí
tették a kath. templomot és parochiát, sok ke
serves kö nnyh uHatás sal«.
Az »Uj Nemzedék« cimü konstruktiv sajtó
termék dr. Raffay S. püspöki jelentése körül
meginterjúvolta »az legyik katholikus közéleti
előkelőséget«. A kath. k. előkelőség többek közt
igy nyilatkozott meg: »Ez a beszéd1 elejétől vé
gig támadás. Különben is kissé sablonosak már
ezek a felekezeti gyűlések, amelyek mindig pa
naszkodással kezdődnek s anyagi igények köve
telésével végsődnek. A békességet nem az
bontja meg az országban, akii a házasságjogot
az evangélium és a saját dogmatikája szerint
értelmezi és házasságtörésmek nevezi azt, amit
az evangélium is házasságtörésnek nevez, tekin
tet nélkül a szabadkőművesek által esetleg ki
erőszakolt állami törvényekre, hanem az bontja
meg a vallási békét, aki a saját felekezeti szem
pontjait akarja másokra és jelen esetben a nagy
többségre ráerőszakolni«. — Az igazat meg
vallva, az ember közéleti előkelőségektől, kulturfölényünkre való tekintettel, kevésbbé
zavaros észjárást várna el. De azért az ilyenfajt-
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nyilatkozat sem szokatlan. Értem, hogy a
Csonkamagyarországon egymillió hold főidet,
tömérdek drágaságokat és a kultuszkomiány
szívből fakadó jóindulatát élvező római egyház
nak egyik előkelősége unja a panaszkodó és
anyagiakat igénylő felekezeti gyűléseket; lehet,
hogy jobban esnék neki a másik sablon, t. i.
hogyha a felekezeti gyűlések az egyházi vagyo
nok szekularizálását Hajtogatnák, aminthogy innen-onnan már fujdogálnak is ilyen szellőcskék,
amelyeket az előkelőségbe vastagon beburkolódzott közéleti jelesünk eddig még persze nem
vett észre. Amint azt sem vette észre, hogy az
országban békesség nincs, és bizony ennek fatá
lis következményei lehetnek, minden sablontól
elütök. Mindez azonban olyan csekélység, amin
az ország felfordulhat, de az előkelőség nem
ütközik meg. Mert hegy telivér előkelőséggel van
alázatos tisztelettel szerencsénk szóbaálíhatni az
Uj Nemzedék október 11-iki számának hasáb
jain, azt igazolja az a mód, ahogyan illusztris
férfiunk a magyar törvényekben válogat. Van
nak szerinte törvényeink, amelyeket a szabadkőművesek, vagyis Kámnak fiai erőszakoltak az
államra, s ezek a törvények ennélfogva tekin
tetbe nem jöhetnek. S vannak törvényeink, ame
lyeket mások erőszakoltak az államra — ugye
bár? — s ezek érvényesek. Végül jelesünk —
egészen szokatlanul — az evangéliomra hivat
kozik. A házasságjogban. És sajátságos, hogy
ez a sanda mészáros-előkelőség pont a házasságtörésről beszél, amikor a vegyes házasság ügye
van szőnyegen. S azt mondja, hogy nem az
bontja meg a békét, aki házasságtörés’nek ne
vezi azt, amit 'az evangélioin is házasságtörés
nek nevez. Tisztelt közéleti előkelőség! ön
hagyja az evangéliomot békén. Az ö n célja nem
az evangéliom tanításának az életbe átültetése,
hanem az ultramontán, politikai klerikalizmus
diadalra juttatása és a protestantizmus kiirtása.
Nékám professzor-rektor bacilusokkal vé
gezteti el a történelem-csinálás munkáját, a ro
mán király pedig a románokkal. Károly román
király kolozsvári elmefuttatása szerint Hunyadi
Mátyás és Pázmány Péter románok voltak. Va
lamikor nálunk is tanítottak olyan professzorok,
akik azt hirdették, hogy az első emberpár ma
gyar volt. Ma nálunk az ilyeneket kinevetik,
s a Pázmány Pétér-egyetem rektora, csakhogy
a protestánsokon egvet üthessen, megvadult
materializmussal a bacjlusokat ülteti az Úristen
trónjára a klerikális sajtó tapsai közepette. Ha
a kolozsvári egyetemen elhangzott királyi be
szédet egybevetem a budapesti egyetemen el
hangzott rektori székfoglalóval, összeszorul a
szivem, mert eszembe jut, hogy nemzeti hősein
ket nálunk »átértékelik«, Kolozsvárott pedig el
rabolják. A román király költészetéből egy nem
zet élniakarása, a mi kurzustörténészeink sza
vaiból és írásaiból egy nemzet haldokló de
kadenciája beszél.
*
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Barrie James, az edinburghi egyetem
kancellárja kemény bírálatban ostorozta az euró
pai kontinensen uralomra jutott állami oktatást.
»Semmi sem állhat távolabb a skót ideáltól,
amely szerintem a férfiakat és nőket elsősorban
nem az állam javára, hanem a saját javukra ne
veli; nem annyira arra oktatja őket, hogy mit
gondoljanak, hanem hogy hogyan gondolkod
janak; nem arra készíti őket elő, hogy a jövő
ben minél kevesebb zavart keltsenek, hanem
azzal a reménnyel indítja őket útnak, hogy za
vart fognak csinálni. Van az intelligenciának egy
kicsiny csoportja, amelyik nagyon fél minden
ilyen krédótól, mert tagjai nagy mértékben
függnek embertársaiktól. Nem korlátolt elmék
— egynémelyik az ország legfinomabb kopo
nyái közé tartozik — de olyan bűskomorak,
mintha a vedlés idejében volnának. Azt hiszik,
hogy az ország valamivel tovább bírja, ha az
uj nemzedéknek altatószeit adnak be. Azt ki-,
vánják tőlünk és különösen az ifjúságtól, hogy
minden téren legyünk egy kicsit kétségbeesve.
Nincsen szó az eszmények felé szárnyalásról,
kevés embernek van ma szárnya, eszményeink
ped'g egyáltalán nincsenek.« — Sir Barrie rossz
szolgálatot tett felekezeti iskoláinknak. Hogyha
itthoni korifeusaink rájönnek, hogy az állami
oktatásnak ilyen zsongitó hatása van, azonnal
beadják a gy erekeknek az »altatószert«. Vagy
sir Barrie nélkül is tudják? S azért nyomorgatják
a kántorokat, az iskclifenntartó gyűl kezeteket?
MacDonald angol m niszterelnök pedig nem
régiben igy jelölte meg a nevelés célját: ké
pesítsük az embereket annak elképzelésére, hogy
a magukra hagyottság nem jelent szükségszerü
kig sem unalmat, sem félelmet. Kitűnő! »Ha
e világ mind ördög volna! Itt állok!« örülök,
hogy vannak ínég — ha csak a vén Angliában
is — államférfiak és pedagógusok, akik nem
akarják jászolhoz kötni az emberiséget.

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1930. évi no
vember hó 19-én Bud ipesten a Leánykolégum
dísztermében (IV., Deák Ferenc-tér 4. sz.) dél
előtt 10 órakor tartandó zárt konferenciájára.
A konferencia témája: az ágostai hitvallás hi
tének átformáló ereje. Még pedig: 1. Lélek át
formáló ereje; előadó dr. Pröhle Károly egye
temi nyilv. rendes tanár. 2. Élet átformáló ereje;
előadó Kemény Lajos a pesti magyar egyház
igazgató-lelkésze. 3. Világ átformáló ereje; elő
adó dr. Bruckner Győző miskolci jogakadémiai
dékán.
A zárt konferenciára szeretettel hívjuk meg
az összes Luther Szövetségek minden tagját.
Feláru menetjegyre jogosító igazolványért a
jelentkezők szíveskedjenek Kulhy Dezső egye
temes főtitkár úrhoz (VIII., Üllőijut 26. sz.)
fordulni.
Az Országos
Luther Szövetség elnöksége.
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A lelkek megnyerése.

Meghívó.

Az eredményes evangélizáció akkor marad
hü egyházunk sajátos szellemiéhez, ha a tevé
kenységi központja a gyülekezet. lAzokért a lel
kiekért, akik nem élő tagijai az egyháznak, a
gyülekezet viseli a felelősséget. Az evangélizációnak akkor lesz sikere, ha a gyülekezet éle
tének kifolyása. Szükséges, hogy az evangélizálás
minden gyülekezetnek állandó lés megszakítás
nélküli programmja legyen.
Minden gyülekezet három dolgot tartson
folyton szem előtt: 1. megtartani azokat, akik
az egyházban vannak; ,2. visszaszerezni azokat,
akik az egyháztól elidegenedtek; 3. miegnyerni
azokat, akik az egyháznak nem, tartoznak. Ez
a három dolog kölcsönösen kiegészíti egymást
és együttvéve alkotja az evangélizálás teljes
Programm j át.
Avégből, hogy tényleges tagjainkat meg
tartsuk, ezeket a tényezőket kell teljesen hasz
nosítani: a családot, a vasárnapi iskolát, a katechizációt. A gyülekezet fordítson gondot arra,
hogy ezek a tényezők Jelkleg; elevenek 1egyénék.
Avégből, hogy visszaszerezzük azokat, akik
az egyháztól elidegenedtek, ,ezek ,a tényezők: bír
nak fontossággal: minden egyes gyülekezeti tag
nak személyes munkája; határozottan evangélizációs célú sajátos gyülekezeti istentiszteletek;
a rendes istentiszteletek evangelizációs színezetűi
prédikációkkal.
Avégiből, hogy megnyerjük azokat, akik
nem tagijai Krisztusnak és egyházának, a fön
tebb említett tényezők szintén felhasználandók,
s ezekhez járulnak még olyan iratok, amelye
ket úgy a nem-tagoknak, mint a felnőtt katechuménusoknak kezébe lehet adni. Az uj tagok
oktatása, úgy a konfirmáció előtt, mint a kon
firmáció után, nagyon fontos s csak ezen az
utón nyerhetünk hű és jól informált egyháztagokat.
Minden gyülekezet számára jó jelige: «Az
egész gyülekezet egész éven át munkában a lel
kekért«. A lelkészek és az egyháztanácsok is
mételten tegyék tanulmány tárgyává az evangélizálás ügyét. Erre a célra rendezett külön kur
zusokon kellene munkásokat tanítani és begya
korolni az cvangélizálásra. Az egész gyüleke
zetét a Krisztustól való bizoniysájg|tételre kell
lelkesiteni.
Az egyháznak adott Szentleiket úgy kell
felhasználnunk, ahogyan az (első tanítványok fel
használták. Az egyházban lakozó isteni erőt al
kalmaznunk kell az emberek mély lelki szükség
leteire. Advent, Vizkereszt, Böjt, a Husvét utáni
és a Pünkösd utáni időszakok azok a különleges
részei az egyházi esztendőnek, amelyekben az
egyház isteni Lelke és ereje működésbe ho
zandó a lelkek megmentésére. (Az amerikai luth.
legyház evangélizációs bizottságának jelentése
alapján.)
,
j ,

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesü
let az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban f.
évi november 20-án, csütörtökön délelőtt kilenc
órai kezdettel Budapesten a Deák-téri diszteremben évi rendes közgyűlést tart, a követ
kező sorrenddel:
-|1. Közének;
2. Irá smagyarázat s ima. Sz. Nagy Lajos főesperes ;
3. Elnöki megnyitó;
4. Elnöki jelentések;
5. Kötelességünk az egyházi sajtóval s iro
da lóimmal szemben. Dr. Kiss Jenő egyet, tanár;
6. A C. E. berlini konferenciája. Marcsek
János lelkész;
7. A tanuló lelkészgyermiekek segélyezése.
Elnök;
/
8. A régi nyugdíjas lelkészek s lékészözve
gyek ügye. Németh Károly esperes, alelnök;
9. Pénztári jelentés. Blatniczky Pál főesperes, pénztáros;
10. Indítványok.
Erre a közgyűlésre ev. Egyházunk összes
lelkészeit s lelkészi jellegű hivatalnokait, vala
mint mindenrendü felügyelőit, tanárait és; tanítóit
testvéri szeretettel meghívom.
A kedvezményes vasúti jegyek iránt Kuthy
Dezső egyetemes irodaigazgató úrhoz méltóztassanak fordulni.
Netáni indítványokat szíveskedjenek ideje
korán hozzám eljuttatni. Előzetes megbeszélé
sekre szívesen állok rendelkezésre a gyűlést
megelőző estén Budapesten, az lErzsébet-szálló
étkezőtermében.
Midőn a lelkésztestvérieknek minél nagyobb
számban való s a tanácskozási idő rövid voltára
való tekintettel, minél pontosabb megjelenését
kérném, vagyok
Nyíregyházán, 1930. nov. 1.
igazi szeretettel
Paulik János elnök.
Az i s t e n i g é j e , valahányszor prédikál
ják, vidám1, feltárt, határozott lelkületeket csi
nál, mert a kegyelemnek,,a bocsánatnak beszléde,
s hozzá jó és határozott beszéd. De ha e m b e r i
i g é t prédikálnak, az szűk, szomorú, reszkető
Ielkületet csinál önmagában. Mert ez a törvény
nek, a haragnak, a bűnöknek a beszéde, azt
mutatja meg, amit az ember nem cselekedett
meg, holott mégis,cselekednie kellene.
Luther.
Aki a békességet más utón keresi, tudni
illik a benső érzés-élmény révén, Istent kísérti
s a békességet érzékileg ,akarja bírni, nem hit
ben.
Luther.
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Elnevezések a vasárnapok számára — új perikopa-tervezettel.
Régi eszmém, amelyet ujabban gyakrabban
emlegettem lelkésztársaim előtt: neveket kelladii
az egyházi év minden vasárnapjának s ily ér
telemben a perikopákat is meg kell változtatni.
Akiknek említettem ezt a gondolatot, helyesel
ték; a MELE illusztris elnöke pedig egv be
szélgetésünk alkalmával fel is szólított, íépjek
a nyilvánosság elé ezzel az eszmével. Nos, én
rászántam magamat, s ime, előállók vele. Tudo
mányos fejtegetést nem fűzök hozzá, hanem egy
szerűen leközlöm az általam javasolt elnevezé
sekkel az egyházi év vasár- es ünnepnapjainak
a perikopáit. Több helyen, mint kitűnik, ragasz
kodtam a hagyományoshoz.
Krisztusvárás I. vasárnapja: Ján. 1, 1—16.
— Róma 13, 11—14. Krisztusvárás II. vas.:
Luk. 1, 5—16. — 1. Ján. 1, 5 -1 0 . Krisztus
várás III. vas.: Luk. 3, 1—18. — l.iKor. 4, 1—5.
Krisztusvárás IV. vas.: Ján. 1, 19—28. — Fi
lipp. 4, 4—7. Karácsony I. ünnepe: Luk. 2,
1—14. — Tit. 2, 11—15. Karácsony II. ünnepe:
Luk. 2, 15—20. — 1. Tim. 2, 1—7. (Megnyugvás
vas.: Luk. 2, 25—35. — 1. Pét. 5, 6—11. Újév
napja: Luk. 2, 21. — Gál. 3, 23—29. Kegyelem
vas.: Ján. 3, 16 -21. — Ef. 2, 1—10. «Gyermekek
vas.: Luk. 2, 41—52. — 1. Ján. 3,: 1—10. Segít
ség vas.: Ján. 2, 1—11. — Róma 15, 1—7.
Szolgálat vas:. Máté 20, 20 28. — Gál. 6, 1—5.
Könyörületesség vas.: Luk. 10, 25 37. — Róma
9, 12-18. Hála vas.: Luk. 17, 11—19. — 1.
Thessz. 1, 2 10. Jótékonyság vas.: Máté 6,
1—4. — 2 Kor. 9, 1—15. Hit vas.: Máté 15,
21—28. — 2 Kor. 6, 11—18. — Remény vas.:
Ján. 14, 1—14. — 1. Pét. 1, 3—9. Szeretet vas.:
Ján. 14, 21-24. — 1. Kor. 13, 1-13. Engedel
messég vasárnap: Máté 4, 1—11. — Róma 15,
12— 21. Alázatosság vas.: Luk. 18, 10—14. —
Jakab 4, 7 10. Bünbánat vas.: Luk. 5, 1—11.
2 Kor. 7, 9 —11. Megtérés vas.: Luk. 15, 11—
32. — Csel. 14, 8—18. Kereszt vasárnap: Máté
16, 21—28. — 2 Kor. 4, 5—11. Virág vasárnap:
Máté 21, 1—9. — Filipp. 2, 5—11. Nagypéntek:
Ján. 19, 16—30. — Ezsaiás 53, 5—10. Husvét
I. ünnepe: Márk 16, 1—8. — 1. Kor. 5, 6 - 8 .
Husvét II. ünnepe: Luk. 24, 13—35. — Csel.
10, 34—41. Béke vasárnap: Ján. 20, 19 -23. —
Róma 5, 1—11. Megváltás vas.: Ján. 10, 11—
16. — 1. Pét. 2, 21—25. öröm vasárnap: Luk.
15, 1—10. - Jakab 1, 2—12. Hűség vasárnap:
Máté 25, 14—30. — Zsid. 10, 19—25. Imádság
vas.:-Máté 6, 5—15. — Jakab 5, 13—18. Áldozó
csütörtök: Márk 16, 14—20. — Csel. 1, 1—11.
Vigasztalás vasárnap: Ján. 15, 26 -16, 4. —
1. Pét. 4, 12-19. Pünkösd I. ünnepe: Ján. 14,
13— 18. — Csel. 2, 1—13. Pünkösd II. ünnepe:
Márk 8, 34—38. - Csel. 10, 42-48. Szentháromság vas.: Ján. 3, 1-15. — Róma 11, 33—
36. — A Szentháromság vasárnapja után követ
kező vasárnapok: l.T erem tés vas.: Ján. 5, 15—
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20. — Kol. 1, 9—20. — 2. Gondviselés vas.:
Máté 6, 24-34. - Csel. 17, 22-31. - 3. Jóság
vas.: Márk 10, 17-27. - Ef. 1, 3 -1 4 . - 4.
Szentség vas.: Ján. 17, 9 —19. — 1. Pét. 1,
13 23. — 5. Türelem vas.: Máté 18, 21—35.
Kol. 3, 12—17. — 6. Kiengesztel«>dés vas.:
Máté 5, 21-26. - Ef. 4, 25-32. - 7. Bizalom
vas.: Máté 8, 5—13. — Zsid. 4, 9—16. - 8.
Jámborság vasárnap: Máté 7, 15—23. — Ja
kab 3, 11 —18. — 9. Tisztaság vas.: Máté 23,
25—28. — Jel. 7, 13—17. — 10. Templom vas.:
Ján. 7, 28- 34. — 2. Kor. 6, 11—18. - 11.
Iskola vasárnap: Ján. 15, 1—8. — Tit. 2, 6 —8.
12. Szülők vas. Ján. 4, 46-54. — Ef. 5, 22-33.
13. Próféták vas.: Luk. 10, 1 16. — 1. Kor.
14, 1—12. — 14. Munkások vasárnap: Máté
20, 1 17. — Róma 12, 3 -8. — 15. Megelégedés
vas.: Luk. 12, 13—21. — 1. Tim. 6, 6 -10. —
16. Törvény vasárnap: Máté 5, 17—19. — Róma
13, 1—10. — 17. Szabadság vas.: Ján. 8. 31 —
36. — Gál. 5, 13 -18. - 18. Hazaszeretet vas.:
Luk. 19, 41 48. — Tit. 3, 1 -7 . — 19. Hitvallás
vas.: Luk. 9, 23 27. — 2. Tim. 4.. 1 -8 . — 20.
Biblia vas.: Ján. 8, 42-51. — 2. Tim. 3, 1 4 17. — 21. Hitközösség vas.: Luk. 8, 19—2L
I. Kor. 3, 1— 16. — 22. Igazság vas.: Ján. 8,
12—20. — Róma 10, 1—13. — 23. Tudomány
yasárnap: Ján: 7, 14—18. — 1. Kor. 12, 1—
II. — 24. Elhatározások vas.: Luk. 10, 57—
62. — Róma 6, 12—23. — 25. Ártatlanság vas.:
Márk 10, 1 3 - 16. — 1. Pét. 2, 1—10. — 26.
Szám adás vas.: M ark 13, 33-- 37.

Róma 2,

1—11. — 27. Halottak vas.: (az egyházi év
utolsó vasárnapja): Ján. 11, 17—27. — 1. Kor.
15, 12-26.
A vasárnapok elnevezése és ennek a köztudatbavitele nagyon üdvös dolog lenne. A lel
készt nem kellene kényszeríteni a perikonára,
azonban az igehirdetésnél szem előtt kellene
tartania a vasárnap ily módon meghatározott
gondolatkörét.
Nagyon kérem a lelkésztestvéreket, hogy
bibliájukban nézzék meg ezeket a textusokat.
Én azt hiszem, hogy az evangéliumi és epistolai textusok ebben a tervezetben jobb összhang
ban vannak, mint a régiben. Ami pedig a va
sárnapok elnevezését illeti, úgy hiszem, mind
nyájunknak régen a lelkében élő gondolat. Ja
vítani, természetesen, lehet rajta és remélem,
jobb sorozat is kialakul. Tárgyaljuk meg hát
a gondolatot az Isten országa hathatósabb épí
tése érdekében. Ami csekélységemet illeti, en
gem kielégít az a tudat is: In magnis et voluisse
satis est.
H iereu s.

Az eretnekeket iratokkal ,kellene legyőzni,
ahogyan a régi atyák tették, nem pedig tűzzel.
Ha az eretnekeknek tűzzel való legyőzése érne
valamit, akkor a hóhérok volnának a legtudósabb doktorok a föld hátán.
Luther.
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AKIÉnémetországi tanulmányútja a Luther
városokban.
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egyház és állam különválasztásán fáradoznak,
amely különösen az idegenszellemü városi hi
vatalnokok túlkapásai miatt volna üdvös. A vá
rosháztéren Luther szobra áll négy szép re
I r t a : Fachs Ján os.
(2.)
lieffel. A városban Rösselmann nyugalmazott
West ermann felkérésére volt alkalmam a városi tanácsos hires archeológus kalauzolt éis
Schlosskirche kertjében kb. 300 ember előtt Ma kimerítő magyarázatokkal szolgált a régi temetőgyarország! jelenlegi helyzetéről, a hitéleti viszo bán az u. n. »Campo santo«-ban 'is, amelyben
nyokról, egyházszervezetről stb. néhány szóval sok régi fametszet és szobor van.
ismertetést közölni. Utána kedvesen megven
Julius 17-én Erfurtba érkeztünk. Isten melgH
dégeltek bennünket a wittenbergjek: teát adtak engedte azt a kegyet, hogy ugyanazon a napon
s ének- és gitárkaruk adott elő néhány 'szép és talán ugyanazon órában léptük át az egy
dalt és egyházi éneket. Az estély után még kori Ágoston templom küszöbét, amelybe 425
barátságosan elbeszélgettünk és a lelki kapcso 'évvel előbb Luther belépett és a szerzetes foga
latok hatalmasan megerősödtek közöttünk.
dalmat letette, hogy nagy lelki tusait, küzdel
Másnap reggel Haliéba vitt a vonatunk. meit megvívja öhimagával, rendjével és az egész
Egy fél napig voltunk itt. Végig siettünk a világgal és lelkében megérlelődjenek az evan
városon. Megtekintettük a Leipziger Turrnot, a gélium áldásai. Kohlschmidt lelkész vezetett vé
Moritzburgot és a csodaszép Domkirchet, mely giig az egész épületen és a jelenleg »Martina reif, egyház tulajdonában van, de a ref. pu Stift« címen szereplő' nevelőintézetben, amely a
ritánságot meghazudtolja itt a sok szobor, fa- Frandke-énál is előbbi keletű. Itt láttuk a hires
faragvány és feszület, mely a templomot 'éke- Luther-cellát, amelyben az egykori barát küzkösiti. Csodaszép faragásu szószéke 1525-ből a dött és vívódott, a régi zárdaudvaron a Quadnémet korai reneszánsz egy remeke, ,Hans Back- rumbam temetkeztek a barátok; a Capitel-Saalhofen mester iskolájából kikerült tanítványok ban olvasták a szentirást és számoltak be gon
műve. A Frauen Marien Kircheben láttuk Luther dolataikról. Az Augiusztiner Kirche-ben Luther
állítólagos halotti maszkját; nem valami nagy életnaglyságu szobra áll. Ez a németországi
épülésünkre szolgált a látomány. Nagy örömünk templomokban nem szokatlan jelenség). A Luther
tellett a rendelkezésünkre álló rövid idő mellett helyeken majdnem mindenütt van egy-egy kép
is a Francke-féle intézmények szemlélésében. A vagy szobor Luther-ről. A Cranach-féle oltár
hit életté valósulásának titkát szemléltük benne. képek rendesen a korabeli élő alakokat is áb
Megemlítés re méltó a régi városháza, az im rázolják.
pozáns, kü lön épült vöröstorony, a Róland1 szo
Erfurt, a híres Luther-, dóm- és virágváros
bor és a Händel emlékszobor, továbbá ,a Me- tnég sok szép látnivalóban részesített. A vá
lanchton gimnázium. Halle széip városrészeinek ros hatalmas Dómja 1154-ből való. A szt. Szemegtekintése után a KIÉ gyönyörű palotájába ver templom 1270-ből. A régi egyeteme 1392vitt az utunk, ahol jóízűen .elköltött ebéd köz ből. Itt található állítólag a legrégibb anya
ben Ost Albert KIE-titkár köszöntött bennün könyvi bejegyzés Lutherről. — A szt. Mihály
ket meleg szeretettel éis kérte ;ia: magyar KI fi templomban 1522-ben prédikált Luther. Nagyon
ve! a kapcsolatok kiépítését. A németországi szép és érdekes régi hidjai vannak Erfurtnak
KIE-knek hatalmas szervezete bámulatos per ráépített házakkal. A régi városház a halpiac
spektívát nyújt .azokra a lehetőségiekre, amelyek cal, a Krämerbrücke és sok régi épület sokáig
a magyar KIE-nek még csak az álmában van foglalkoztatott volna még' bennünket, ha az est
nak meg.
1
beálltával meg nem -ered egy hatalmas zápor,
Még aznap délután Eislebenbe érkeztünk amely hazasiettetett bennünket Frau Hoffmann
meg. A város vezetősége Sup. Valentinnal az panziójába, ahol német alapossággal megvacso
ólén gondoskodott az elhelyezésünkről. A ked rázva, áhítat után nyugovóra tértünk.
A barátságos német vendégszeretet öllelő
ves városka csendjét megérkezésünkkor egy
kommunista tüntető csoport vöröszászlós, ze karjaiból a következő napon Eisenachban talál
nés, hangostábláju felvonulása zavarta meg; de tuk magiunkat. Ez a gyógy- és egészséges klia tüntetés nem sokáig tartott. Első .utunk Lu máju város már Üzletszerűbb, mint az eddigi
ther szülőházába vezetett. Ezidő szerint .mú városok. Szállói meglehetősen drágák. A város
zeum, különböző kéziratok és szép képek gyűj kapun át a Nikolai Kirch eh ez érkeztünk. A
teménye. A szépen renovált szt. Péter-Pál Karlsplatzcn Luther monumentális szobra áll.
templomban áll Luther keresztelő-medencéje, A Luther-Haus és a szt. György templom em
melyben máig is szivesebben kereiszteltet min lékeztet Lutherre. Itt prédikált a nagy reformá
denki, habár van szép uj márványmedencéjük tor. Megnéztük Bach János S. szülőházát, a
is. Ugyanitt van egy régi ifametszet is Thürin1- jelenlegi múzeumot is, amelyben egy régi kép
giai Erzsébetről. Megnéztük Luther halotti szo emlékeztet arra, hogy a nagy zenész ősei Ma
báját és ágyát is. A iszt. András templomban gyarországból származtak. Az eise nach i látni
Sup. Valentin üdvözölt bennünket; hivatkozott valók szépségének koronája a Wartburg; Thüazokra a nehéz viszonyokra, amelyek között a ringiai Erzsébet egykori otthona, ahonnan ma
német egyház is bizonyos válságokkal küzd. Az gyar királynővé hozták el. Ez a legszebb nennet
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vár. Külön érdekességbe a Lnther-szoba, ahol az
Élet könyvének a fordítása készült. A tintafolt
nak azonban már nyoma sincs, mert a látogatók
már 2—3 négyzetméternyi területről is lekapar
ták és magukkal hordták a vakolatot. A várat
csodás fenségével körülöleli a thiiringiai erdő,
amelynek egyik szakadékéban az u. n. Drachenschluchtban játszódnak le a germán mithológia
eseményei. Állítólag; itt ölte meg Sigfried a sár
kányt. Innen csörgedez a Luther-Quelle is elő.
A fantáziát élénkítő ózondus levegő elképzel
ted velünk a Wagneri alakok csodás felvonu
lását. Itt született a Tanhäuser is. Itt versenyez
tek a régi mesterdalnokok, itt szeretett és szen
vedett magyarországi szent Erzsébet; kenyere
itt változott át rózsává. Legendás mesék fűződ
nek a vár keletkezéséhez. Egyik inozaikterme
csodás aranykockákkal van kidiszitve.
A Wartburggal szemben, csodás erdőparkban áll a »Haus Hainstein«. Ifjúsági otthon és
főiskola, vezetőképző ifjúsági munkások szá
mára. Három féléves tanfolyam alatt nyernek a
bennlakók kiképzést, világnézeti, gazdasági, jogi,
irodalmi, betegápolási, erkölcstani és testgyakor
lati tárgyakból, amellett a saját szakmájukból is
kell naponta 1-2 órát dolgozniok az egyesület cél
jaira; ily formán sok ingyen munkához jut az
egyesület s jóformán ebből is tartja fenn ma
gát. Jó volna, ha hanzánkból valaki ide kerül
hetne a munka alapos tanulmányozására. Cso
d áikévá láttuk, hogy a hit mivé tudja formálni
a nagyobbrészt proletárokból összeverődött hall
gatók lelkét. Adolf Mescher titkár mutatott meg
mindent. A jezsuiták akarták megszerezni az
épületet, hogy a W artburg sze lemét katholizálják, de a német éberség eléje vágott e terv
nek és ma ez Németország egyik legszebb ev.
ifjúsági otthona.
(Folytatjuk.)
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— Bibliaolvasóknak! Romolhatatlan kin
csek. — Nov. 10., hétfő: Isteni élelem. Péld. 3,
1—12. — Nov. -11., kedd: Isteni bölcsesség. Péld.
3, 13—20. — Nov. 12., szerda: Az üdvösség
ruhái. Kol. 3, 9— 14. — Nov. 13., csütörtök:
Erős hit. Zsid. 11, 1—7. — Nov. 14., péntek:
Isten igéje. 119. Zsoltár, 72. 97—103. — Nov.
15., szombat: Isten békességle. És. 48, 16—18;
Ján. 14, 25—27; 16, 33. — Nov. 16., vasárnap:
örök élet. Máté 19, 16—22; Ján. 10, 27-30.
— Halálozás. Szabolcska Mihály ref. espe
res, a Kisfaludy-Társaság főtitkára, a Tudomá
nyos Akadémia és a Petőfi-Társaság tagja, ok
tóber 31-én 68 éves korában Temesvárott hir
telen meghalt. Temetése nov. 4-én volt Buda
pesten a Tud. Akadémia oszlopcsarnokából. A
szarvasi öregdiákok nevében dr. Raffay Sándor
püspök búcsúztatta.
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— Értesítés! Mindazoknak a volt eperjesi
theológus és jogász diákjaimnak, akik engem
a csonka magyar hazában Budapestről és a
vidékről, sőt a megszállott országrészekről is
születésnapom 70. éves fordulóján soraikkal le
vélben, vagy távirati utón fölkeresni szívesek
voltak és ezzel örvendetes és szomorú esemé
nyekben gazdag életem alkonyát megaranyozták,
összesen és egyenként hálás köszönetét mondok.
Ugyancsak kedves emlékem a protestáns sajtó
nak rólam való szives megemlékezése is. Jó
Istenünk továbbra is velünk legyen! — Buda
pesten, X., Juranics-utca 13. sz. — 1930. nov. 3.
I>r. Szlávik Mátyás, ny. eperjesi theol. akad.
dékántanár.
— Vecsés. A 400 lelket számláló, de ro
hamos fejlődés előtt álló vecsési gyülekezet
november 2-án tette le templomának alapkövet.
A szertartást D. dr. Raffay Sándor püspök vé
gezte.
Újpest. Az újpesti, teljesen átalakított
templomot november 8-án avatja fel D. dr. Raf
fay Sándor püspök nagy ünnepség keretében.
A kiskőrösi evang. egyház okt. 26-án
templomi díszközgyűlés keretében ünnepelte
Lcngvári Zsigmond, Mendelényi János és Kiss
Béla tanítókat 25 éves tanítói működésük év
fordulója alkatúiéval A fehHlh/'tetlen
i'm.
népségén megjelentek a helyi társadalmi egye
sületek vezetői, az egyházak és a község kép
viselői és megható beszédekben méltatták a
jubiláns tanítók érdemeit. Mikus János tanító
művészi dirigálása mellett pedig az evang. is
kola gyermekkara és az Iparos Dalkör szép
énekekkel gyönyörködtették a hallgatóságot. A
pesti alsó evang. egyházmegye Mendelényi Já
nost, mint esperességi tanitóegyesületi elnököt,
Lengvári Zsigmondot mint alelnököt, Kiss Bé
lát mint esperességi cenzor-tanitót is ünnepelte.
— Értesítés és előfizetési felhívás. Az
Ágostai Hitvallás 400-ik jubileumi évében egy
háznak, tudománynak, hazának egyaránt szol
gálni kíván theoíógiai fakultásunk tanári kara
azáltal, hogy »Hitvallás és Tudomány« cimen
nyolc tanulmányt ád ki, amelyek jórészt a kar
által f. évi julius elején tartott theol. konferen
cián elhangzott előadások s amelyeknek ki
adása már akkor közkivánságként hangzott el;
egyben elhatározta, hogy a D. dr. Pröhle Ká
roly által a latin eredetiből újonnan lefordított
Ágostai Hitvallást is közre adja ugyanezen gyűj
temény elején. Az Ágostai Hitvallás ezen for
dításának külön lenyomata kisebb formában rö
vid magyarázatokkal önállóan is meg fog jelenni.
Nem múlhat el az egyházunk szempontjából
olyan jelentős jubileumi év anélkül, hogy em
léket ne állítsunk az evangélikus egyházunkra
sorsdöntő 400 év előtti eseményekre. Ezt kí
vánja tenni hittudományi karunk a jelzett emlék
könyv kiadásával. De emlékfelállitásra kérjük
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egyházunk minden rendű és rangú tagiját; em
lék felállítására, amely Sámuel emlékkövével hir
desse azt, hogy mindeddig segítségül volt nékünik az Ur. Az ősök nagy munkájára s hitvalló bátorságára való visszaemlékezés a refor
máció szent igazságaihoz való hűséges ragasz
kodásban jusson kifejezésre. A reformáció nagy
eseményeire visszaemlékezve, gyűjtsük sze
retettel s örömmel a rá vonatkozó irodalmi meg
emlékezéseket. Az emlékkönyv a következő ré
szekből áll: I. Az Ágostai Hitvallás. Fordította:
D. dr. Pröhle Károly; II. 1. Keresztyéniség és
protestantizmus az Ágjostai Hitvallásban. D. dr.
Pröhle Károly; 2. Az Ágostai Hitvallás és az
evangélikus istentisztelet. D. Stráner Vilmos; 3.
Az egyház lényege az Ágostai Hitvallás szerint.
Lie. dr. Karner Károly; 4. Az Ágostai Hit
vallás egyháza és a misszió. Dr. báró Podmaniczky Pál; 5. Az Ágostai Hitvallás töírté'nete
Magyarországon. D. Payr Sándor. 6. A magyar
evangjélikusság föld- és néprajza. D. Kovács
Sándor; 7. A keresztyénség és az Ótestamentom. Dr. Deák János; 8. A szociális kérdés az
Újszövetségben. Dr. Kiss Jenő. — A 10—12
ívre (nagy oktáv) terjedő mű előfizetési ára
4.— P, könyvkereskedői ára 5.— P lesz. Elő
fizetéseket elfogad a Dékáni Hivatal (Sopron).
A mű előreláthatóan november közepén jeileMiIlLl niiOiot

— Halálozás. Zsigjmondy Géza ny. min.
tan., prezbiter, a Vaskoronarend lovagja, 77
éves korában elhunyt.
— Csabacsüd. Kovács Andor főesperes,
kormanyfőtanácsos felavatta a csabacsüdi gyü
lekezet uj iskoláját és első harangját. A köz
adakozásból épült iskola és a harang Chován
József lelkész, Darók József tamitó és Kasnyik
Pál gondnok érdeme elsősorban.
— Csiang Kai Sek, a kínai nemzeti kor
mány elnöke keresztyénné lett. Már keresztyén
családjának és Wang kínai külügyminiszternek
(szintén keresztyén) jelenlétében keresztelte meg
egy kínai methodista püspök. A lapok kivétel
nélkül nagy horderejű politikai jelentőséget tu
lajdonítanak az eseménynek, s arra következ
tetnek belőle, hogy a kínai politika végleg el
fordult Oroszországtól, aminthogy a kinai-orosz
egyeztető tárgyalások is meghiúsultak. Lehetsé
ges, hogy a távol Kelet világtörténelmi fordu
latok küszöbén áll, míg Európának degenerált
népei nemi tudnak a mammon-imádás varázsla
tából kiszabadulni.
— Mussolini Olaszországban megtiltotta a
szépségversenyek rendezését. Intézkedését igy
okolta meg: »A női szépség a szeretetnek és
erénynek szent jelképe, amelyet nem szabad utszéli kiállítások céljaira felhasználni. A női szép
ség! nem cifraság, amelyet képmutató csodálat
NyM M tott a
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kedvéért ledér szemeknek kiszolgáltatnak. Azok
a fiatal rabszolga leányok, akiket a piacon áruba
bocsátanak, bírnak annyi szeméremérzettel,
hogy legalább az arcukat eltakarják. Ellenben
a szépségkirálynők olyan kéjjel mutogatják ma
gúikat, amii gyalázatos szemérmetlenségre vall
s aminek az uj Itáliában nincs helye«. Mussolini
nak teljes igaza van. Sajnos, nem, minden ország
nak van olyan vezetője, mlint Itáliának.
— Kimutatás. A Magyarországi Ág. Hitv. Evang.
Misszióegyesület pénztárába 1930. évi április—szep
tember hónapokban befolyt összegekről: Tagdíjak:
Teutsch Luiz'a, Bpest 3.—, Scholtz Ödön, esperes,
Ágfalva 3.—, Ágfalvai egyház 3.—, Ágfalvai nőegy
let 3.--, Sopronbánfalvai egyház 3.—, Takács Gyula,
nyug. postatiszt, Meszlén 3.—, Kiss István, püspök,
Sámsonháza 3.—, Stark Ilona, Ózd 3.—, Morhács
Márton, evang. lelkész, Budapest 3.—, Korén Márton,
lelkész, Kiskőrös 3 —, Dr. Kneffel József, Túra 3.—,
Dr. Kneffel József né, Túra 3.—, Budapesti kerepesi-úti egyház 3.—, Dr. Molnár Gyula, misszióegye
sületi elnök 10.—, Saguly János, esperes, Pitvaros
3. —, Ráczkozári egyház 3.—, Wagner Ádám, lelkész,
Ráczkozár 3.—, Pálmai Lajos, nyug. lelkész, Börcs
4. —, Drenyovszky János, kispesti vallástanár 3.—,
Zulauf Henrik, lelkész, Kalaznó 3.—, Gerencsér Zsigmond, lelkész, Nemescsó 3.—, Bácsi Sándor, Győr
3.—, Jánossy Lajos, Komárom 4.—, v. Sréter Ferenc,
Sopron 3.—, Büki Jenő, lelkész, Mekényes 3.—, Mohr
Henrik, lelkész, Budapest 3-—, Szrna János, theol.,
Sopron 1.— P. — OffertoriumoK: tíuaapest hí. ke
rületi egyház 8.34, Ajka 5.—, Pesti magyar egyh.
Deák-téri lelkészi köre 31.69, Budapesti kerepesi-útj
egyház 5.07, Kispest 12.60, Kétbodony 4.—, Hánta
3.14, Kőszeg 23.22, Meszlén 6.60, Nemeskolta 1.78,
Őrimagyarósd 1.—, Szombathely 18.48, BudapestVárbeli egyházközség 13.24, Balassagyarmat 9.04,
Szendi egyházközség 2.50, Lébény 14.95, Budapesti
kerepesi-úti egyház 4.13, Kardoskut 1.50, Szarvas,
offert, és adománya 33.09, Csanádalberti 2.40, Bezi
2.30, Csikvánd 3.80, Felpécz 4.15, Győr 130.51, Győrszemere 2.30, Kisbabot 4.—, Kispécz 3.—, Lébény 18.15,
Lovászpatona 3.70, Mérges 3.50, Nagybarátfalu 7.86,
Nagymórichida 13.62, Rábcakapi 6.88, Tárnokréti 10.22,
Tét 5.—, Ujmalomsok 8.60, Tényőfalu 1.50, Boba 4.—,
Csönge 4.85, Gércze 2.40, Kemeneshőgyész 4.—, Kemenesmagasi 3.08, Nemesdömölk 3.50, Nagysimonyi
1.60, Ostffyasszonyfa 4.—, Vönöczk 3.30, Zalaeger
szeg 3.50, Zalaistvánd 1.42, Gyékényes 5.11, Porrogszentkirály 4.—, Nagykanizsa 5.21, Vése 3.28, Szé
peinek 3.30, Kaposvár 3.25, Antalszállás 1.16, Sand
2.—, Alsónána 2.32 P.
(Folytatjuk.)

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Hirdetés.
Mauchs Sándor földbirtokos Dombóvár, két
gyermeke mellé német kisasszonyt keres.
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A sirkert.
„Azon a helyen pedig, ahol raegfeezitteték, vala egy kert és a kertben
egy u] sir, amelybe még senki sem
helyeztetett vala.“
Jin. 19. 41.

Élet és halál elválaszthatatlanok egymástól.
Szoros összefüggésük folytán kölcsönösen ki
hatnak egymásra. Az életnek, csakúgy mint a
halálnak rendeltetését nem külön-külön, hanem
a kettőnek egybevetéséből ismerjük meg. A ha
lál utján válik az élet előkészületté egy gazda
gabb és szebb életre. A halál nélkül sohasem
ismerhetnénk meg az életnek nagy értékét. A
halál adja meg az életnek néhány legnemesebb
és legszebb tulajdonságát.
Az életnek és halálnak igazi viszonyát leg
tisztábban láthatjuk Nagypéntek és Husvét
összefonódó történetében. A halál sohasem ara
tott akkora diadalt, mint mikor Jézust sírba
helyezték. A nagy természet is elkomorodott
és sötét gyászba merült; a tanítványok szivébe
pedig a kétségbeeséssel határos levertség köl
tözött. Krisztus sírjában találkozót adott egy
másnak az élet és a halál s az emberiség Krisz
tus sírjából életnek és halálnak uj jelentőségét
tanulta megismerni. Az életnek és halálnak Ura
abban a sírban egy dicsőbb életre való előkészü
letnek szombatját ünnepelte s megmu atta, hogy
az életnek és halálnak szövetkezése miként viszi
az embert a feltámadásának dicső szépségébe.
Mikor arimathiai József elhatározta, hogy
Jézus holttestét uj sírba fekteti, bizonyára az
a kedves gondolat is vezérelte, hogy a virágok
nak édes illata mindazokat, akik felkeresik az
Ur sírját, emlékezteti majd arra a paradicsomkertre, amelyben Uruk lakozik atyáival annál
az Istennél, aki nem a holtaknak, hanem az élők
nek Istene. A tanítványoknak egy vigasztalásuk
maradt. A Mester tanítása elég világos abban
a tekintetben, hogy Isten valami módon meg
jutalmazza azokat, akik itt a földön hivek voltak
hozzá és hűséggel teljesítették akaratát. Az
evangéliomok kétségen felül arra tanítanak,
hogy a földi élet és egy magasabb rendű
élet között összefüggés van. S hogy ezen az
összefüggésen Isten uralkodik. A tanítványok
tehát vigasztalált merkhet.ek abból a hitükből,
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hogy Isten leghívebb szolgáját nem hagyja
cserben.
A kert, amelyben a sir volt, az életnek le
heletét árasztotta. Színek, illatok, tenyészet.
Még a csöndje is a fejlődő élet összhangja és
életerőknek munkatere. Ha nem tudják is azt,
hogy a drága test a feltámadásnak erejével örök
dicsőségre feltámad, bizonyára örömmel emlé
keztek később arra, hogy Jézus teteme a nagy
szombaton tavaszi virágok között feküdt és a
sírbolt felett vadgalambok búgtak.
A halál álom. Az álom is misztérium. Az
alvás szükségesebb, mint az élet. Az alvás ren
deltetése az, hogy testi és leki erőinket felüditse. »Ha elaludt, meggyógyul.« Az Urnák
siri álma előkészületnek bizonyult Husvét reg
gelére. Krisztus pihenése a sirkertben isteni célt
szolgált. Ott a kertben az élet elnyelte a halált
örök diadalra.
Azon a napon írom ezeket a sorokat, ame
lyen tizenkét éve a nyugati fronton megkötöt
ték a fegyverszünetet a nagy háború után, mil
lió harcosnak holtteteme fölött, s amely napot
percekig tartó csönddel ünnepel meg egy nálunk
nagyobb nemzet, kegyeletül a háború halottai
iránt. Néha úgy tetszik, hogy a világ elfeledte
az arimathiai József kertjében sziklába vágott
uj sirt és annak tanítását, s hogy elfeledte a
világháború tízmillió halottjának sírját is, azzal
együtt, amit ezek a sirok tanítanak. Akik vérző
szívvel látják, hogy a >hősi halottak« porladó
tetemein az őrüllek vagy gonosztevők táncát
járják a világ hatalmasai, vigaszul jusson
eszükbe a Golgotha mellett levő kert és a kert
ben az uj sir! Akörül a sir körül gyülekezik
egy megszámlálhatatlan sereg, a hívőknek és
feltámadottaknak beláthatatlan serege, amely
Isten előtt él örökké a mennyei Paradicsomban,
ahová nem mehet be »semmi tisztátalan, sem
aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, ha
nem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely
a Bárányé«. Az a sirkert, ott a Golgotha mel
lett legyen reményünk, vigaszunk, erőnk és
készüljünk arra a nagy Szombatra, amelyből
dicsőbb életre visz bennünket az Élet Fejedelme!
A hit merev és cl nem fordított tekintet a
Krisztusra.
Luther.
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AKIÉnémetországi tanulmányútja a Luther
városokban.
irta: Fuchs iánas.
(3.)
Eisenach után Nürnberg jött, a német kö
zépkornak ez a dédelgetett kedvence, a hires
rézkarcok, mézeskalácsok és játékok városa. A
Giermanisches Muse'unija mellett a szt. Lőrinc
és a szt. Sebaldus templom, továbbá a Frauen
kirche a középkori építészet csodált tárják elénk.
A Schöner Brunnen, a Neptun Brunnen, Tugiendbrunnen, Gänsemännchen, a Velencére em
lékeztető hidak, a Bratwurstgllöcklein, az uj ál
latkert, az uj Stadion, az uj hősi pantheon, az
uj Gustav Adolf Kirche felejthetetlenül beivód
tak az emlékezetünkbe. Vasárnap lévén két
istentiszteletet is meg[hallgattunk, a Lorenz éís
a Sebaldus Kircheban, Mindkét helyen liturgikus
istentisztelet van, már nem ugyan a lutheri li
turgiával, de nem sok változtatást szenvedett.
Az óriási templomok rengeteg ember fogadhat
nának be. Sajnos nem igen van »telt ház« itt
sem. Szállásunk a »Christliches Hospiz«-ban
volt. Bár a szellem evangéliumi, de egészen
Üzletszerű.
Regensburg bari fél napot időztünk. Meg
néztük minden nevezetességét. Csodaszép dómja
messze kimagaslik a városban. Aegidius, temp
loma a régi kriptákkal, Jakab templomának portaléja méltán sorakozott az eddig látottakhoz.
Az ehemalige Reichsstädtische Bibliothek-ot,
ahol 1541-ben Eck és Melanchton vitatkozott,
külön figyelemmel néztük. A Gióliatház, Keppler szülőháza és a régi várostornyok érdekesek.
Regensburg tipikus bajor katholikus város. Van
r. kath. theol. és filozófiai szemináriuma. Nágyon jellemző, hogy a német városok katholikusságán nem látszik meg az a terpeszkedő
és gőgös római öntudat, amely a magyar r. k.
városokat oly kirívóan jellemzi. Itt m ég a szentek
is szerényebben néznek le a falakról ,és nagyon
is a mellékoltárok árnyékába húzódnak vissza.
Utszéli feszület és kereszt is .igen kevés látható;
a re ve ren dás papok sem oly nagy biztossággal
lépkednek, mint nálunk. A templomok látogatóit
nem olyan kategorikus parancsok rettentik, ado
mányokat is szerényebben kérnek és mem köve
telnek.
i
Regerisburgból autókirándulással megnéz
tük a Waldhallát, a német nemzet pantheomját.
A márványfalakkal burkolt teremben felsorakoz
nak a német Geniusnak a mellszobrai. A közel
400 méter magasban fekvő márványpalota gö
rög oszlopos folyosójáról gyönyörű kilátásunk
volt a Dunára, amely messze kanyargó szép
ségével már hazafelé vonzotta lelkünket.
Wien maradt utolsónak. Az osztrák főváros
elhanyagolt Schönbrunnja, Burgja, piszkos ut
cái, a villamoson és nyilvános helyeken a kor
mányt szidó és politizáló kalauzok és kommunis
ták, továbbá az elszállásolásunk helyén, a meid-
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lingi Hochschülerheimben a nyomorgó főiskolá
sok és egyéb elszállásoltak látása egyáltalán
nem engedte, hogy a Ring, Votivkirche és a
Stefansdom szépségeibe merülve áhítatba ring
jon a lelkünk . . . Örültünk, amikor reggel 8
órakor megindult a hajónk és gyönyörködhet
tünk szép hazánk elszakított és visszaimádko
zott szépségeiben... A gyönyörű pozsonyi vár,
az esztergomi bazilika, a visegrádi vár, Salamontorony és végül a tündérfényes éjjeli Budapest.
Felejthetetlen szépségek!
Ezúton is hálás köszönetemet kell kifejez
nem a KIE-nek, hogy fáradságot és anyagi ál
dozatot sem kiméivé, ezt a gyönyörű szép és
tanulságos kirándulást megrendezte. Csak azt
sajnálhatjuk, hogy az ut áldásaiban olyan keve
sen részesülhettek. Amidőn áldom a jó Isten
kegyelmét, amellyel mindvégig kisért bennün
ket, kérem öt, hogy a magyarországi evangé
likus KIÉ ügyét minél hamarabb áldott és vi
rágzó intézménnyé tegye evang. egyházunk és
magyar ifjúságunk javára.
(Vége.)

A régi nyíregyházi Gyámintézet.
Irta: Szobor Pál városi főjegyző.

Örömnek és bánatnak hónapja: október.
Egyszer a korai fagy pusztította el gyüleke.zetünk reménységét, másszor a késői őszi nap
sugár vonta ragyogó fényözönbe. Harcban áll
ilyenkor egymással az októberi nyirkos köd —
az ifjúságot mímelő őszi fáradt napsugárral.
A Gyámintézet most gyűjti magtárába az
evangélikus jótékonyság nyári termését. A be
takarítás munkája közben nekem e régi árva
nyíregyházi gyülekezet sok könnyhullatásos öktóberje jut eszembe. Mert a Gyámintézet pénz
tárát már idehozzák magukkal egyházalapitó
őseink. A vaspántos ládában 312 rhénes forint
csengett, még pedig nem a gazdag ember fös
vénységének sánta melódiáján, hanem a szegény
földmi vés kérges kezének és verejtékének eny-.
hét adó templomi hangján. Krőzusnak ezt a
312 rhénus forintját még Szarvason gyűjtötték
egybe sínylődő társaik megszabadítására. A
kiszabadult testvérek az első nyíregyházi búza
termés aranykalászából visszapergették a magot
az egyház pénztárába. Pedig a testvéri szeretetadományt nem kérte vissza senki, akkor még
nem kopogtatott végrehajtó a nádfedeles zsel
lér-portán. Magasabb erkölcsi törvény volt az
ur, nem pedig az adókényszer rikoltó nyomorú
sága.
Egyházalapitó őseink nádfödeles imaházat
építettek s ebben hirdette az első pap —
Wandlik Márton —- az evangéliom igazságait.
Kinyitották a Gyámintézet vaspántos ládáját s
a benne csengő-kongó 312 rhénus forintokon
harangot öntettek. A harang édes szava mun
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kára ébresztette reggel a szántó-vetőt, iskolába
hívogatta a mezítlábas gyermekhadat, vecser
n y é s, imádsághoz csengett és temetésre együtt
sirt a siratókkal.
Azután jött az egri hegyek felől az októ
beri nyirkos köd, megnémult a harang nyelve,
utolsó kongása önmagát siratta. Ez volt az első
fagykár a gyülekezet termésén. A helytartótanács 1754 október 3-án elrendelte az ima
ház lerombolását és a lelkész elüzetését. Szo
morúság hónapja: október. Ködös őszi éjszakán,
mint tolvajok jöttek az egyház vénei, csákány a
szűr alatt, balta a kézben - és egyszerre re
csegni kezdtek az imaház eresztékei, a lebontott
nádkévék kísértetiesen suhogtak az éjszakában,
mint bagolyrepüTés s a leomlott vertfal magaalá temette az imádság tiszta szárnyalását, a
romok felett reggel izzadt homlokkal énekelték
gályarabok, mártírok, szenvedők, t rpákok éne
két: Erős várunk nekünk az Isten! Udvarok sár
guló fagalyairól kakasok reggeli orgonabugása
kisérte ezt az utolsó szabad éneket.
Az édes szavú harang, a Gyámintézet első
virágja pedig kerékagyig érő sárban, rozzant
szekeren indult el az éjszakában a Sulyánbokor
felé, ahol Súlyán Ádám istállójában előre meg
ásott sirgödörben temették el a gyülekezet leg
nagyobb halottját: az igazságot, melynek csengő
hangja hirdetni volna hivatva Istennek dicső
séget, embernek békességet. Mikor reggel az
ítélet végrehajtására megjelentek a vármegye
hajdúi, már összedőlt a templom, már incgnémult a harang. Szomorúság hónapja: október,
talán a te soha ki nem fogyó könnyed a dér.
A síró bánat csak 32 esztendő múlva válto
zott át derült reménnyé. Csak 32 esztendő múlva
került sor az édes-szavu harang exhumálására.
Talán az elévülés idejét is a bánat ezen 32
esztendejében mintázta magának a jog. Titkos
Gyámintézet alakult. A nyíregyházi portákon,
amelyik házba fényes ezüst forint került vá
sártérről, terménypiacról, azt félretették templomépitésre. A fényes forintokba varázsolt templomépitőkövek még mindig ott húzódtak meg
a ládafiában, szalmazsák alatt, mikor egyszer
örömnek hónapja, október, megszólaltatta az
uj templom uj harangját. 1784 október 22-én
szentelték fel mai templomukat, néhány ezei
ember Gyámintézetének áldott termését, öröm 
nek hónapja: október, az evangéliom szöllőjében talán a te soha ki nem fogyó örömed az
szüret.
A Gyámintézet azóta bevonult az ország
valamennyi evangélikus házába. De a fényes
forint azóta kevesebb lett nálunk is, másutt
is. A gazdag ember újra ránk bizhatná talentu
mát, mi jól gyümölcsöztetnénk. Oltári kehely
lenne belőle, melyben tisztán gyöngyözne a
Megváltó vére, arannyal hímzett terítő az Ur
nák asztalára, kapcsos Biblia az Ige szerény
hirdetőjének kezébe, templomjavitás és templomépités elhagyottak gyülekezetének.
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örömnek és bánatnak hónapja: október!
A Gyám intézetnek jósága beborítja a sírva rom
boló és dalolva építő ősök földjét és az evan
géliom szöllőjében uj napszámosok gyűjtik ko
sárba a jótékonyság áldott szöllőfürtjét. Ez a
mai előadás itt a jótékonyság evangeliomi ér
telemben vett szüreti ünnepe azoknak tisztele
tére, akik még nein sajnálják fényes ezüst fo
rintjukat ráhelyezni a Gyám intézet csodálatos
evangéliomi tisztaságú oltárára!

Lelkészképzésünk és a nyelvek.
Meleg érdeklődéssel olvastam tavasszal e
lap hasábjain a fenti címen megjelent cikkeket,
mert az egyházi szolgálat jövőbeli ellátásának
egyik komoly problémáját vetették felszínre.
Sajnos, a néhány hozzászóláson kívül azóta nem
került szóba a kérdés, holott az idén megnyi
latkozott szokatlan mértékű lelkészhaíá'ozás na
gyon is sürgőssé teszi az ez irányú komoly
teendőket.
Miután szerény javaslatom
melyet ez
utón bátorkodom az illetékesek figyelmébe aján
lani
az ösztöndíjak odaítélése után már ak
tualitását vesztett lett volna, nem közöltem;
most teszem azt, hogy használhatósága esetén
idő legyen a szellemében való elhatározások fo
ganatosítására.
A tavasz folyamán olvasott hozzászólások
általános megállapítások szerint helyes meder
ben haladtak. Szerény hozzászólásom csupán
azok kiegészítését «»hajtja szolgálni.
Dr. Stráner Vilmos professzer ur meg
állapításai a baj gyökerére mutattak, nevezete
sen arra, hogy jövendő lelkészi karunknak alig
pár százaléka kerül német vagy tót nyelvi is
merettel a fakultásra. Ez azonban nem okozhat
legyőzhetetlen akadályt, ha tekintetbe vesszük,
hogy Magyarország lakosságának közel a fele
bir idegen nyelvek megtanulására képesítő haj
lammal. Ha tehát jól emlékszem, a professzor
ur javaslata
mely szerint fokozottabb mér
tékben kellene a fakultáson szemináriumi kör
ben a német és tót nyelvvel foglalkozni - már
magában vé\c is komoly eredményre vezet, ha
azt a szükséges mértékben keresztül viszik Úgy
érzem azonban, hogy teljes eredményt csak ak
kor érünk el, h a a k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í j a k
odaítélésének
eddigi
rendszerét
megreformáljuk.
Tudott dolog, hogy theológusaink közül
minden évben kijut néhánynak az a szerencse,
hogy ösztöndíjjal kimehet külföldre — nagyobbára Németországba
tanulmányai folytatá
sára. Azonban a tapasztalás azt mutatja, hogy
ezeknek nagyrésze hazajövet nem bírja úgy a
nyelvet, hogy egy német nyelvű gyülekezet szol
gálatában hiány nélkül megáshassa helyét.
Ennek magyarázata pedig az, hogy
ha a
legkomolyabb igyekezetét is feltételezzük — egy
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év kevés egy idegen nyelv teljes elsajátítására.
Ezt csak speciális tehetség érheti el ily rövid
idő alatt. A csak egy évre való kiküldetésnek
— tapasztalat bizonyítja — nem sokkal több
a haszna, mint az, hogy az illető földrajzi és
kulturális irmeretköre bővül, fogalmat nyer a
külföldi egyetemek munkarendjéről s a nyelv
kiejtési sajátságait szokja meg. Ez azonban ke
vés a hazai német nyelvű gyülekezetek szol
gálatának ellátása szempontjából.
Kívánatosnak, sőt egyedül célravezetőnek
azt tartom, hogy a hathatósabb szemináriumi
tanulás után a külföldi egyetemre szóló ösz
töndíj k é t é v r e biztositassék az illető részére,
de azzal a kötelezéssel, hogy k ö t e le s két
évig ott tartózkodni. Tehát csakis annak adandó
és biztosítandó is ez időre az ösztöndíj, aki
kötelezi magát két évig a nevezett" egyetemen
tanulni. Az pedig természetes, hogy ez a ki
küldetés kolloquálási és szigorlatozási kötele
zettséghez köttessék. Ez esetben tehát csak
azok fognak jelentkezni, akik komoly stúdiu
mot akarnak folytatni úgy a nyelvet, mint a
tudományt illetőleg. De meg a kolloquálási
kényszer is arra fogja bírni, hogy minden ide
jét a nyelv elsajátítására fordítsa. Erősen hi
szem, hogy két évi nyelvtanítás után valamenynyien rendelkezni fognak azzal az eloquenciával, mely a pásztori szolgálat zökkenő nélküli
ellátásához szükséges.
Ami viszont a tót nyelvet beszélő lelkészek
utánpótlását illeti, elfogadható az a javaslat,
hogy t. i. a nemzetiségi vidékekről felkerülő
theológusainktól megkívánhatjuk a tót nyelv kö
telező tanulását. Ez azonban komoly eredményre
nemigen fog vezetni. Nevezetesen nem kíván
hatjuk meg attól a szarvasi vagy békéscsabai
ifjútól, hogy ez tótul tudjon, ha nem tud s vi
szont hiába erőltetjük a tót nyelv tanítására,
ha nincs hozzá érzéke. Ha pedig a tótul is tudó
maturánsokat erősen kapacitáljuk a theológ!ára,
abba a hibába eshetünk — amitől ments Is
ten —, hogy nem az elhivatottság érzete válik
majd a pályaválasztásnál döntő tényezővé.
A tót nyelven is beszélő papság kívánt lét
számának biztosítására célravezetőnek azt ta
lálnám, ha azon theológusainkat — kik az egye
temen a tót nyelvet is tanulták — kizárólag
tót vagy tót és magyar nyelvű káplániákon he
lyezzük el s tegyük ezt azzal a megszorítással,
hogy későbbi jelentkezésük után vizsgálat alá
vétetnek, vájjon teljesen elsajátították-«' a nyel
vet. — A vizsga csupán szóbeli lenne, ahol
az ad hoc feladott tételt tót nyelven kellene
kifejtenie. Tót nyelvű gyülekezetbe pedig csu
pán annak adassék a pályázati jog, aki a fenti
vizsgán megállta a helyét. Erősen hiszem, hogy
ily körülmények között is lesznek többen e nyel
vet elsajátítani akarók, viszont ily módon ele
jét vesszük annak az itt-ott előforduló ano
máliának, hogy megválasztván a lelkész egy
jól elmondott beszéd alapján, hosszú ideig
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tud helyt állani kötelezettségének.
Végül pedig ama kérdést illetőleg, mely
az egész ügyet kirobbantotta, hogy t. i. nem
lehet tótul tudó káplánt kapni, legyen szabad
a következőket megjegyeznem:
Hogy tót nyelvű káplánt nemigen kapni,
annak D. Stráner professzor ur közlése szerint
kétségtelenül egyik főoka az, hogy theológusaink közül kevesen ibirják e nyelvet. Másik oka
azonban az, hogy a lelkészi állások betöltésé
nél szinte f a v o r i z á l j á k á fiatal káplánokat,
nem egyszer alig nagykorúságuk elérése után,
holott számos hitoktató-lelkész van javakorbeli
nős, esetleg családos, ki lassan elfelejti e nyelvet,
pedig valamikor azzal a szándékkal indult el,
hogy ily gyülekezetben dogja szolgálni Isten or
szágát. Pályázat esetén legtöbbször kibuknak a
fiatal, nőtlen káplánokkal szemben, viszont káp
lánokul nem alkalmazhatók, mert családjuk sor
sát nem köthetik a szerény jövedelmű és bi
zonytalan kápláni helyzethez. Nem csoda tehát,
ha ilyen körülmények között az a kevés tótul
tudó káplán is elfogy. Az egyházkerületi el
nökségek diszkrécionális jogának ez irányú gya
korlása azonban ezen a bajon is segíthet.

Furia Zoltán.

St. Andrä.
Mit jelent ez a név? Ausztria egyik tar
tományában, Karintiában egy gyönyörű tó, az
Ossiacher tó déli sarkán, erdőkoszoruzta, he
gyektől körülvett síkságon fekszik a st. andrä-i
Bibliaiskola. Egy sziget a zajgó, rohanó világ
ban. A falun kívül, csendes helyen áll az iskola
épülete, egy régi szép várrommal (Landskron)
szemközt.
Hogyan alakult? A szükség hozta életre.
Az a nagy lelkinyomor, amelyben a délkelet
európai országok népei szenvednek, tudomá
sára jutott egy Zágrábban tartott diákkonfe
rencián Phildius Eberhardnak. Látta, hogy a
háborúktól és forradalmaktól megtépázott orszá
goknak, népeknek orvosságra van szüksége, s
ez csak az Evangélium lehet. A népek szomjuhoznak Isten után. Az alkalmas idő itt van,
csak munkások kellenek. De a legjobb munká
sok tapasztalás szerint magából a népből szár
maznak, akik ismerik a nép hibáit és szokásait
s hozzájuk a nép is bizalmasabb. így támadt a
Bibliaiskola gondolata, amelyben az országok
keresztyén és hivő fiai kiképzést nyerjenek,
hogy Krisztusnak jó katonái lehessenek. Az is
kola szolgája akar lenni az Egyháznak azáltal,
hogy ifjakat képez ki, akikre a mai nehéz hely
zetben szükség van. Ennek a gondolatnak szer
zett barátokat Phildius E. Svájcban és Skóciá
ban 1920—21-ben. így akadt két társ Skóciá
ból és négy Svájcból. Már tehát csak ház kellett,
s az is akadt St. Andrában. Egy gyönyörű kételetes modern szálloda, villanyvilágítással,

M

1930.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

vízvezetékkel stb. felszerelve, tehát az iskola
céljaira nagyon alkalmas. A ház tulajdonosa,
hivő evangélikus ember, örömmel adta át meg
felelő árban. Úgy hogpr az iskolát 1022. októ
ber 1-én a skót és svájci alapítók jelenlétében
ünnepélyesen átadták szent rendeltetésének.
Az iskola célja? Az iskola a biblikus keresztyénség alapjan áll és csak olyan tanuló
kat vesz fel, akik Jézus Krisztust Uruknak és
Megváltójuknak ösmerik és minden igyekeze
tükkel iparkodnak az ö akarata szerint élni.
A Bibliaiskola evangélikus és első sorban az
evangélikusok felé irányul, azonban, mert a Bal
kánon sok a másvallásu, felvesz bármely vallás
belit. Az evangélikus jelleg mellett csak mint
az Evangélium bizonyságtevóje áll, s nem mint
az Egyház képviselője. Az iskola nemzetközi
s felvesz minden nemzetbclit, hogy belőlük
misszionáriust, prédikátort, diakónust, Biblia*
kolportórt, vagy ifjúsági titkárt képezzen.
Kik állnak e munka szolgálatában? 1. Phildius Eberhard, az iskola alapitója és mostani
igazgatója. Mint vegyészmérnök ment Angliába,
ott végezte a theológiát s a kínai misszióval
foglalkozott. Megbízást is kapott már Kínába,
azonban még fiatal volt hozzá. így Ausztriá
ban a diákmisszióban dolgozott, mígnem az is
kola megalakult. Most az iskolában tanít szó
val és egész életével. 2. Lasota Károly evang.
lelkész. Eredetileg mohamedán misszionáriusnak
készült, már éppen ki akart menni Albániába,
amikor kitört a háború, amely azután lehetet
lenné tette a kimenést. Azonban itthon sem ma
radt tétlen, hanem a felsöausztriai Népmisszió
ban dolgozott, ahonnan Alsóausztriába hívták
el lelkésznek. Tiz évig szolgálta gyülekezetét.
A Bibliaiskola igazgatósága három éve hívta el,
hogy igy szolgáljon Isten országának. Azóta
itt végzi áldásos munkáját hatalmas előadásai
val és példás, imádságos életével. 3. Haisch
Ervin. Bázelben végezte a missziói iskolát, az
zal a szándékkal, hogy majd Borneo szigetére
megy. De a háború elrontotta ezt a tervet. S
igy iskolái végeztével, 1922-ben, örömmel jött
St. Andräba. Nagy tudásu, szerény fiatalember.
Élet az iskolában. Reggel 6 órakor van a
felkelés, utána az étteremben 10 perc torna;
6.15—6.50 öltözködés és takarítás; 6 50 -7.30-ig
csendes óra, amikor mindenki szobájába vo
nul (hárman-négyen laknak egy szobában) utána
reggeli. Nyolckor áhitat, 8.30—12.20 tartanak az
előadások háromszor 10 perc kivételével. 12.30
órakor van az ebéd; 1.30—3.30 fizikai munka;
330-kor uzsonna; 4 - 5 német óra; 5—7 tanu
lási idő; 7-kor vacsora. Hétfőn és csütörtökön
8—9 ének, 9.30-kor pedig kötelező a lefekvés
és elcsendesedés. Szombaton nincs előadás,
csak nagy takarítás és 9—11 közös imaóra; dél
után szabad, akkor lehet bevásárolni és sétálni.
Az iskolában a tanulókat az életre nevelik.
A nevelés négysoros fegyelmezéssel történik:
1. a belső lelkiélet elmélyítésével (lelki növe^
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kedés); 2. jellemképzéssel (erkölcsi nevelés); 3.
előadások által és szellemi munkával (intellek
tuális képzés); 4. gyakorlati tevékenység ál
tal (szolgálatra való előkészités).
I. A Bibliaiskola nemcsak theológiai sze
minárium, hanem mindenekelőtt az imádságnak
háza. Ahogy a gyermek hallásból tanul meg
beszélni, úgy imádkozni is csak imádságos lég
körben lehet igazán megtanulni. Ahol imád
koznak, ott történik valami, ahol nem imád
koznak, ott kevés történik, vagy semmi.
II. Csak hivő fiatalemberek vétetnek fel.
Azonban mint újjászületetteknek is még sok
hibájuk van, amit nevelés által kell megszün
tetni. Például: nagyzás, beképzelés, összeférhe
tetlenség, hevesség, szeretetlenség, türelmet enség, hiány a szivünk tisztaságában stb. Az óem
bernek ezen dolgait lassan le kell vetni s az
ujembert felöl;eni. Ehhez a jellemképzéshez tar
tozik a testi munka; minden tanulónak dolgozni
kell, bármilyen származású legyen. Egyforma
joga van mindenkinek. Itt lehet megismerni,
hogy ki szolgálatkész és önmegtagadó. Mert
aki nem kész minden szolgálatra, az Krisztus
szolgálatára sem alkalmas. Igen fontos az en
gedelmességben való gyakorlás. Mert sokszor
nehéz szótfogadni pl. a Hausmutternek (egy
svájci, aki az egész háztartást vezeti). De meg
kell lenni; mert aki embereknek nem tud enge
delmeskedni, az Istennek sem engedelmeskedik
és azáltal alkalmatlanná válik a szolgálatra.
III. Nem kell azonban gondolni, hogy mi
vel ez nem főiskola, itt nem kívántatik szellemi
munka. Sót, nagy követelmények vannak. 2—4
év alatt nemcsak a német nyelvet kell meg
tanulni jól (ez az előadások nyelve), hanem
még bírni kell minden rendes biblia-theológiai
szakkal. Ezek: Bevezetés a Bibliába, irásmagyarázat, az Ö- és Újszövetség theológiája, bib
liai történetek, Jézus tanítása, Pál apostol theo
lógiája, János theológiája, a Zsidókhoz irt le
vél, továbbá egyháztörténet, az izlám története,
homiletika s vasárnapi iskola előkészülés. Mel
léktárgyak még harmonium:, karének és külön
böző nyelvkurzusok. írásbeli dolgozatokat is
kell készíteni, különben is a legtöbb tantárgyat
diktálják.
IV. A theorétikus tanítást kiegészíti a gya
korlati szolgálat. Tizenhárom állomás van
St. Andrä körül. Minden tanulóra biznak egyegy állomást, ha már alkalmasnak bizonyul. Le
gyen az bibliaóra vagy vasárnapi iskola. E gya
korlat által, amit az iskola ellenőriz, a tanulók
olyan jártasságra tesznek szert, hogy mikor
tanulmányaik végeztével szolgálatba lépnek,
mar nem kell nekik kísérletezni.
1930. október 1-ig negyven tanuló nyert
kiképzést St. Andrában. Itt tanult két évig Ko
vács Péter ref. földmives-titkár is. Nagy szükség
van erre a Bibliaiskolára s még nagyobb szük
ség ifjakra.akik benne tanuljanak,mert az aratnivaló sok, de munkás kevés, Kérnünk kell azért
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az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az
Ö aratásába. Jézus életét adta miértünk! Mit
adunk mi testvéreinkért?
St. Andrá 1930. november 4.
Unger Lőrinc.

Egyházi evangelizálás.
Egyházunkban a lelkiébredésnek tavaszi rü
gyei bontakoznak. Itt is, amott is fellobban a
pünkösdi tűznek egy-egy lángja. Jeléül annak,
hogy a Szentlélek egyházunkban uj korszakot
készít elő. Ehhez az előkészítéshez számítom
azt a nyomást, amely Magyarországon a pro
testantizmusra nehezedik, azt a felháborodást,
melyet a protestantizmusnak gyalázása a lelkek
ben kelt és azt az elégedetlenséget, amellyel
legjobbjaink az egyház tespedését, fásultságát
nézik. Egyházunk kezd feleszmélni és lénye
gének, e lényegből folyó kötelességeinek tuda
tára ébredni. Ezen kötelességek közt első he
lyet foglal el az, hogy elkövessen minden tőle
telhetőt a lelkimegelevenedés utjának előkészí
tésére, hogy az minél szélesebb áradatban és
minél termékenyítőbb mélységgel lepje el a ki
száradt, meddő sziveket.
A megelevenités, az újjászületés nem em
berekből jön, nem emberek munkája, »A szél fú,
ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnan jő és hová megy; igy van min
denki, aki Lélektől született« — mondja Jézus.
Ezen a ponton kezdettől tisztán kell látnunk.
S ehhez felbecsülhetetlen jó segítséget nyújt
az Ágostai Hitvallás. Azért adhattuk volna cik
kemnek azt a feliratot is: Az Ágostai Hitvallás
az ébredés szolgálatában. Az ébredő mozgalom
nak ugyanis, hogy ép és egészséges legyen,
világos gondolkodásra és tiszta tanbeli meg
alapozásra van szüksége. Világos gondolkodás
és tiszta tanbeli megalapozás nélkül elszikkad,
mint a sivatagban a kristálypatak. Ágy, meder,
part kell neki, hogy célhoz juthasson. A megelevenitést, az ébredést a Szentlélek munkálja.
Azt mondja az Ág. Hitv. III. cikke, hogy az
Isten Fia »... felment a mennybe, hogy... meg
szentelje a benne hívőket, elküldve sziveikbe a
Szentlelket, aki igazgassa, vigasztalja, e l e v e 
n í t s e őket és megoltalmazza az ördög és a
bűnnek hatalma ellen«.
A XVIII. cikkben az Ág. Hitv. azt mondja:
»Jóllehet természetünk a törvény külső követel
ményeinek ugyahogy megfelelhet, . . . de a
benső indulatokat, minők az istenfélelem, Is
ten iránt való bizalom," szent tisztaság, békességes tűrés stb., munkálni nem képes.« Vilá
gos tehát, hogy Hitvallásunk szerint az ember
önmagától lelkileg megelevenedni, felébredni
képtelen. Vannak, akik ennek az ellenkezőjét
állítják. Akik azt gondolják, hogy az emberi
természet önmagában, a benne rejlő erők ré
vén képes a leki igazságot megcselekedni, mo
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dern nyelven szólva, az erkölcsi és szellemi
fejlődésnek magasabb fokára eljutni. De akik
igy gondolkodnak, azok nincsenek velünk egy
hitvalláson.
Ha azonban igy áll a helyzet, akkor tehet-e
akár ember, akár egyház valamit is az ébredés
szolgálatában? Igenis tehet. Tudniillik közre
működik a Szentlélek eljövetelén. Az ember a
Szentlélek támogatása nélkül nem képes Isten
igazságát megcselekedni; »ez a képesség a szi
vekben akkor lesz meg, ha I s t e n i g é j e
folytán Szentlélekkel telnek meg« (XVIII. cikk).
»Az ig e és a s z e n t s é g e k által ajándékoztatatik a Szentlélek, aki — ahol és amikor Isten
nek tetszik — hitet munkál azokban, akik az
e v a n g é l i o m o t h a l l g a t j á k « (V. cikk).
E szerint tehát az ébredés szolgálatát tekintve
uj megvilágításba jut az egyháznak a VII. cikk
ben foglalt ama meghatározása: »Az egyház a
szentek gyülekezete, melyben az evangéliom
helyesen tanittatik és a szentségek helyesen
szolgáltatnak ki«. Az evangéliom tanításának és
a szentségek kiszolgáltatásának elsőrendű célja
ugyanis az összefüggés alapján a Szentlélek
közvetítése lesz, hogy a Szentlélek töltse meg
a sziveket, munkálja bennük a hitet, amely jó
gyümölcsöket szül, igazgassa, vigasztalja, ele
venítse és oltalmazza őket. Alapvető fontosságú
az igének van. A szentségek is magukban fog
lalják az igét: »Úgy kell élni a szentségekkel,
hogy az általuk feltárt és megmutatott Í g é r e 
t e k b e n való hit járuljon hozzá«.
(Folytatjuk.)
H Í R E K .
— Lelkészi jubileum. Szórády Lajos tatrangi (Erdély) lelkész, tb. főesperest meleg ün
neplésben részesítette a tatrangi egyházközség,
a brassói magyar egyházmegye és ennek lel
készi kara lelkészi szolgálatának 40 éves jubi
leuma alkalmából.
— Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök
okt. 22-én avatta fel Rettmann Farkas és Szalay Sándor lelkészjelölteket a győri templomban.
— Az Evang. Papnék Orsz. Szövetsége
nov. 20-án délután 3 órakor nyilvános konfe
renciát tart Bpesten az Üllői-uti (24. sz.) ima
teremben. Előadók: özv. Jeszenszky Ignácné,
Bakay Péterné, Szeberényi.Zoltánná. Ugyanaz
nap délelőtt féltizkor ugyanott zárt konferencia.
November 21-én délelőtt 8—9 bibliakörök a
Deák-téri leánykollégium egyik termében, elő
adók báró Podmaniczky Pálné és Turóczy Zol
tánná. — Nov. 19-én este 8-kor műsoros szeretetvendégség a Deák-téri leánykol.égium dísz
termében; nov. 20-án 1-kor közös ebéd a lel
készekkel a Tisztviselői Kaszinó éttermében
(VIII., Eszterházy-u. 4.) jelentkezés Magócs Ká
roly kér. lelkésznél (Deák-tér 4. II.).
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Bibliaolvasóknak! Nem félek a halál
tól! — Nov. .17., hétfő: Isten gyermeke szemtőlszembe a halállal és az örökkévalósággal. Fii.
I, 12—24. - Nov. 18., kedd: Az örökkévaló
ság kapujában. Luk. 23, 39 43 ; 2. Tim. 4,
6 - 8 . — Nov. 19., szerda: Dicsó halál. Ap. csel.
7j 54 59. - Nov. 20., csütörtök: Békességes
hazatérés. Luk. 2, 25—32. — Nov. 21., péntek:
Hogyan támadnak fel a halottak? 1 Kor. 15,
29—41. — Nov. 22., szombat: Győzelmes nyu
godalom a harc és küzdelem után. Zsid. 4, 1-II. — Nov. 23., vasárnap: Bepillantás Isten
gyermekeinek örökös hazájába. Ján. Jel. 7,
9 -17.
— Lelkészvizsgálat* Az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottság ülése keretében november hó
19-én 17 órakor az egyetemes székház istentiszteleti helyiségében (Bpest, Vili., Üllói-ut 24.
II.) lelkészvizsgálatot fog tartani. A vizsgálatra
eddig kilencen jelentkeztek.
— Kis János szuperintendens emlék
táblájának felavatása. A történeti hűség kedvé
ért lapunk utolsóelőtti számában közölt ide
vonatkozó hírünk kiegészítéséül közöljük ked
ves olvasóinkkal, hogy az emléktábla felavatása
alkalmából tartott ünnepélyen testületileg résztvett a m. kir. Erzsébet tudományegyetem ev.
hittudományi kara is s annak koszorúját rövid
beszéd kíséretében dr. Deák János e. i. dékán
helyezte el. Megemlítjük egyúttal azt is, hogy
a Luther-Társaság nevében D. dr. Pröhle Károly
egyetemi ny. r. tanár mondott beszédet és he
lyezte el a Luther-Társaság koszorúját.
— A magyarhoni Ág. H. Ev. Misszió
egyesület közgyűlése. A Misszióegyesület no
vember 20-in este 7 órakor tartja közgyűlését
a leánykollégium dísztermében a következő
tárgysorozattal: dr. Molnár Gyula vil. elnök:
Irásmagyarázat; Németh Károly egyh. elnök:
Jelentés és előadás; Broschkó G. A.: Pénz
tárosi jelentés; Javaslatok. — A missziótanács
ülése nov. 20-án délután 4 órakor lesz az esperesi hivatalban, Deák-tér 4., I. em.
A brassói egyházmegye Nikodémusz
Károly fóespereS és dr. Papp Endre ehm. fel
ügyelő elnöklete alatt aug 27, és 28-án tartotta
közgyűlését Bácsfaluban. A főesperesi, alesperesi és számvevőszéki jelentésekben visszatük
röződött az az energikus munka, amely a brassói
egyházmegyében folyt. A közgyűlés foglalkozott
a bukaresti magyar evang. hívek szervezkedé
sének és a hosszufalusi kulturháznak ügyével;
örömmel hagyta jóvá a pürkereci gyülekezet
iskolaépitési tervét és a barcaujfalusi gyüleke
zet templomának renoválását. Az egyházmegye
november 9—13-ig evangélikus napokat rendez
Brassóban, Barcaujfaluban, Türkösön, Hosszufalu-alszegen és Piirkerecen aktuális témákban
bővelkedő gazdag programmal. Az evangél kus
napok keretében megy végbe a barcaujfalusi
templom felszentelése nov. 9-én a következő
programmal: Oltári szolgálat Bohus Károly fő
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esperes, temesvári lelkész; Szószéki beszéd:
Nikodémusz Károly föesperes, brassói lelkész;
a templom felavatása: Frint Lajos szuperinten
dens a főesperesek segédletével; Úrvacsora-osz
tás: Materny Imre főesperes, nagyváradi lelkész.
— A Hit és Szervezet második világkon
ferenciája — az 1927. évi lausanne-i konferen
cia folytatása - 1937-ben lesz; helyét még nem
állapították meg. A programm-tervezet szerint
a konferencia tótémája »Az egyház Isten cél
jában«; a megbeszélésre kerülő témák: »Az egy
ház és az ige«, »Az egyház és a világ«, »A
kegyelem értelme« és »Az egyházi közösség az
életben és az istentiszteletben«.
A postai díjszabás november 15-tól
megdrágul; hasonlóképen a postai értékcikkek
(utalványok stb.) ára is magasabb lesz. A csekk
lapon feladott pénzösszeg után is kell dijat fi
zetni. Úgy látszik az állam nagy pénzügyi nehéz
ségekkel küzd. A kérdés csak az, hogy vájjon a
drágításnak igen egyszerű és kényelmes mód
szere beválik-e. Vagy pedig a magasabb díj
szabás mellett sem lesz több a posta jövedelme,
mint eddig. Azt hiszem erre a pénzügyminiszter
is kiváncsi. A levelezését ugyanis a legtöbb em
ber tudja korlátozni s olcsóbbá tenni azáltal is,
hogy levél helyett levelezőlapot ir. A telefonbeszélgetések és a sürgönyök száma is redu
kálható.
— »A lopás a legelterjedtebb mesterség,
a legnagy obb céh a föld hátán s a világ nem
más, mint egy nagy, széles istálló tele tolva
jokkal. Ha valamennyit akasztófán akarnák szá
rítani, akik tolvajok, mindamellett nem akarnak
tolvajoknak neveztetni, akkor hamarosan elnép
telenedne a világ s nem akadna elég hóhér és
akasztófa«. — Ezt mondta Luther Márton az
ó korában. Mit mondana a mi korunkban?
— Kimutatás. A Magyarországi Ag. Hitv. Evang.
Misszióegyesület pénztárába 1930. évi április—szep
tember hónapokban befolyt Összegekről: Folytatás.
Offprtoriumok: Bátaapáti 1.50, Bikács 1.70, Bonyhád
22.50, Dombóvár 3.92, Dunaföldvár —.50, Polány —.70,
Gindlicsalád 2.43, Gyönk 2.70, Györköny 3.10, Kalaznó 3.05, Kaposszekcső 4.76, Keszőhidegkut 1.—,
Kéty 1.86, Murga 1.32, Kistormás 2.20, Kötcse 4.—,
Majos 2.66, Pécs 8.76, Ráczkozár 3.—, Tófű 1.—, Sárszentlőrinc 7.70, Sárszentmiklós 2.32, Somogydöröcske
1. —, Bónnya 1.04, Szárazd 2.—, Szekszárd 15.—,
Tab 3.10, Varsád 3.92, Mucsfa 3.83, Csikostöttös 1.92,
Ág 1.26, Gerényes 1.13, Tékes 1.30, Tarrós —.67, Sza
badi 1.29, Győré 1.62, Belecska 1.—, Kismányok 1.—,
Kölesd —.76, Nagyszokoly 2.10, Paks 1.50, Somogy vámos 2.02, Tolnanémedi —.40, Nagybábony 2.15,
Gadács 1.15, Bonya —.84, Ecsény 3.54, Mekényes
2. —, Zsibrik 1.—, Hács —.72, Borjád 4.—, Nagyhajmás
1.42, Alsódörgicse 2.—, Kapolcs 1.—, Keszthely 2.—,
Kővágóőrs 2.—, Mucshely 2.—, Nagyvázsony 1.—,
Szentantalfa 1.—, Szilsárkány 3.—, Bőnyrétalap 3.63,
Lébény 12.05, Apostag 3.50 P. — Christananda indiai
evang.-luth. lelkész előadásai alkalmával: Győr 42.—,
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Pályázati hirdetmény.
Nemesdömölki 45.20, Pesti magyar egyház Deák-téri
lelkészi köre 19.69, Komárom 32.70, Budapest Ili,
kerületi egyházközség 12.34, Budapest régi képviselő
házban 90,24, Szarvas 100.—, Szombathely 54.—, Kis
kőrös 39.—, Mucsfa 50.—, Pápa 20.76, Ózd 50.—,
Bonyhád 23.—, Sopron 34.—, Veszprém 21.22 P. —
Adományok és persely gyűjtések: Veréb Ilona, Buda
pest 1.—, A budapesti kerepesi-úti lelkészi hivatal per
selyéből 2.34, Dr. Kneffel József, Túra 5.—, Lindtner
Ármin perselye 6.86, Bobai evang. konfirmandusok
2.36, Kér. Szövetség, Győr 20.—. Vásárhelyi Dezsőné
10.—, özv. Vratarics Károlyné és Trenka Tamásné,
Budapest 14.60, Bálint Istvánná, Győr 4.—, özv.
Giffing Edéné, Budapest 3.—, Kapuszta György,
Szarvas 5.—, Szarvasi imaórák perselygyűjtése 26.60,
Varga Sándorné, Győr 5.— P. — Missziói Lapok tá
mogatására: Dr. Kneffel József, Túra 5.—, Borsos
Magdolna 1.—, Vásárhelyi Dezsőné 5.—, özv. Rásó
Mihályné, Vasvár 3.— P. — Ez alkalommal is fel
kérem a lelkésztestvéreket, hogy ha többféle ado
mányokat vagy tagdíjakat küldenek be, ne az utal
ványon részletezzék a küldött összeget, hanem le
vélben vagy levelezőlapon ellennyugta alakjában ér
tesítsenek a küldeményről. Költségkímélés szempont
jából külön nyugtát nem küldhetek, hanem havon
ként a Missziói Lapokban és az »Evangélikusok Lap
jában« nyugtázom a küldött összeget. Az Ur áldó
kegyelme legyen velünk! Budapest, 1930. október
hó 1-én. Broschko G. A. pénztáros, Budapest, IV.,
Deák-tér 4. I.

— A romániai zsinatpresbyteri ág. h. ev.
egyházkerület báró Ambrózy Andor és Frint
Lajos szuperintendens elnöklete alatt novem
ber 7. és 8-án tantotta rendes közgyűlését Bras
sóban. A tárgysorozaton szerepelt a Baldácsyalap ügye is.
— Az Orsz. Ev. Tanáregyesület novem
ber 20-án délután 3 órakor a Deák-téri leánykollégium dísztermében felolvasó ülést tart.
Tárgy: 1. Weiszer Gyula: A középiskolai filo
zófia tanítása. 2. Dr. Ruhmann Jenő: A műizlés fejlesztése az iskolában.
— A Missziói Lapok 7-ik (szept.—okt.)
száma Christananda Celldömölkön tartott be
szédét, az általa meglátogatott gyülekezetekhez
irt levelét közli. Ismerteti Badel Benjámin biblia-kolportőr életét, Murad Lázár történetét. A
M. L. az Ág. H. Ev. Misszióegyesület hivatalos
közlönye, Sopronban, báró Podmaniczky Pál
egyetemi tanár szerkesztésében jelenik meg;
előfizetési ára évi 1 pengő.
— Finnországban a koimmuniistaellenes
lappo-mozgalom hívei többnyire hű lutheránu
sokból, hivő keresztyéniekből toborzódnak. Kez
deményezésükre újabban a hitoktatást Finn
országban kibővítették.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.
i

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye elnöksége a tótkomlósi üresedésben levő lelkészi állásra pályázatot
hirdet.
Javadalom:
1. Tisztességes szabadlakás, melynek külső tisztoga
tása az egyház gondnokát, a belső helyiségek tisztogatása
pedig az érdekelt lelkészt illeti, mely célra az egyház
évenként két véka oltatlan meszet szolgáltat ki az ille
tőnek.
2. Féltelek szántóföld, vagyis harminc hold, az ezzel
együtt járó tizennégy holdnyi legelőilletőséggel, tehát
összesen negyvennégy hold.
3. Kétszáz köböl búza természetben (246 hl).
4. Kenderföld természetben.
5. Négy szekér széna helyett harminc forint, o. é.
pénzül 60 K.
6. Négy öl kemény tűzifa természetben.
7. Három offertorium: Karácsony, Husvét és Pün
kösd napjain, melynek % részét a két lelkész, Y részét
a tanító urak kapják.
8. Gyermekágyas egyházkelők avatásáért 20 aranykrajcár (40 f),
9. Házaspárok esketéséért egy forint o. é. (2 K).
10. Prédikációs halottól egy forint (2 K), prédikáció
nélkül való temetésért tizenkét krajcár o. é. (24 f).
11. Keresztelési, esketési, halálozási és kihirdetési
bizonyítványokért negyven kr, o. é. (80 f).
12. Ezen hivány birtokosa az esperességi özvegy-,
árvaintézet pénztárába bekebelezési díj fejében egyszersmindenkorra 120, szóval százhúsz forint o. é. (240 K),
valamint évenként 12, azaz tizenkét forint o, é, (24 K)
fizetni tartozik.
13. A rendes lelkészi teendőkön kívül tartozik a
hivány élvezője a helybeli nem evangélikus iskolákban
a vallástan tanítását legfeljebb heti 18 órában ellátni
és a munka zavartalan végzése végett segédlelkészt tar
tani. A fennmaradó vallástani órák ellátása a másik lel
kész kötelessége. Az istentisztelet nyelve: magyar—tót.
A Bányai ág. hitv. ev. Egyházkerület lelkészválasz
tási szabályrendelete 15. §. követelése értelmében felsze
relt pályázati kérvények 1930 november 27. déli 12 óráig
alulírott espereshez küldendők.
Orosháza és Szarvas, 1930 nov. 3.

Dr. Mázos Elemér

Kovács Andor

egyházm. felügyelő.

ev. esperes.
m. kir. korm. főtanácsos

D. Raffay Sándor

A m it a z U r ü z e n
cim alatt kiadjuk a püspök ur válogatott egy
házi beszédgyüjteményét. Az első füzet tiz
ADVENTI BESZÉDET tartalmaz és f. hó kö
zepén jelenik meg. Előfizetési ára f. hő 20-ig
P 1.70, később P 2.—. A további füzetek az
illető ünnepek előtt jelennek meg. Megrendelést
kér: Scholtz Testvérek könyvkereskedése,
Budapest, IX., Ferenc-körut 19. sz. (Postataka
rékpénztári szám: 25.133.
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Ilapltstta : DR. RIPFIY SlNDOR püspök.
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NÉ ME T H KÁROLY «speres.

Vallásos ismeretek.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert azt
hiszitek, hogy azokban van a ti örök
életetek; és ezek azok, amelyek bizony
ságot tesznek rólam."
János ev. 5, 39.

Az Ágostai Hitvallás négyszázéves jubileu
mának esztendeje vége felé közeledik, s nem
tudom hányán jöttek rá a különféle ünneplések
közt, hogy a hitvallásnak magyar szövege a
jubileum évében könyvkereskedői utón mind a
mai napig nem volt kapható. Az Evangélikusok
Lapja szerkesztőjéhez erről a szomorú tényről
egyetlen panasz sem érkezett, s amennyire kü
lönböző egyházi gyűléseink lefolyását figyelem
mel kísérhettem, úgy vettem észre, hogy valami
nagyobb feltűnést sehol sem keltett az a körül
mény, hogy a Hitvallást nem lehetett magyar
nyelven beszerezni. Valószínűleg tehát kevesen
voltak, akik megakarták vásárolni. S ez arra vall,
hogy az egyház tanai iránt nem nagy az érdek
lődés. Valami általános körvonalakban tartott
keresztyénség az, ami az egyház (tagjaiban ér
deklődést kelt; s ahol behatóbban foglalkoznak
a vallás ismeretbeli anyagával, ott is ugylátszik
elegendőnek tartják magának a Bibliának tanul
mányozását, a legkülönbözőbb jellegű vezérfo
nalak és írásmagyarázati kézikönyvek alapján,
s nem igyekeznek megtudni azt, hogy a Szentirást hogyan értelmezték és magyarázták a
hit nagy kérdéseiben azok, akik az Ágostai Hit
vallást megírták, elfogadták és mellette sikra
szállottak.
,
Nem tudom, hogy a középiskolákban, ahol
az evangélikus intelligenciának kiképzése folyik,
a jubileumi évben hogyan boldogulhattak a val
lástanárok, amidőn a tanulóknak nem tudták ke
zébe adni a Hitvallás szövegét. Azt kell hinnem,
hogy a szöveg már régóta nem volt kapható
és csak a jubileum alkalmára lett ivolna »aktuá
lis«. Nagy hiba ez, s talán (valamelyest szintén
oka annak, hogy az egyháziatlanság, az erős
meggyőződés hiánya a reverzálisokban olyan
megdöbbentően jut kifejezésre. A vallás és hit
kérdései iránt való intellektuális érdeklődés
hiánya lehet az oka részben annak is, hogy az
egyház ügyei iránt sokszorosan nem imutatkozik
kellő érdeklődés azokon a helyeken, amelyek
. egyébiránt az egyházkormányzásban elismerésre
és köszönetre méltó buzgóságot tanúsítanak.

Meo jelen ik hetenként eo v szer. vasárn ap .
Elfilizetisl ár: Egész évre 6 P. 40 till., félévre 3 P.
20 nik oegvedévre IP. 60 I1IL Ebi szám 16 Ilii
H irdetési árak m eg eg y ezés szerin t.

Szinte azt hihetné az ember, hogy evangélikus
egyházunk széles rétegeiben a vallást inkább
vaíami az esztétikai érzéket fejlesztő és kielé
gítő dolognak, vagy az életmotivumokat ser
kentő lélektani kurzusnak tekintik, mintsem az
Isten azon kijelentésének, amely megismerteti
az emberekkel isteni rendeltetésüket és közli
velük a Szentlélek erejét, Istennek kegyelmét
és az örök igazságot, amely az embert szabaddá
teszi arra, hogy Isten iránti engedelemességben éljen.
Krisztus megkívánja, hogy Istent teljes el
ménkből szeressük. Nem éri be az érzelmi,
vagy akaratbeli erők odaszcnteléséyel. Nevezhetö-e a nagy parancsolat iránt való engedel
mességnek, ha hitünk ismeretbeli részét el
hanyagoljuk? Vagy megelégedhetik-e az egy
ház azzal, ha theológusai, lelkészei foglalkoznak
csupán a vallás ismeretbeli, tanbeli részével?
Sót még itt is szomorú világot vet a helyzetre
az, hogy tudtommal hosszú évek óta nem je
lent meg semmiféle olyan magyar munka, amely
az evangélikus egyház tipológiájával foglalkoz
nék, kivéve legújabban Gaudy gyakorlati tip o 
lógiai kézikönyvét, amelyről nem tudom hány
példányban kelt el. Theológiai irodalmunknak
szánalomra méltó szegényessége arra vall, hogy
az érdeklődés nem nagy, vagy pedig, hogy lel
készeink az idegen nyelvű irodalomból ki tudják
elégíteni azokat a követelményeket, amelyeket
ha nem is a hivatalos egyház, de mindenkinek
hivatástudata és kötclességérzete kellene hogy
felállítsanak a hittudomány megszerzése irá
nyában.
Az Ágostai Hitvallás jubileumi esztendeje
legyen egyházunknak emlékeztetés arra, hogy
elvész az a nép és az az egyház, amely tudo
mány nélkül való, amelynek nincsenek határo
zott és szabatos ismeretei a hitigazságokról és
azokról a tanokról, amelyeket magáénak vall
és ünnepel.
Ez az élet nem kegyesség, hanem gyara
podás a kegyességben; nem egészség, hanem
gyógyulás; nem állapot, hanem növekedés; nem
nyugalom, hanem gyakorlatozás. Még nem fe
jeztük be s nem történt meg, de lendületben
és folyamatban van. Nincs a célnál, de útban
van. Még nem minden izzik és ragyog, de min
den tisztul.
Luther.
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Akadály-e az autonómia ?
D. Kapi Béla dunántúli püspök idei jelen
tésében egyik legsúlyosabb megállapítás az,
»hogy egyházunknak változtatnia kell eddigi
anyagi politikáján.. Rá kell eszmélnie, hogy
együtt képez egy egészet«. A püspök e két kö
vetelménye szorosan összetartozik, mert ő az
anyagi politika megváltoztatását azon az alapon
gondolja, amely az egyház egység-tudatából
adódik. Ennek az egység-tudatnak a kialakulá
sát pedig megnehezitve látja az autonómiának
közkeletű, de téves érvényesülésében. Azért
tartja szükségesnek megjegyezni, hogy »nem
érinti autonómiánkat, ha az idő kényszerítése s
egyházunk szükségletei szerint belső berendezé
sünkön mi magunk változtatunk«. S a püspök
első sorban a gyülekezeti autonómiára gondol.
Azt mondja: »Gyülekezeteink, missziópontjaink,
szórványaink vallási, egyházi, kulturális és szo
ciális problémái nem oldhatók meg a gyülekezeti
autonómia keretei között«. Rámutat arra, hogy
»közös feladatok közös erőket, egybehordott
anyagi feltételeket és egymásért való áldozato
kat követelnek«.
A dunántúli püspöknek ezen utóbbi meg
állapítása annyira igaz, hogy szinte közhelynek
volna tekinthető, ha ez az igazság nem állna
olyan igen messze a való helyzettől. Sajnos,
akármelyik olyan intézményünket, vagy vállal
kozásunkat nézzük, amelyiknek virulásáhóz,
vagy sikeréhez az összes erők összefogása és
együttműködése volna szükséges, csak siralmas
tespedést, bukdácsolást vagy éppen letagadha
tatlan kudarcot látunk.
Kérdés azonban, hogy ennek az áldatlan
helyzetnek egyházi szervezetünk, s közelebbről
a gyülekezeti autonómia-e az oka. S hogy a
gyülekezeti autonómiának — amelyen egyéb
ként már sok rés tátong — megváltoztatása,
vagy eltörlése javitana-e a helyzeten. Egyház
jogászaink alkalomadtán szeretik kiemelni, s a
hangoztatásával a »non cooperatio«, a »paszsziv resistenda« fellegvárává megtenni az
Egyházi Alkotmány 11. §-ának azt a mondatát,
hogy az ág. hitv. evang. egyházban minden
hatalom az egyházközségtől e r e d«. Már több
ízben rámutattam arra, hogy ebből a szerintem
helyes és egyházunknak lényegét szervezetileg
kifejezésre juttató tételből nem következik,
hogy minden hatalom az egyházközségnél'va n,
vagy minden hatalmat az egyházköség g y a k o 
rol. Ezt maga az egyházi alkotmány ugyan
abban a 11. §-ban kimondja: »az ág. hitv. ev.
egyháznak mind törvényhozása, minden kor
mányzata, mindig a z ö s s z e s j o g o s u l t egyh á z t a g o k k ö z r e h a t á s á n a k k i f o l y á s a«.
Az egyházközség tehát azért tétetik meg
minden hatalom forrásává, hogy a törvényho
zásban és a kormányzatban valamennyi jogo
sult egyháztag k ö z r e h a t h a s s o n . Ez logi
kusan következik az egyházi alkotmány 1. §-

ból, amely szerint »a magyarországi ágostai hit
vallású evangélikus keresztyén egyházat h í v e i 
n e k (tehát nem gyülekezeteinek!) ö s s z e s é g e
alkotja«. És itt megint súlyt ’kell helyeznünk
arra, hogy »híveinek« összesége, tehát nem a
»jogosult egyháztagoknak« az összesége. Kü
lönbség tétetik teház az egyház, s másfelől az
egyháznak törvényhozása és kormányzata kö
zött. Az egyházat a hívei alkotják, de törvényhozásába és kormányzatába az arra jogosult
tagok folynak be és pedig közrehatás utján.
Alkotmányunk ezen egyik alaptételéből,
hogy t. i. a törvényhozásban és kormányzatban
az ö s s z e s jogosult egyháztagoknak a közre
hatás biztosítva van, folyik az, hogy jóllehet
az egyetemes, az egyházkerületi és az egyházmegyei közgyűlés a saját hatáskörében gondos
kodik az egyetemes egyház, az egyházkerület
s az egyházmegye szükségleteinek fedezéséről,
de ha a nála alacsonyabb hatóságot uj kivetés
sel akarja terhelni, akkor azt az alsóbb ható
ságot, tehát az egyházkerületet, az egyházme
gyét, illetve az egyházközséget előbb m e g h a 11g a t j a . Egyházunk »anyagi politikájának« mos
tani álláspontja tehát az, hogy uj k i v e t é s 
s el v a l ó m e g t e r h e l é s nem lehetséges a
megterheíendőknek megkérdezése, illetve meg
hallgatása nélkül. Ez jelenti másrészt azt is,
hogy az egyházközségek, egyházmegyék és
egyházkerületek sem megbizottaiknak, sem hi
vatalos képviselőiknek nem adják meg a telj
hatalmat arra, hogy a magasabb hatóság köz
gyűlésén az ő terhűkre uj kivetéseket szavaz
zanak meg, megbízóiknak meghallgatása nélkül.
Látható tehát, hogy anyagi politikánknak
megváltoztatása nem csupán a gyülekezeti auto
nómiának, hanem az egyházmegyei és az egy
házkerületi autonómiának a kereteit is meg
változtatja, s végeredményben az e g y e t e m e s
közgyűlésnek a pénzügyek terén
v a l ó a u t o k r á c i á j á t j e l e n t i . Mert azt hi
szem nyilvánvaló, hogy a közös feladatok nem
csupán egy egyházmegyén belül, vagy egy egy
házkerületen belül közösek, hanem közösek az
egyetemes egyház körén belül is. Belső be
rendezésünknek önmagunk által való megváltoz
tatása tényleg nem érinti autonómiánkat, de ha
ez a megváltoztatás az autonómiát megsemmi
síti, akkor ez azt jelenti, hogy az autonómia
öngyilkosságot követ el. Az autonómia nem
szűnne meg azzal, ha a magasabb hatóságok
közgyűlésére kiküldöttek teljhatalommal ruháztatnának fel uj kivetések megszavazására. Ez
kétségtelen. Aminthogy kétségtelen az is, hogy
a kiküldött képviselők megválasztásának aktusa
révén a jogosult egyháztagok igy is közrehat
nának a kormányzatban. Azonban még egy lé
péssel tovább kellene mennünk, s meg kellene
változtatnunk az egyházközségek, egyházme
gyék, egyházkerületek azon autonóm jogát is,
amelynél fogva k ö l t s é g v e t é s ü k e t m a g u k
á l l a p í t j á k me g. Ugyanis a felsőbb hlatóság
által megszabott uj kivetéseket kénytelenek vol
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nának felvenni költségvetésükbe. És pedig nem
csak a gyülekezetek, hanem az egyházmegyék
és az egyházkerületek is.
A kérdés már most az, hogy vannak-e
egyházunk vezetőinek olyan k o n k r é t t e r v e i ,
amelyeknek megvalósítása végett az alsóbb ható
ságoknak, illetve az egyházközségeknek uj ki
vetés által való megterhelése válik szükségessé?
És ha vannak ilyen konkrét terveik, megpróbál
koztak-e már azzal, hogy az uj kivetést az ér
vényben levő autonómiák utján léptessék életbe?
Mert ellenkező esetben, avagy ha az autonó
miák az uj kivetést megszavazzák, azok keretei
nek megbolygatása nyilván felesleges
Az akadályokat, amelyek az erők össze
fogásának útjába gördülnek, ma igen sokan nem
a gyülekezeti, hanem az e g y h á z k e r ü l e t i
a u t o n ó m i á b a n látják. A gyülekezetekre való
atomizálódásnál szembeszököbb a négy egy
házkerületnek egymástól való .elszigetelődése.
Ezt a gyülekezeti autonómia megváltoztatása
sem szüntetné meg. Az anyagi politika meg
változtatása tehát a jelen helyzetben első sor
ban azt jelenti, hogy az egyházkerületeknek egy
máshoz való viszonyát kellene bensőbbé, köz
vetlenebbé, életteljesebbé tenni. Hogy a »kö
zös feladatok« felismerése és munkálása ne szűn
jék meg az egyházkerületek határán, hanem ki
terjedjen az egész egyházra. Ez akkor válik
lehetségessé, ha belátjuk, hogy a magyarországi
ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egy
hazat h í v e i n e k ö s s z e s é g e alkotja, nem
pedig a négy egyházkerület. A jelszó tehát az
legyen: vissza az alkotmányhoz!
Ha jelenleg az autonómiával baj van, an
nak nem az autonómia az oka, hanem az embe
rek. Azok az emberek, akik az egyházban első
sorban a törvényhozási vagy önkormányzati
szervezetet látják, s nem a hívek összeségét.
Tudnak gondolkodni, tervelni, cselekedni egyes
kormányzati hatósági fokozaton belül, de kép
telenek arra, hogy az egyház híveinek összesé
gébe mint hívek illeszkedjenek bele. Azok a lo
kális patrióták és lokális celebritások, akik nem
tartják feladatuknak, hogy általuk és bennük
az evangélikus egyház egysége jusson kifeje
zésre, hanem minden ambíciójuk abban merül
ki, hogy a maguk gyülekezetének, esperességének vagy egyházkerületének szerezzenek ba
bért. Ezen a mentalitáson semmiféle egyházszervezet nem segít, egyedül az uj teremtés,
az újjászületés, amely által mindenki az egy
Test tagjának tudja magát s valamennyien
e g y ü t t növekednek abban, aki a Fej, a Krisz
tusban.
Minden sikeres anyagi politikának is csak
az összes egyháztagok k ö z r e h a t á s a lehet a
bázisa. Ezt a közrehatást biztosítja és teszi le
hetővé az egyházi alkotmány 11. §-a. Az ügye
ket a gyülekezetek kezéből nem kivenni kellene,
hanem a mainál nagyobb mértékben megtár
g y a lta d velők. Ez keltene érdeklődést, ez tenné
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az ügyeket ismeretessé és keltené fel az áldozatkészséget is. A bajunk talán abban is gyökerezik,
hogy az egyházkormányzás nagyon messze el
távozott a gyülekezettől, amelynek áldozatkész
ségére annyiszor appellálunk. Amilyen bizonyos
az, hogy erőnk a gyülekezetekben van — s ezen
a tényen semmiféle szervezet változtatni nem
tud
éppen olyan kétségtelen, hogy egyházun
kat a gyülekezetek akarata ellen nem lehet kor
mányozni, bármilyen szervezet mellett sem.
Egy dolog érthető. Nevezetesen, hogy a
gyülekezetek nem örülnek annak, ha az egy
házkormányzati terhek növekednek, s hogy az
egyházkormányzatnak egyszerűsítését, olcsóbbá
tételét kívánják. És sajnos, hogy éppen erre
nincsen semmi kilátás.
Diakónus.

JEGYZETEK.
Akár gazdasági válságnak, akár gazdasági
depressziónak nevezzük azt a helyzetet, amelybe
kerültünk, s amelyet részben magunk idéztünk
elő, valószínűnek látszik, hogy a nehézségek és
a nyomor legalább is a tél folyamán, még foko
zódni fog, s egyelőre arra sincsen semmi ki
látás, hogy a világgazdasági helyzet megválto
zik. A munkanélküliség talán hazánkban nem
lesz olyan ilyesztő arányú, mint az iparilag fej
lettebb államokban, de a mezőgazdasági mun
kások helyzete eddig sem volt rózsás, most pe
dig, amikor mindenki ott takarékoskodik, ahol
tud, a földbirtokosok és a nagyobb gazdák ha
csak lehet, kevesebb munkást alkalmaznak s igy
is csökkentik az üzeAii költségeket. Azokat az
embereket, akik keresetüktől elesnek, nem le
het felruházni vagy jóltartani azzal a vigaszta
lással, hogy mindez világprobléma s máshol sem
megy jobban. A bajt gyökerében orvosolni csak
a munkaalkalmak szaporításával lehet, ámbátor
ennek is megvannak a korlátái és határai.
Az apostol azt mondja, hogy jót kell tenni
mindenkivel, de különösen hittestvéreinkkel.
Hogy mit értett ezen, azt talán nem lehet félre
magyarázni. A gyülekezet szeretetközösség.
Mint ilyen, természetszerűleg gyakorolja a jó
tékonyságot. Ha hittestvérünk baja pénzügyi
természetű, úgy kell rajta segítenünk, ahogyan
a baja megkívánja. Minden segitőakció csak
abban az esetben lehet eredményes, ha azok,
akik az akciót végzik, ismerik a helyi, családi
és egyéni viszonyokat. A gyülekezeti belmiszsziói bizottságok és egyesületek azt tartsák most
legelső feladatuknak, hogy a segítségre szoru
lókról közvetlen tapasztalati megismerés alap
ján készített katasztert vegyenek fel. Az akció
nak tapintatosan, türelemmel, a felebaráti sze
retet jegyében, de amellett okosan és józanul
kell történnie. Mindig akadtak, akik a jótékony
sággal visszaéltek, de ez ne ijesszen el bennün-
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két a jócselekedetek gyakorlásától. Mert bizo
nyos az is, hogy mindig voltak boldogtalanok,
akik nem a maguk hibájából keveredtek bajba
s akik a maguk erejéből nem birnak zöldágra
vergődni.
Ha a gyárak, kereskedőcégek, gazdaságok
munkásokat bocsátanak el, s redukálják az üze
müket, akkor nem szenvedhet kétséget, hogy
nyomorúság támad, s a munkájukat, vele együtt
bérüket vesztett emberek éheznek, fáznak, icsaládjukkal együtt. Ezen a szomorú tényen isemmit sem változtat semmiféle elmélkedés ivagy
zsörtölődés. Hiába szidjuk a világháborút, Tria
nont, vagy a kormányt. Ezzel egyetlen .éhezőt
sem tartunk jól s egyetlen mezítelent sem ru
házunk fel.
Hangoztatják és kívánják egyfelől a taka
rékosságot. Másfelől azt mondják, hogyha iazok,
akiknek módjukban áll takarékoskodni, csak
ugyan összehúzzák magukat, s bár módjukban
volna, nem költekeznek, a helyzet még rosszab
bodik. Mindakét félnek van igaza. A takarékos
ság magában véve nem elég, sőt ronthat. Mert
a munkaalkalmat és a kereseti lehetőséget csök
kenti. Még azt sem lehet mondani, hogy kerül
jük a fényűzést, mert részint nehéz megállapí
tani, hogy hol kezdődik a fényűzés, részint pedig
a fényűzés is sok szegény,embernek ád kenyeret.
Mit mondjunk tehát? Az az ember, aki ed
dig évente négy öltözet ruhát és hat pár cipőt
csináltatott, holott igen szépen beérhetné évente
két öltözettel és három pár icipővel, ha telik
neki, csináltasson most is négy öltönyt és hat
pár lábbelit, de nem mindent önmagának, ha
nem két öltözetet és három pár cipőt a szegé
nyeknek. Ha élelemre költhet háromszoriannyit,
mint szükséges volna, költse rá, de ne ön
magára, hanem adjon enni az éhezőknek. Ez
a helyes és keresztyén takarékosság, nem pe
dig az, amely a takarékosság jeligéje alatt öszszehalmozza, s azután esetleg külföldön helyezi
el a pénzt.
Minden gyülekezetnek kötelessége volna
ezekben a nehéz időkben megvizsgálni tagjai
nak anyagi helyzetét. A keresztyénségnek nem
lehetne nagyobb szégyene, mint hogyha ezekben
az idődben részvétlenül menne el a nyomorgók
mellett.

Egyházi evangelizálás.
(Folytatás és vége.)
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Ágostai
Hitvallás szerint azt a feladatát, amely szerint
az embereknek a Szentleiket közvetíti, az ige
tanítása által teljesiti első sorban. Az egyház
legbensőbb lényege és a neki adatott kegyelmi
erő szerint nem liturgikus, nem áldozó, nem
hierarchikus egyház, hanem az ige körül sáfár
kodó, az igét tanító egyház. Papi szolgálatát
azáltal végzi, hogy az igének hatása alá helyezi
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az embereket és igy utat tör a Szentiéleknek
a szivekbe. Ma divatos szóhasználat szerint az
egyház első sorban e v a n g e l i z á l ó e g y h á z .
A szentségek kiszolgáltatásával is evangélizálást végez s cselekmények alakjában hirdeti az
isteni ígéreteket, amelyeknek valóságát az is
teni mindenhatóság a szentség külső, látható
elemeiben adja a hívőknek, akik hiszik, hogy
Isten ígéretei igazak és megváltoztathatalanok.
A liturgiának minden szépsége, a szertar
tásoknak minden pompája hiábavaló, ha hiány
zik az ige, amely Istennek ereje minden hívő
nek üdvösségére. Az egyház azért van, hogy
tanítsa az igét s igy nyisson utat a vigasztaló,
megelevenítő, kormányzó és oltalmazó Szent
iéleknek. Meghalt, vagy gutaütött egyház az,
amelyik az igét nem tanítja, amelyik más esz
közöket használ, hogy embereket nyerjen meg
önmagának. Lázas tevékenységet fejt ki, csak
az igéről feledkezik meg. »Az a neved, hogy
élsz, de holt vagy. Vigyázz és erősítsd meg a
t ö b b i e k e t , akik halófélben vannak«. Minden
gyülekezet kell, hogy az evangélizálásnak
gyújtópontja, hadműveleti bázisa legyen abban
a faluban, vagy városban, ahol él.
Az egyházi hivatal az Ág. Hitv. szerint nem
egyházkormányzati, egyházképviseleti, vagy
egyházközigazgatási szerv. Az egyházi hivatal
az az institúció, az a hivatal, amely az ige ta
nításával és a szentségek adminisztrálásával tel
jesíti szolgálatát. A l e l k é s z az Ág. Hi t v .
s z e r i n t az e v a n g é l i o m t a n í t ó j a , evang é l i z á t o r . Különös, hogy az Ág. Hitv. nem
szól az egyházi hivatal lelkipásztori szolgálatá
ról. A lelkipásztorkodás, a lelkek gondozása
azért nincs említve a Hitvallásban, mert tulaj
donképen minden egyháztag, minden keresztyén
ember »őrizője az ő atyjafiának«; a speciális
egyházi hivatal az evangélizálás és a szentségek
kiszolgáltatása. A lelkipásztorkodás a hitnek s
a Szentléleknek közvetítése. Ahol az evangéliomot tanítják és a szentségeket kiszolgáltatják,
vagyis ahol a Szentlélek számára utat nyitnak
a szivekbe, ott a Szentlélek gondoskodik pász
torokról, olyan hívekről s lelkészekről, akik
megtermik a felebaráíi szeretetnek gyümölcsei
Ha a Szentlélek megtölti a sziveket, a föld meg
tenni gyümölcsét. Igen sok u. n. belmissziói
tervezésnek, akarásnak, szervezkedésnek azért
kell korai sírba szállni, vagy élet-halál közt síny
lődni, mert hiányzik az evangélizációs alap,
nincs meg az igének hűséges és bőséges ta
nítása, alkalmatos és alkalmatlan időben való
hirdetése. »Hirdesd az igét, állj elő vele!«
Talán csalódom — s bár csalódnám ! — de
mintha itt-ott a szegénységünk proklamálását
látnák abban, ha azt mondjuk, hogy egyházunk
az ige egyháza; mintha itt-ott egynémelyek le
kicsinylőnek tartanák a lekésznek »prédikátor«
elnevezését. Ha igy volna, jó lesz mielőbb más
ként gondolkodni. Mert az egyháznak próba
köve éppen az, hogy mennyire becsüli az igét,
mennyire értékeli az ige erejét. Jaj annak az
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egyháznak, amelyik szégyenli a Krisztus evangé- vel tör be az irodalom iskoláiba, éppúgy a mű
vészetek minden ágába, sőt a tudomány ber
liomát, vagy nem tartja elégnek, vagy éppen
fél tőle. Ahogyan az igehirdetőnek próbaköve keibe is, nem is szólva arról, hogy uton-utaz, hogy őszinte lélekkel melyik textusról fél félen, vasúton és társadalmi érintkezéseknél
és átall prédikálni, úgy az egyháznak is próba mindenütt megszólal és sokszor egy-egy ele
köve az, hogy meri-e őszintén hirdetni, taní gáns megjegyzésbe burkolva hinti szét magvait
az ideges, meggondolatlan és felcsigázott em
tani a t e l j e s evangéliomot.
Meg vagyok róla győződve, hogy az az beri kedélyek fajtája. Alig lehet voltaképen rá
ismerni, hogy ugyanaz a Homo Sapiens népe
egyház, amelyik a t e l j e s e v a n g é l i o m o t
t a ní t j a , meri tanítani és akarja tanítani, utat síti be a földet, mint néhány évtizeddel ez
nyit önmagához is a Spiritus Creator-nak, a előtt. Inkább az indulatok, semmint az érte
teremtő Szentiéleknek. Egyházunk a reá bízott lem által irányított reakciók a jellemzői ma
teljes evangéliommal a lelkiébredést szolgálja, nemcsak a legyózöttek, de a győzők országaiban
önmagának is a legjobb szolgálatot teszi, mert élő emberiség elméjének is.
a tanított ige az egyház hitének, tanának és
Az idegesség terjedése minden körben ne
életének is állandó regulája lesz; az evangélizáló hézség nélkül megállapítható az emberek életé
egyház napról-napra kénytelen meglátni a sa ben és életük összes megnyilvánulásaiban.
ját arculatát az ige tükörében, s észrevenni, Olyan ma az emberiség gondolkozása, érzü
hogy van-e rajta szeplő vagy sömör. Ahogyan lete, hangulata és cselekvési módja, mint egy
az állomásokon kalapácsütések hangjából Ítélik agyoncsigázott s csaknem teljesen ki vérzett em
meg, hogy épek-e a kocsikerekek, úgy az egy beré. Vértelen agyában csak kisebb értékű esz
ház hangja, az igehirdetés is tudtul adja, hogy mék vernek egykönnyen gyökeret, érzelmi vi
az egyház milyen kerekeken fut, eljuthat-e a lága a haragos indulatokra, kedélye a kellemet
célhoz.
len hangulatú sziliekre, cselekvése pedig az elA mondottak azt is jelentik, hopy a jelen • sietett, megfontolatlan reakciókra hajlik.
legi helyzetben az egyház munkájának terhe
»A kor, amelynek küszöbéhez értünk, a leg
az igerhirdetókön, a lelkészeken van. Nekik kell vallástalanabb, amelyben emberiség valaha élt.
előállni az igével, az evangéliommal. »Ints, Sót egyenesen vallásellenes«, — állapítja meg
feddj, buzdítsI« »Az e v a n g y e l i s t a munká gróf Kayserling Hermann.
ját cselekedd, szolgálatodat t e l j e s e n beA régi idők letűnt embere, ez a sok hitöltsd«.
báju, de értékes értéktől duzzadó emberklasAz Ágostai Hitvallás egyszerűen, világosan sis, melytől a mai nemzedék a letűnt idők ér
megmondja, hogy az egyház evangélizáló egy demeit is elvitatni igyekszik, kifáradt, kimerült.
ház és a lelkész hivatala az evangélizálás szolgá
lata. Ezen az utón kell elindulnunk, s ezen a te A jelenbe nem tudja magát beleélni, a jövőbe
rületen kell munkálkodnunk. Aki elntélkedik a megnyugvás nélkül tekint. Nem tud biztos rév
partot látni, amely felé nyugodtan evezhetne.
mondottak felett, az talán meg tud felelni arra
a kérdésre is: teljesen betölti-e szolgálatát az A fiatalabb nemzedék inkább a mának él,
a lelkész, aki hetenként egyszer, vasárnap, a hiányzik nála az igazi célkitűzés, s ha meg is
van, ez eszményi magasságban áll felette, me
templomban tanítja az evangéliomot; s talán
lyet
elérni szinte nem is remél; s ha emelkedik
arra a másik kérdésre is meg tud felelni: mi a
is,
fehér
lelkének selyemszárnyát mindig job
teendő.
Diakónus.
ban nehezíti az élet koromjának a reászitáló
szürke pora. Nem csoda, ha ezzel a teherrel
hamarabb fárad és visszahull a mába, hiszen
jövőjét megfeszített munka mellett sem látja,
nem is láthatja biztosítottnak. Megfelelő biz
tos otthont igazán csak a szerencsés véletlen
hozhat neki. Gyakran kell látnia azt is, hogy
Irta: Fachs János
a szakemberek előmenetelében nem mindig
Az oroszországi vallási üldözések rémes munkájuk erkölcsi és tudományos értéke a
kiáltásai, melyek a szovjet minden kendőzése döntő. Nem csoda, ha gonddal tér pihenőre
dacára is újra meg újra és mindig nagyobb és aggodalommal kél, mert a közhasznú és köz
erővel jutnak kifejezésre, gondolkodóba ejt, érdekű tevékenység is alig-alig mozdítja elő
hogy tulajdonképpen mi is az oka annak, hogy boldogulását. A mai ifjú u g y (érzi, hogy zavarta
újra meg újra kiválnak az emberiség egyes lan öröme csak a könnyelmű, önző kapzsi,
tömegeinek a leikéből egyes csoportok, amelyek sem hátra, de előre sem tekintő embernek le
a lelkiismeret minden tiltó szavát elhallgat het. A zajos mulatozás és a mai sátáni zene
tatva, az önzés gonosz szellemétől vezetve a pokoli tempója éktelen lármájával csak arra
felfordulásnak és az anarkiának híveivé sze van hivatva, hogy túllármázza a túlfeszített ide
gődnek? Honnan van az, hogy már jó egy gek minden szálon zörgő lármáját. S ez in
század óta mindig nyíltabb merészséggel jut kább olyan ellensúlyozó, hiperkonpenzáló ide
kifejezésre az atheizmus szelleme és inagy erő ges reakció. Ugyanígy a sok tarka szövet,
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cifra öltözék, a még tarkább bánat és belső
nyugtalanság takarója. Az ideges fáradtságból,
s meggondolatlan könnyelműségből fakadó öngyilkosságok idevágó sorozata is azt beszéli,
hogy »amúgy sem érdemli meg az élet, hogy
végig éljük«.
Nemzetközi és világjelenség a gazdasági
krízis s a nyugalom békeéveiben elsajátított
nyárspolgári jómód mindenütt az egész világon
idegesen szisszen fel, ha már elért nyugalmi
és megelégitési köréből csak némiképp is ki
zökkentik. Az adósságökkal, anyagi gondokkal
teli világ soha oly csaló és megvesztegetésre
hajló nem volt, mint má. 'Még az absolut nyu
godt, csendes kedélyű falu is megváltozott és
jobb viszonyok után kiáltoz, s úgy érzi, hogy
ő veszített legtöbbet, mert ő az, akit legjob
ban kizsarolnak és minden oldalon megadóz
tatnak és elvégre belőle él az egész ország.
(Folytatjuk.)

HÍ REK.
— Pesthy Pál serlegavató beszéde. A
nagyenyedi Véndiákok Egyesülete díszes arany
serleget ajándékozott a Bethlen Gábor Szövet
ségnek, amelyet nov. 18-án nagyszabású beszéd
del avatott fel Pesthy Pál azon az emlékvacso
rán, amelyet a Szövetség Bethlen Gábor fejede
lem halálának háromszázadik évfordulója alkal
mából rendezett Budapesten. Pesthy Pál rá
mutatott, hogy Bethlen Gábor demokratikus és
vallásilag türelmes politikát folytatott, a katholikus egyház szabad vallásgyakorlatát is elő
mozdította, ami az akkori időkben bámulatra
méltó türelmesség jele. A protestáns egység
és általában a társadalmi egység megvalósítá
sára hívta fel a figyelmet.
— Kitüntetés. A kormányzó dr. Haviár
Gyula szarvasi közjegyzőt, volt egyházközségi
felügyelőt kormányfőtanácsosi címmel tün
tette ki.
—Lelkészértekezlet. A veszprémi egyház
megyének Lelkészegyesülete Takács Elek es
peres elnöklete alatt nov. 5-én Pápán megtar
totta őszi értekezletét. Ugyanakkor gyülésezett
itt a Tanítóegyesület is. Délelőtt 9 órakor a két
egyesület tagjai közösen Úrvacsorához járultak,
melyet dr. Schlitt Gyula lajoskomáromi lelkész
osztott ki. Majd ktilön-külön megtartották gyűlé
seiket. Takács Elek esperes elnöki megnyitó
jában reámutatott a nagy bajokra, melyek a
gazdasági válság következtében mindjobban reá
nehezednek gyülekezeteink háztartására s egy
házunknak fontos feladatává teszi a nehéz kér
dés megoldását. Kakas József értékes munkát
olvas fel: »A lelkész s a vallásoktatás« kérdé
séről. A munka annak a felfogásának hive,
hogy a vallásoktatást kizárólag a lelkész vé
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gezze. Beható vita nyomán az értekezlet arra
az álláspontra helyezkedik, hogy a rendes val
lásoktatást a tanítóság kezében kell hagyni, de
a lelkész közreműködésével támogassa azt. —
Tárgyalás alá került a gyülekezeteknek az el
nöki megnyitóban megpendített háztartás ügye,
s az értekezlet ama felfogásának adott kifeje
zést, hogy csak a minden tekintetben erélyesen
végrehajtott takarékosság mentheti meg a gyü
lekezeteinket a felborulástól. Tárgyalta az ér
tekezlet az ismétlő iskolai vallásoktatásnak ered
ményesebbé tételét is. Az egyházmegyei belmissziói egyesület elnöke, Hering János ismer
tette az egyesület tervbe vett evangélizáló elő
adásainak programmjáí s megbeszéltük a Belmissziói Munkaprogramul egyes részeit. Elnök
ur buzgó imája fejezte be az értekezletnek ál
dásos munkáját. Dr. S. G.
— A Zsinatot előkészítő-bizottság nov18-án báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő és D. Geduly Henrik ,p üspök elnöklete
alatt ülést tartott. Dr. Miszler Károly előadó
ísimertette azfeddigi munkálatokat s bejelentette,
hogy a különböző albizottságok feladataikat tel
jesen elvégezték. A többször átdolgozott, sző vég
kinyomatás alá kerül, hogy az egyházi közvéle
mény a munkálattal szemben állást foglalhasson.
— Lelkészválasztások. A kiskőrösi egyházközség egyhangúlag Dedinszky Gyula, kiskő
rösi segédlelkészt választotta Koren Pál utód
jává. — A budapest-kelenföldi egyházközség
Szántó Róbert budapesti vallástanárt, volt sza
badkai lelkészt választotta meg lelkészévé Szűcs
Gábor utódjaként.
— Egyházmegyei leánykonferencia. A kemenesaljai egyházmegye belmissziói egyesülete
nov. 9-én tartotta első leánykonferenciáját Celldömölkön. A konferencián a lelkésznék és tanitónék vezetésével mintegy 300 leány vett részt.
Délelőtt istentisztelet volt, Kovács István csöngei lelkész prédikált, Molitorisz János esperes
Úrvacsorát osztott. Délután az uj evang. iskolá
ban Molitorisz esperes imája és Weisz Vilmos
k.-hőgyészi lelkész irásmagyarázata után Huber
E. győri diakonissza-főnöknő szólt a konferen
ciához. Nagy I. zalaistvándi lelkész a zalaszentgróti nőegylet 30 éves történetét ismertette. —
Nagy M. zalaegerszegi lelkész tartott még elő
adást, a Krisztusról való bizonyságtételre buz
dította a konferencia tagjait. Molitorisz J. es
peres zárta be a konferenciát, amelyen a celldömölki énekkar is szerepelt Szórády Dénes
igazgató-tanitó vezetésével s két szavalat is el
hangzott. Az ünnep offertóriuma 66 pengő. Kö
szönet illeti meg a celldömölki Nőegyletet, élen
dr. Holéczy Zoltánná elnökkel, a konferencia
előkészítéséért és a délutáni szeretetvendégségért.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat két
uj fordítással most már 638 nyelven adja ki
a Bibliát.
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— Bibliaolvasóknak! Kétfajta emberek.—
óv. 24., hétfő: Igazak és istentelenek. 12.
sóit. — Nov. 25., kedd: Balgatagok és meg
adottak. 14. Zsolt. — Nov. 26., szerda: Isten
lók és ellenségeik. 94. Zsolt.
Nov. 27., csii>rtök: Érintkezés nélkül
elcsábítás nélkül.
19. Zsolt. 113—136. — Nov. 28., péntek: Kétle magatartás
kétféle vég. 37. Zsolt. —
ov. 29., szombat: Az istentelenek ijesztő ha
la. 49. Zsolt. — Nov. 30., vasárnap: Az isnfélók bizodalma. 124. és 126. Zsoltár.
Az Ichthys-cserkészek munkaközös*ge f. hó 9-én Kisújszálláson vezetökonferenát rendezett. Sokfelöl jöttek össze tisztek és
ízetök: Budapest, Győr, Debrecen, Sárospak, Kisújszállás, Kenderes stb. volt képviselve,
megnyitó áhitat Máté 22, 41 -46 és 16, 15—
) alapján arról szólt, hogy a cserkészetben
így a kisértés a farizeusságra, hogy Krisztust
im tartjuk többnek, mint embernek és nem
:arjuk egészen Úrrá tenni magunkon. Pedig
»Űr az Atyaisten dicsőségére!«, ha akarjuk,
i nem! »örök reformáció a cserkészetben« c.
őadás rámutatott a cserkészet mai nagy válsá>s belső kérdéseire, amiket kívülről nem igen
hét észrevenni. »Az evangéliumi cserkész
hető c. előadás és eszmecsere alatt mindviláísabbá lett a vezetők előtt, hogy minden apró
erkészkérdésnek és minden cserkészpedagóának csak akkor van ható ereje, ha a vezetőnek
fyéni lelke és imádkozó élete van. »Az evangéimi cserkészet gyakorlati kérdése-x-nek a megtatása után elhatározta a konferencia, hogy já 
tsszál Pápán tart vezetőkonferenciát és pünjsdkor az ország három részén rendez Ichthysbort. Budapesten a főváros és környéke evaníliumi cserkészmunkát végző csapatai részére,
ebrecen—Kisújszállás környékén a tiszántúli
apatok számára. Győr és Pápa rendezésében
dószinü Kővágóörs környékén lesz pünkösdi
bor a dunántúli evangéliumi cserkészvezetők
csapatok számára. Országos lehthys-tábort
inden három évben rendez a »munkaközösg«. Délután a kisújszállási cserkészfiukkal tarttak ünnepséget a vezetők. — Isten lelke volt
konferencián.
— A Jóakarat Ligája. Az Üdvhadsereg
t Jóakarat Ligája« címen uj szolgálatot kezd.
Ligának tagja lehet mindenki, aki szabad idenek egy részét ennek a szolgálatnak szentelni
ijlandó. A Liga célja személyes érdeklődést
nusitani minden fajta szenvedő iránt. Például
itegek látogatása, táplálása, menhelyek és töeglakások látogatása, betegeknek kórházba
állítása, szóval a szenvedő emberiségnek szető szóval vagy cselekedettel való gyámolitása.
Ausztria. Az osztrák választásokon a
ociáldemokraták 72, a keresztyén-szociálisták
lerikálisok) 66, a szabadelvűek 19, a fasiszták
képviselőséget kaptak. Valószínű, hogy a klekálisok és a liberálisok koalícióba lépnek.
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— Az Országos Luther-Szövetség novem
ber 19-én dr. Rasó Lajos kormányfőtanácsos,
üv. elnök elnöklete alatt zártkörű konferenciát
tartott. Előadók voltak D. dr. Pröhle Károly
egyetemi tanár, Kemény Lajos budapesti lelkész
és dr. Bruckner Győző, a miskolci jogakadémia
dékánja. Az előadások központi témája az Ágos
tai Hitvallás volt.
— Az eperjesi vértanuk tem etése. Hirül
adtuk már, hogy a sárosmegyei Szinnye község
r. kath. templomában ráakadtak négy evangé
likus vértanúnak, Karaffa áldozatainak holttes
tére. Az eperjes piazán hosszas kínzás után fel
négyelt hithősök tetemét Szinnyey Miklósné
Keczer Klára volt az a bátor asszony, aki job
bágyaival éjszaka idején a holttetemeket Eperjes
piacáról elvitette és a szinnyei templom tornya
alatt eltemettette. A mártírokat, név szerint Ke
czer Andrást, Radvánszky Györgyöt, Palásthy
Gábort és Bertók Jánost november 12-én he
lyezte uj sírba Eperjes magyarsága, kegveletes
gyászünnepség keretében.
— A magyar C. E. szövetségek munkáskonferenciája. Minden év novemberében üszszegyülnek a Keresztyén Szövetségek munkás
tagjai, hogy néhány konferenciai nap áldott lég
körében elmélyitsék lelki életüket és felkészül
jenek jobban a szövetségmunkára, mely a pro
testáns történelmi egyházak szolgálatában már
oly nagy eredményeket termel. A nagy gazda
sági nyomorúság dacára is szép számmal gyűlt
egybe a konferenciázó sereg. A konferencia té
mái mind tényleges szükségeket elégítettek ki
és ezért a velük való foglalkozás nagy áldást
jelentett. Az »Örök intelmek« tárgysorozatban
a következő előadások hangoztak el: Bánd meg
bűneidet; tisztítsd ki életedből a gonoszt. 2.
Légy engedelmes Uraddal szemben. 3. Járj
szeretetben. 4. Vidd szerte az evangéliom üze
netét. 5. Keresd az örök kiapadhatatlan forrá
sokat.
Elhangzottak még a következő elő
adások: 1. A munka legnagyobb nehézségei.
2. Válságok a szövetségek életében. 3. A jól
felkészült munkás. 4. A helyesen hasogatott Ige.
5. Vetés a jövendőnek. — A konferencia elő
adói voltak: Benkő István, Bereczky Albert,
dr. Gráf Elemér, Dizseri Sándor, Nagy István,
Nyáry Pál, Sallay István, Szabó Miklós, Turóczy Zoltán, dr. V idor János.
Nagykanizsa. A nagykanizsai egyházközség a Petrik Dezső elhalálozásával megüre
sedett felügyelői tisztségre Kalmár Zoltán oki.
mérnököt választotta meg. Az üj egyházközségi
felügyelőt nov. 16-án iktatta hivatalába Mesterházy Sándor, a somogyi egyházmegye esperese,
Horváth Olivér nagykanizsai és Káldy József
iharosberényi lelkész közreműködésével.
— Prezbiteri konferencia Celldömölkön.
A kemenesaljai egyházmegye nov. 16-án tartotta
első prezbiteri konferenciáját Celldömölkön. Az
első hivő szóra körülbelül 300 prezbiter jelent
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meg 30 gyülekezetből. A konferenciát istentisz
telet vezette be, prédikált Molitorisz J. esperes
(Csel. 2, 37. 38). »Mi néked az egyház?« címen
előadást tartott Nagy István zalaistvándi lel
kész. »Minek kell lennie az egyháznak?« címen
Lukács István bobai lelkész. »A prezbiterek jogai
és kötelességei« címen dr. Kovács János zala
egerszegi egyházfelügyelő. Közóhajként jutott
kifejezésre a prezbiteri konferenciák állandósí
tása, bizonyságául annak, hogy szükségletet elé
gített ki. Ezt a közóhajt Vidos Dániel, a Johannita-rend lovagja, a celldömölki egyházközség
felügyelője tolmácsolta.
— Vasárnapi iskola. A legújabb adatok
szerint az egész világon van most 320.620 va
sárnapi iskola, 3,323.030 vasárnapi iskolai mun
kással (tanítók
és egyéb munkások) és
33,751.632 növendékkel, tehát a tagok száma
37,074.662.
— A Prot. Orsz. „Brocskó Lajos“ Árvaszövetség f. évi december 7-én délután 5 óra
kar tartja (Budapest, VII., Szegényház-tér 4.)
VI. évi rendes közgyűlését, melynek tárgysoro
zatán tisztujitás is szerepel. Az igen tisztéit ta
gok és érdeklődők szives megjelenését kéri az
Elnökség.
— Jugoszlávia. A vasárnapi iskolai szövet
ség háromnapos tanfolyamot rendezett Zimonyban dr. Kelly J. főtitkár ^részvételével. Jelen
voltak dr. Popp a jugoszláviai evang. egyház
püspöke, Kettenbach a szerémségi és Kund a
bánsági egyházmegyék esperesei.

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye elnöksége a tótkomlósi üresedésben levő lelkészi állásra pályázatot
hirdet.
Javadalom:
1. Tisztességes szabadlakás, melynek külső tisztoga
tása az egyház gondnokát, a belső helyiségek tisztogatása
pedig az érdekelt lelkészt illeti, mely célra az egyház
évenként két véka oltatlan meszet szolgáltat ki az ille
tőnek.
2. Féltelek szántóföld, vagyis harminc hold, az ezzel
együtt járó tizennégy holdnyi legelőilletőséggel, tehát
összesen negyvennégy hold,
3. Kétszáz köböl búza természetben (246 hl).
4. Kenderföld természetben.
5. Négy szekér széna helyett harminc forint, o, é.
pénzül 60 K.
6. Négy öl kemény tűzifa természetben.
7. Három offertorium: Karácsony, Husvét és Pün
kösd napjain, melynek % részét a két lelkész, % részét
a tanító urak kapják.
8. Gyermekágyas egyházkelők avatásáért 20 aranykrajcár (40 f).
9. Házaspárok esketéséért egy forint o. é. (2 K).
10. Prédikációs halottól egy forint (2 K), prédikáció
nélkül való temetésért tizenkét krajcár o. é, (24 f).
11. Keresztelési, esketési, halálozási és kihirdetési
bizonyítványokért negyven kr. o. é, (80 f).
12. Ezen hivány birtokosa az esperességi özvegy-,
árvaintézet p én ztá rá b a b e k e b e le z é s i díj fe jé b e n egyszersmindenkorra 120, szóval százhúsz forint o. é, (240 K),
valamint évenként 12, azaz tizenkét forint o. é. (24 K)
fizetni tartozik.
13. A rendes lelkészi teendőkön kívül tartozik a
hivány élvezője a helybeli nem evangélikus iskolákban
a vallástan tanítását legfeljebb heti 18 órában ellátni
és a munka zavartalan végzése végett segédlelkészt tar
tani. A fennmáradó vallástani órák ellátása a másik lel
kész kötelessége. Az istentisztelet nyelve: magyar—tót.
A Bányai ág. hitv. ev. Egyházkerület lelkészválasz
tási szabályrendelete 15, §, követelése értelmében felsze
relt pályázati kérvények 1930 november 27, déli 12 óráig
alulírott espereshez küldendők,
Orosháza és Szarvas, 1930 nov, 3,

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A reformációi ünnepélyekről beküldött tu
dósítások közlésére — hacsak valami rendkívüli
Kovács Andor
momentum nem teszi közérdekűvé — a lapban Dr. Mázor Elemér
egyházm. felügyelő.
ev. esperes,
nem tudok helyet adni.
m. kir. korm. főtanácsos
Kinek van igaza? Innen nem tudom meg
ítélni. Férje előtt tárja fel a helyzetet. Én a
magam részéről legalább is igen ritkán mennék
D. Raffay Sándor
oda látogatóba, ahol az, akit magammal vi
szek, rosszul érzi magát, s ahol csupán időtöltő
A m it a z U r ü z e n
látogatásról van szó.
H.
J. V. A másik, megjelent, tudósításcim alatt kiadjuk a püspök ur válogatott egy
már bent volt a nyomdában. Nem az a baj, házi beszédgyüjteményét. Az első füzet tiz
hogy az üdvözlések elrabolják az időt, hanem ADVENTI BESZÉDET tartalmaz és november
az, hogy az idő nagyon rövid; ezen kellene hóban megjelent. Előfizetési ára 2 P. A további
füzetek az illető ünnepek előtt jelennek meg.
valahogyan segíteni.
Megrendelést kér Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körut 19.
(Postatakarékpénztári szám: 25.133.).
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.
Nyom atott a
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Az ágostai hitvallás abban a nehéz hely
zetben, amelyben hitvallási őseink voltak, nem
D B áré R ad váoszk f lik ő rt egyetemes egyh. és isk. fel jöhetett volna létre, ha az augsburgi birodalmi
ügyelő elnöki megnyitó beszéde a november 21-iki
gyűlés evangélikusainak körében nem élt volna
egyetemes közgyűlésen.
az egyetértés lelke. Ök egy emberként tartották
szem
előtt és szolgálták a kitűzött célt: a re
Főtiszt. Egyetemes Közgyűlés!
formáció
hitigazságait és életigazságait minél
Problémákkal telített korunkban, amikor az
egyházon belül és azon kivül annyi az egyhá tisztább, tömörebb, mélióságteljesebb szövege
zat érdeklő és annak egész jövőjét befolyásoló zésben tárni a birodalmi gyűlés, a világ nyil
kérdés vár megoldásra, sok tárgy kínálkozik, vánossága és az utókor elé. Csak igy tudtak
egy elnöki megnyitó anyagául. Ámde, amikon tökéleteset, örökérvényűt alkotni.
Megtanulhatjuk tehát ebből, hogy egy
magát az ágostai hitvallásról nevező honi egy-*
evangéliumi
nevet viselő közösség minden mun
ház legfelsőbb tagozata, az egyetemes egyház,
kája
a
hit
szolgálatába
állítandó, továbbá, hogy
az ágostai hitvallás négyszázadik emlékesztende
jében közgyűlését tartja, nézetem szerint nem egyetemes célok szolgálatában maradandót al
lehet mást elébe helyeznünk az ágostai hitval kotni csak egy célra törekvő, egyező akarattal
lehet.
1
lásnak.
Ezek
hangsúlyozását
azért
tartom
szüksé
Jubileumi évek sorozatába esnek mostani
esztendeink. Az 1930-ik esztendővel pedig el gesnek, mert közgyűlési életünkben jogi és
érkeztünk a jubileumok csúcspontjára. Mindaz anyagi kérdések sokszor előtérbe tolulnak a
ugyanis, ami a reformáció történetében 1530 hitéletiek rovására és pedig olyan módon,
előtt végbement az ágostai hitvallást készítette mintha öncélú kérdések volnának. Egy kritiká
ban azt olvastam egyszer, hogy közgyűlési éle
elő, és mindaz, ami azután következett, annak
tünk
magtalan önadminisztrálásban merül ki.
folyománya volt. Az ágostai hitvallásban jut
Ha
ennek
a kritikának elfogultsága kézenfekvő
kifejezésre a lutheri reformáció felfogása az
evangéliumról, s ebből folyólag hite és viszonya is, nem célttévesztett dolog felette elmélked
a világhoz és az élethez. Adjunk hálát az Isten nünk, hogy a fogyatkozásokra ráeszméljünk.
De időszerű annak is tudatára ébrednünk,
nek, aki az augsburgi ősöket ennek a hitvallás
nak megalkotására ihlette. Legyen áldott a hit hogy maradandót csak az egyező akarattal egy
vallók emlékezete, akik ebben a hitvallási irat célra törekvés alkothat. Egyéni, elgondolások
ban a lutheri reformáció örökségét reánk hagy keresztülhajtása, parciális érdekek érvényesítése
ták és legyenek áldottak poraikban is azok a ép oly kevéssé munkálja a köz magasabb ér
nemzedékek, amelyek azt híven követték, meg telemben vett javát, mint a mindenáron mást,
őrizték, egymásnak tovább adták és számunkra ellenkezőt akarás. így van ez az alsóbb és fel
is átmentették századok viharain és válságain. sőbb egyházi közületek életében, a legkisebb
Mi pedig tegyünk fogadalmat, hogy az ágostai egyházközség közgyűlését és az egyetemes köz
hitvallásban lefektetett igazságokhoz törhetet- gyűlést illetőleg egyaránt. Egyházunk falait
lenüi ragaszkodunk és épségben adjuk át mi is ellenséges erők ostromolják. Vigyázzunk! »A
azokat az utánunk következő nemzedékeknek. háznép, amely meghasonlik magában, meg nem
Ha igy lesz, megnyugszik rajtunk és munkán maradhat«.
kon az Istennek áldása, mert ez nem más, mint
*
a leghívebben felfogott krisztusi evangéliumi
A bibliának ez a mondása egy másikhoz
feladatok szolgálata.
kapcsolódik, amely a magában meghasonlott or
Ez az ágostai hitvallással kapcsolatos fo szágról tartalmaz lesújtó megállapítást. Felette
gadalom álljon tehát e jubileumi esztendő egye megszívlelendő ez a mi országunkat illetőleg,
temes közgyűlésének az élén. Nekem pedig le amelynek számára csak nagynehezen tud Tria
gyen szabad mindazt, amit az elnöki megnyitó nonban porbatiport igazságának vészkiáltása
keretében elmondani időszerűnek vélek, az megértő barátokat szerezni a világban. Nem
ágostái hitvalláshoz fűznöm.
zetünknek e megtévesztett világbirák igaztalan
*
ítélete szinte létfenntartási lehetőségeit rabolta
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el és hazánk testén osztozott ellenségek orszá
gunknak pusztulást szánnak. Különösen nagy
fájdalommal tölti el mindez sziveinket a tria
noni békedikdátum tizedik évfordulója alkalmá
ból, amely erre az évre esett. Qyászbaborult
lélekkel emlékezünk meg mi is erről a szomorú
évfordulóról és kérjük az Istent, hogy állítsa
helyre megcsonkított hazánk régi határait, régi
boldogságát.
Ebben az országban a létérdek követeli
meg minden nemzetalkotó tényezőnek fenntar
tás nélkül való összefogását közös honmentő
munkára. Az államnak tehát kettőzött gonddal
kell ügyelnie arra, hogy az egyenlő elbánás
elve az egész vonalon a gyakorlatban is ki
domborodjék. Hogy ne lehessenek e hazában
soha megkülönböztető kedvezések, de ne lehes
sen soha méltánytalan hátratétel se a felekezetek
között, amelyek, amint egyik püspökünk talá
lóan fejezte ki, azt a szerepet töltik be e hon
ban, amit a magyar címeren az angyalok.
Egyházunk a felekezeti egyenlőség és vi
szonosság gyakorlati keresztülvitele terén az
állammal szemben fennálló kívánságait maga
sabb egyházi szerveink ezidei közgyűléseiken
is kifejezésre juttatták. E kérdéskomplexummal
kapcsolatban rá kívánok mutatnia vallás-és közoktatásügyi miniszter urnák legutóbb épen a
soproni theológiai fakultás felavatásának a fele
kezeti egyenlőség és viszonosság jegyében le
játszódott ünnepélye keretében tett, kétségte
lenül nagy horderejű nyilatkozatára, amely —
és ezt örömmel állapítom meg — kifejezésre
juttatja e kérdésben elfoglalt álláspontunkat. A
miniszter ur ezt mondotta ugyanis: »Az olyan
felekezetileg megoszlott és széttagolt nemzet
nek, mint amilyen a magyar, gondosan őrködnie
kell a felekezeti béke fenntartásán, de ez csak
akkor érhető el, hogyha történelmi egyházaink
jelentőségüknek megfelelő megbecsülésben ré
szesülnek a társadalom és az állam részéről is«.
Hogy itt a miniszter ur a megbecsülés alatt,
ami egyébként annak fogalmában rejlik, a gya
korlati elbánást is értette, kitűnik abból, hogy,
továbbmenve, arról az osztóigazságról beszélt,
amely alapjául szolgált egyházunk egyetembe
bekapcsolt theológiai fakultás elnyerésére irá
nyuló igénye kielégítésének. Bizonyos, hogy a
fakultás székházának az állam jelenlegi, súlyos
helyzetében való létesítése az állam egyenlő el
bánásra irányuló törekvésének nagy horderejű
ténye.
r
’>
De nem csupán más egyházakkal való vi
szonylatban érdeke az államnak is a törvény
és a méltányosság szempontjainak érvényesítése
egyházunkkal szemben, hanem egyébként is.
Az állam, amikor az egyházat erősiti, a maga
erejét is növeli, az egyház gyöngitése pedig az
államra nézve is erőben való fogyatkozást jelent.
Az állam érdekeinek szempontjából is hátrá
nyos tehát, ha az egyházat nem abban a mérv
ben részesíti államsegélyben, amelynek birto
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kában az egyház meg tud felelni az általa való
teljesítésre váró feladatoknak. Természetesen
teljes mértékben méltányoljuk és szükségesnek
is tartjuk az államháztartásban a takarékosság
elvének érvényesítését, de egyrészt más forrás
hiányában, másrészt pedig a velünk szemben
megnyilvánuló kívánalmakra való tekintettel ra
gaszkodnunk kell államsegélyeink csorbítatlan
mértékéhez, legyenek azok akár személyiek,
akár dologiak, akár a templom, akár az iskola
céljait szolgálók. Nem vagyok sérelmek kon- í
struálásának embere, nem is tartom sem helyén
valónak, sem időszerűnek, hogy az állammal
szemben tényleges és vélt sérelmeket hangoz
tassunk, de hallgatólag vegyük tudomásul az
állam azon tényeit, amelyek annak sokszor a I
törvény betűjén messze túlmenő jóindulatát és
segítségnyújtásban megnyilvánuló méltánylását ■
bizonyítják egyházunk ügyeivel szemben. Azt
hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy az
államhatalommal való szembehelyezkedés politi
kájának elítélését jelenti Luthernek az augsburgi
birodalmi gyűlésről való távolmaradása. — A
wormsi birodalmi gyűlés óta birodalmi átok
alatt álló reformátor ugyanis, bármily nehezére
esett, távol maradt az augsburgi birodalmi gyű
lésről, bizonyára nem félelemből, hanem bölcs
megfontoltságból, nem akarva megjelenésével
a császárt kihívni. Tanulhatunk tőle ebben a
vonatkozásban is. Viszont azonban az állam is
legyen mindenkor tudatában annak, hogy egy
házunk nem gazdag küszöbén morzsákra váró
Lázár, hanem törvényes fia a hazának, aki méltó
az apa szeretetére is, akit megillet és pedig a
többi fiákkal azonos jog illet meg erkölcsiek
ben és anyagiakban egyaránt.
*
Törvényes fiú a mi egyházunk a szülői ház
ban, a hazában, ahol a többi testvérekkel egyet
értésben és szeretetben akar élni, együtt mun
kálva velük a szülői ház boldogságát. Nem va
gyunk mi az a bibliai testvér, aki irigyen nézi
a másik hízott tulkát, amikor magának sovány
kecske is alig jut. A római katholikus egyház
vagyonára mi nem vetünk szemet. Az állammal
szemben fennálló törvényes jogaink érvényesí
tésével a magunk szegénységében akarjuk epi
teni itt az Isten országát. Római katholikus test
véreinktől csak egyet várunk, becsüljék meg
a mi hitbeli meggyőződésünket és egyházi cse
lekményeinket. Ennyit joggal várunk annak |a
Krisztusnak a nevében, akinek a nevét együtt
viseljük, akinek halála együtt váltott meg
minket.
•
'
A haza és az egyetemes keresztyénség lét
érdekében azonban mi még többet is szeret
nénk. Egységes védelmi vonalat szeretnénk ali
kötni római katholikus testvéreinkkel is azok
kal az áramlatokkal szemben, melyek Krisztust
a lelkek országának trónjáról letaszítani, a ke
resztyén vallást és erkölcsöt megsemmisíteni
igyekeznek. Az oroszországi vallásüldözés rém-
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ségei vésztjósló intelem, amely mindnyájunknak
szol: eddig és ne tovább, szűnjék meg a testvér
harc, mert aki ma egyenetlenséget szit, a ke
resztyénség sírásóinak táborához szegődött.
Valósággal fáj a szivem, érthetetlen előt
tem és aggódás vesz erőt a lelkemen, vala
hányszor felekezetközi ellentétekről hallok.
Mintha vakság ejtette volna hatalmába a lelke
ket, hogy egymásra támadjanak azok, akiknek
minden erejüket a közös ellenség legyűrésére
kellene egyesiteniök.
A legtöbb bajt a revcrzális-ügy okozza.
Ezért tettünk a múlt évi egyetemes közgyűlés
ből felterjesztést a reverzális törvény hatályon
kívül helyezése és az 1868. évi Lili. törvénycikk
érvényének visszaállítása érdekében. Megítélé
sünk szerint a reverzális-törvény hatályon kívül
helyezése volna az a megoldási mód, amely a
békesség ügyének a legjobb szolgálatot tenné.
örömmel és megnyugvással tapasztalom,
hogy egyházunk felelős tényezői és hivőserege,
miként az egyházunk szelleméből és tradícióiból
folyik, messzemenő, bölcs mérsékletet tanúsí
tanak a felekezetközi kérdésekben. Az ágostai
hitvallás ebben a viszonylatban is irányítást tar
talmaz számunkra. Ugyanis az általános keresz
tyéninek a kidomboriíására törekszle, ami öszszeköt és nem keresi azt, ami elválaszt.
Nagyon kívánatosnak tartom, hogy a fele
kezetközi helyzetben mi ezt az arany középutat
továbbra is féltő gonddal megőrizzük és még
áldozatok árán is ápoljuk a békességet. Szó
széken és egyházi sajtóban egyaránt evangé
liumi hitünk pozitív tartalmának a kifejtésén
fáradozzunk és a lehetőség szerint kerüljünk
mindent, ami mélyíthetné azt a szakadékot, ame
lyet testvéri megértésben, ha nem sikerül át
hidalnunk, a keresztyénség ügye soha többé
jóvá nem tehető kárt vallhat.
A napjaink gazdasági válsága nyomán járó
munkanélküliség és nyomor ugyanis keresztyén
ellenes eszmék melegágyává teszi a lelkeket és
kétségbeesés felé tereli az igája alatt roskadozókat. Itt az egyházakra akkora feladat vár,
hogy, ha azt komolyan veszik és hiven telje
sítik, idejük sem marad az egymás között való
villongásra. Igyekezniük kell helyreállítani hí
veik millióinak megingott lelki egyensúlyát és
fel kell rázniok a jobb sorsban élők alvó lelki
ismeretét, hogy azok a köznyomorral szemben
való kötelességeik tudatára ébredjenek.
Mi megdöbbenéssel látjuk a szomorú hely
zetet és mélységes együttérzéssel vagyunk el
telve annak sujtottai iránt. Ne szűnjünk meg a
viszonyok javítását közremunkálni és a viszo
nyok javulásáért imádkozni.
*

Adjon az Isten nekünk és mindazoknak,
akiken múlik, komoly akarást és erőt arra,
hogy egyházunk belső építése, az állam és egy
ház viszonyának további fejlődése, a felekezet
közi helyzet alakulása és a gazdasági viszo
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nyok konszolidálódása jó eredményeket hozzon
a bajokkal küzdő egyház, az ellenséges áram
latok ostromolta keresztyénség, a nehéz hely
zetbe sodródott állam és a gazdasági válság
súlyos napjait élő emberiség javára
Ezzel a hő kívánsággal — tisztelettel és
szeretettel üdvözölve a főtisztelendő egyetemes
közgyűlés megjelent tagjait — 1930. évi egye
temes közgyűlésünket Isten nevében megnyi
tódnak nyilvánítom.
•

Főtiszt. Egyetemes Közgyűlés!
Mielőtt egyetemes közgyűlésünk tanácsko
zásait megkezdenók, magyar szivünk indítására
igaz öröm és hála érzetével emlékezünk meg,
helyeinkről felállva, arról a nagyjelentőségű ese
ményről, hogy ennek a munkaévnek a folya
mán ünnepelte nemzetünk Magyarország kor
mányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós ur
öfőméitósága, kormányzóságának tizedik év
fordulóját.
öröm és hála érzete tölti el szivünket, ha
öfőméitósága fenkölt személyére tekintünk. Ö
az a szilárd pont, amely köré nyugtalan idők
zűrzavarában csoportosult a magyarság és
amelynek a látása nyugalmat varázsol a lelkekbe
és azokat annak munkálására készteti.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós ur Öfóméltósága személyében olyan férfiút állított az
isteni gondviselés nemzetünk élére, aki gazda
gon meg van áldva mindazokkal a tulajdonsá
gokkal, amelyeknek az ország kormányzásában
való érvényesítése nemzetünknek a nemzetközi
viszonyok háborgó tengerének hullámain hánvadó hajóját a biztos kibontakozás, a boldog
jövendő révpartjai felé irányítja.
Adjon az Isten szemeinek éleslátást, lei
kébe hitet, erőt és bizakodást, — tartsa meg
a magyar népnek kormányzójába vetett bizal
mát, iránta való hűségét és ót követni akará
sát, hogy bölcs országlása alatt idebent béke
honoljon, jólét fakadjon, a trianoni határokon
túlra mágneses erő áradjon, a nagy világ előtt
a magyar igazságra fény derüljön, a magyar
nép erőnye uj fényben ragyogjon és a nagy,
szabad, boldog Magyarország napja ismét fel
virradjon!
Ennek a magyar reménységnek valóraválásáért dobogjon a szivünk és kérjük a Minden
hatót, őrizze meg hazánk javára testi és lelki
erejének teljességében öfőméltóságát az em
beri kor legvégsőbb határáig.
— Az Ágostai Hitvallás magyar fordítása
az egyetemes közgyűlés napjára két kiadásban
is megjelent. A Luther-Társaság Paulik János
fordítását adta ki második, javított kiadásban.
A theológiai fakultás egy, lapunkban előre is
mertetett kiadványában pedig D. dr. Pröhle
Károly egyetemi tanár fordításában jelent meg.
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Jegyzetek az egyetemes köz
gyűlésről.
A leánykollégium dísztermét zsúfolásig
megtöltő sokaság, amely között evangélikus
egyházi életünk legkiválóbb tagjai voltak lát
hatók, a reggeli lapok azon híradásának hatása
alatt állott, hogy a kormányzó ur öfőméltósága báró D. Radvánszky Albertet, egyetemes
egyházi és iskolai felügyelőnket az első osztályú
érdemkereszttel tüntette ki. A kitüntetés őszinte
és nagy örömet keltett mindenkiben. Ennek
visszhangja volt az a lelkes éljenzés, amellyel
a közgyűlés a terembe bevonuló egyetemes fel
ügyelőt fogadta. A közgyűlés érzelmeit, örö
mét, szeretetét és ragaszkodását D. Geduly
Henrik püspök, az egyetemes egyház egyházi
elnöke tolmácsolta mindjárt a közgyűlés elején
s üdvözlő szavai nyomán hosszan ünnepelte a
gyűlés a kitüntetett felügyelőt. A legmagasabb
elismerés igaz érdemeknek jutalma, az általá
nos öröm és lelkesedés pedig annak a bizony
sága volt, hogy báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő jellemének és szivének kiváló
tulajdonságaival, hűséges és bölcs egyházkor
mányzó ténykedésével úgy megnyerte magának
az egyház szeretetét és tiszteletét, mint aho
gyan az keveseknek sikerült. A kormányzói ki
tüntetés mellett ez az egységes bizalom és ra
gaszkodás szép jutalma felügyelői működésé
nek.
i
*
Báró Kaas Albert az Országos LuthérSzövetség elnöke nem lehetett jelen a Szövet
ség konferenciáján és közgyűlésén. Az egye
temes közgyűlésen azonban megjelent és három
figyelemreméltó felszólalása volt, amelyek kö
zül kettő, a püspöki javadalmi földekről és a
missziói egyházközségekről, nagy hatást keltett
nívójával, gazdag tartalmával és egyházjogi pre
cizitásával. Évek óta nem volt alkalmunk arra,
hogy egyetemes közgyűlésünkön ilyen komoly,
alapos és behatóélü hozzászólásokat, beszéde
ket halljunk.
A püspöki javadalmi földekről mondott be
szédje általános érdeklődésre tarthat számot
már csak azért is, mert báró Kaas Albert,
mint képviselő, közvetlen résztvett a tárgyalá
sokban. A báró reámutatott arra, hogy a tör
vény intenciója eredetileg az volt, hogy az idő
nem lévén alkalmas arra, hogy az 1848:XX.
t.-c. végrehajtását fokozatosan behozzuk, a
földreform kapcsán módot akart nyújtani arra,
hogy bizonyos lépés abban az irányban mégis
tétessék. A »magasabb egyházi közületek és
intézmények« kifejezés azért választatott, hogy
az egyházegyetem autonómiája biztosítva le
gyen. Az intenció az volt, hogy minden egyházkerület és az egyházegyetem kapjon birtokot
és a tárgyalások olyan mederben voltak, hogy
az evangélikus egyház két birtokra, egy du
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nántúlira és egy tiszántúlira támaszthatna
igényt; a két birtokból kapna mind a négy
egyházkerület 1000—1000 holdat, az egyház
egyetem szintén 1000 holdat; összesen tehát
5000 magyar holdat kapott volna egyházunk.
Azonban később fordulat állott be és egyházi
intézmények helyett püspöki javadalmi földekké
változott át az egész. Ezeknek előrebocsátása
után báró Kaas Albert rámutatott arra, hogy
vitás, vájjon a törvény egyáltalán végrehajta
tott-e, mert hiszen a püspöki javadalmi földek
ellenében az állam megvonta a püspököktől a
nekik addig juttatott évi 5000 aranykorona szub
venciót. A püspöki javadalmi földek jogi ter
mészetét nem ismerjük, ezek a földek még
nincsenek átírva, tehát olyan vagyonnak a ke
zelése folytattatik, amelyről nem tudjuk, hogy
kié.
(
Báró Kaas Albert beszédének a püspöki
javadalmi földek eredetére vonatkozó része a
legnagyobb figyelemre méltó. Nemcsak abban,
amit mond, hanem abban is, amit nem mond
meg. Nevezetesen ezen értékes beszéd után is
kérdés marad, hogy micsoda befolyás érvénye
sült akkor, amidőn az eredetileg magasabb egy
házi közületeknek vagy intézményeknek céljaira
szánt föld püspöki javadalmi földdé változott,
5000 magyar holdról körülbelül 2000 katasztrális holdra csökkent, viszont a földjuttatás el
lenében a püspököktől addigi állami szubven
ciójuk megvonatott. Mi történt, hogy ilyen for
dulat állott be? Miért nem lehetett ezt meg
akadályozni? Történtek-e egyáltalán lépések en
nek a fordulatnak meggátlására? Reméljük,
hogy ezekre a kérdésekre is megkapja a meg
nyugtató választ az az egyházi közvélemény,
amelyet már évek óta foglalkoztat ezeknek a
földeknek az ügye. Akik tudják azt, hogy ez
ügy körül mennyi mérgező anyag g'yülemlett
össze, azok érthetőnek találják, hogy a dologban
most már egészen tisztán kivánunk látni.
*
Báró I^aas Albert másik feljegyzésreméltó
beszédét a missziói egyházközségek szavazati
jogának kérdésében tartotta. A jogügyi bizott
ság határozati javaslata, amely egy konkrét
eset kapcsán felmerült vitás kérdést volt hi
vatva eldönteni, az volt, hogy a missziói egy
házközségeket a szavazati jog megilleti. Ha báró
Kaas nem kér szót, a javaslat keresztül is ment
volna, mert kevesen gondoltak arra, hogy a
jogügyi bizottság javaslata olyan gyülekezetek
nek akarja megadni a szavazati jogot, amelyek
az egyházi törvény értelmében nem tekinthetők
anyaegyházközségeknek!
Anyaegyházközség
ugyanis csak' az, amely »kebelében önálló ren
des lelkészi hivatalt állandóan fentartani ké
pes«. Ámde a rendes lelkésszé alkalmazás vá
lasztás utján történik és pedig lelkészválasztó
közgyűlésen (E. A. 25., 64., 68. §§.). A ha
tározati javaslat pedig olyan missziói egyházközségekre vonatkozott, amelyekbe a lelkészt a
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püspök küldi ki, vagy — amint hallottam —
az egyházmegyei közgyűlés választja. Báró
Kaas érvelése olyan világos, meggyőző és sza
batos volt, hogy a határozati javaslat újabb
megfontolás végett visszatétetett a jogügyi bi
zottsághoz. Nem azért jegyeztem fel ezt az
esetet, hogy a bizottságok munkájába a köz
gyűlés által helyezett bizalmat megrendítsem.
Ide iktattam azért, hogy rámutassak, mennyire
szükséges a közgyűlésnek ellenőrző munkája és
mennyire kívánatos, hogy a közgyűlés tagjai
nak mód és alkalom adassék arra, hogy ezt
a munkáját teljesíthesse is. A bizottságok is
merik az anyagot, a bizottsági előadók még
inkább tisztában vannak vele, de a közgyűlési
tagok egészen tájékozatlanok igen sok eset
ben, tehát az ügyek és javaslatok részletes és
beható ismertetésre szorulnak, mert máskülön
ben a közgyűlés csupán arra szoritkozhatik,
hogy a beterjesztett javaslatokat — tegyük
hozzá: a legtöbb esetben indokolt bizalommal
a bizottságok munkájában — megszavazza.
Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi lel
kész felebbezése folytán foglalkoztatta a köz
gyűlést az u. n. diszkrécionális jog, amely sze
rint konkrét esetben a püspöknek joga van (tegalább is a bányai egyházkerület szabályrende
lete értelmében) a lelkészjelölésből egyes pá
lyázókat kizárni. A közgyűlés a felebbezésnek
nem adott helyi. A hivatkozott szabályrende
letnek tényleg van olyan paragrafusa, amely
szerint ha a két elnök nem ért egyet, a pályázó
kizárandó a jelölésből és az elnökség ezt meg
indokolni nem köteles. Ha ezt a paragrafust
úgy magyarázzák, hogy az elnökség a pályázót
ezen paragrafusra való hivatkozás nélkül ki
zárhatja, akkor a diszkrécionális jog a legtelje
sebb mértékben fennáll, mert hiszen az elnök
ség még azt sem köteles megmondani, hogy
micsoda alapon hozta meg határozatát. Az in
dokolás nélkül való kizárás esetén tehát arra
a következtetésre kell jutnia a pályázónak,
hogy — bár nincs említve — ezen paragrafus
alapján zárták ki a pályázatból és nincs tovább.
*
A javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötésének ügye már évek óta foglalkoztatja köz
gyűléseinket és bizottságainkat. Végre a házas
ságkötési szabályrendelet is révbe jutott. Az
elfogadott szabályrendelet szerint evangélikus
tisztviselő csak evangélikus vagy református
vallásu, megfelelő műveltségű, fedhetetlen életű
féllel köthet házasságot. Tartozik házasságát
egyházi esketésse! is megkötni. Az állami tör
vények ide vonatkozó rendelkezéseinek betar
tásával gyermekeit az evangélikus vallásban
tartozik neveltetni. Ezen rendelkezések az evan
gélikus egyháznál alkalmazott javadalmas re
formátus tisztviselőre is értelemszerűen alkal
mazandók. Házassági szándékát a tisztviselő az
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általa viselt legmagasabb tisztség szerint köz
vetlen magasabb fokú hatóságnál bejelenteni
köteles. A szabályrendelet intézkedik a házas
ság felbontásáról is és pedig olyan formán,
hogy a tisztviselő ezen szándékát előzőleg köz
vetlenül felsőbb hatóságánál bejelenteni kö
teles, ez utóbbi megkísérli a kibékéltetést; ha
a békéltetés nem sikerül és a házasság felbontatik, ezt a tisztviselő köteles bejelenteni és a
felbontás tárgyában hozott ítéleteket 15 nap
alatt bemutatni. A hozzászólásokban javaslat té
tetett arra vonatkozólag, hogy a szabályrende
letből a »megfelelő műveltségű« jelző hagyassék ki. A javaslat nem ment keresztül. Tény
leg, az egyházi törvényben a »művelt, fedhetlen erkölcsű« kifejezést megtaláljuk az 59. §-ban
is, úgy hogy ez nem tekinthető uj dolognak.
Egyébként a javaslat nem igen megy túl az
eddigi szolgálati szabályzatok követelményein,
uj csupán az, hogy a házasságkötési szándék
bejelentendő. Uj továbbá a házasság felbontá
sára vonatkozó rész, ami ennek a dolognak ter
mészetét tekintve, talán helyesebben elmaradt
volna, amennyiben nem látom egészen tisztá
zottnak a keresztyén ethikában a házasság fel
bonthatóságának kérdését.

I nemzetközi probléma és a
kibontakozás médjai.
Ir ta : Fncks János

Még azok a körök is, melyek hivatva van
nak az élet magasabb rendű értelmét és ér
tékét tudatosítani, még azok is egymás vádolgatásával, féltékenységgel és pozíciójuk félté
kenyen őrzött védelmével keresik a felelőssé
get, melyet senki sem akar vállalni, a világ
ezen közhangulatáért. Okolják a reformációt,
mely az egyéniség elvét juttatta kifejezésre és
szabadságot szerzett a bilincsekbe kötött élet
akarásnak. Az egyéniség elve valóban kedve
zett a szabadság, függetlenség, önrendelkezés,
élő vallásosság eszméinek és csodálatos egyéni
ségeket produkált ezen a téren, de az anarkia,
fegyelmezetlenség, felbomlás és megsemmisü
lés elvének semmiképpen nem volt a hive. El
lenben a másik oldalon a kötöttség kasztszerü
stagnálása kötelező szabályokkal, szokásokkal,
úgy a tanban, mint a külsőségben gépiességet,
megcsontosodást és tucatkeresztyénséget ered
ményezett.
Uj formák keresése izgatja a kedélyeket és
fantáziákat, de mindezideig minden a keresztyénség eszméin és céljain kívül kereső inge
nium életformái a csődbe jutottak. Minden az
egyén lelkiségének számbavételén kivül eső uj
megjelenési formakeresés felesleges energia
pazarlásnak bizonyult. Tömeghatásra bazirozott
eszmeérvényrejuttatások pedig a tömegpszihológia még rendszertelen kataszterében mindig
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kiszámíthatatlan eredményekre vezettek. A tö
megek erkölcse századokkal mögötte van az
egyén erkölcsének (pl. amig az egyént a ne
velés sok esetben képes az önzésnek föléje
emelni, a tömegeket soha.) Az egyes a töme
gekbe dobott eszmék mindig kiismerhetetlen ha
tásúak. Egész külön tanulmány tárgyát kell
hogy képezze a tömegek lelkigondozása, veze
tése, s lelki alkatuknak kifigyelése es ismerete.
S mindaddig, mig ezeket némikép is formába
nem öntjük, nem tudjuk, hogy az elvetett kő
hova hullik.
Egészen bizonyos, hogy amint a szociálizmus erkölcstelen alapokon indult szelleméből
csak a kommunizmus és még fokozottabb mér
tékben a bolsevizmus szelleme nőhetett csak ki,
amely a tudomány és a haladás vívmányait is
kisajátítva a »modern« élet terén mindenütt do
minálni óhajt, éppúgy a társadalom eme ve
szélyének ellenszere, a tiszta derült és a kedé
lyeket megnyugtató józan életfelfogás is csak
a keresztyénség egyéniségeket adó és töme
geket konzerváló szuggesztiv erejéből indulhat
ki. S itt óriási feladatok előtt áll még a ke
resztyénség. Ha nem tudja önmagát nélkülöz
hetetlenné tenni, elvesztette lábai alatt a talajt.
Hogy pedig nélkülözhetetlenségét bizonyítsa,
onnan kell kiindulnia, hogy a lehető legmaximálisabb követelményeket támassza követőivel
szemben.
(Folytatjuk.)
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jában hangoztatta, hogy a növekedő megterhe
lések súlya alatt gyülekezeteink kezdenek ki'merülni. A lelkészi jövedelmek felére csökken
tek a terményárak zuhanása miatt; a korpótlék
nál szintén károsodás éri a lelkészeket. Pap
jaink, bár kopottan, állják a sarat. De ébren
kell lennünk. Nagy gondot kell fordítanunk egy
házi beszédeinkre; az általános keresztyén igaz
ságok hangoztatása mellett apologétikai beszé
dek is tartassanak. Önmagunkon is kell egyetmást igazítani, s szeretetet kell gyakorolnunk,
mert többször végeztünk már ki kiváló munka
erőket. Az elnök üdvözölte Balogh István, Nagy
Lajos, Kovács Andor, espereseket 40 éves papi
jubileumuk alkalmából, dr. Szeberényi L. Zs.
esperest abból az alkalomból, hogy a Felsőház
tagjává választatott, dr. Szlávik Mátyást és Bereczky Sándort 70-ik születésnapjukra. Megem
lékezett kegyeletes szavakkal dr. Vass József
népjóléti miniszter és Czipott Géza szombathelyi
lelkész haláláról. Az elnöki megnyitóhoz többen
hozzászóltak. V. Vietorisz László felpanaszolta,
hogy a tavalyi előterjesztést a minisztérium
mindezideig válaszra sem méltatta. Különösen
az állami hitoktatók siralmas és rendezetlen
helyzetére mutatott rá, s javasolta, hogy a kor
pótlék, a kongnia és a hitoktatók fizetésrende
zése tárgyában küldöttség menjen a kultuszminiszter és pénzügyminiszter elé s kérje meg
a minisztereket, hogy sérelmeik végre-valahára
orvosoltassanak. Dr. Szeberényi L. Zs, rámuta
tott arra az aknamunkára, amely intelligenciánk
elhóditásáért még olyan folyóiratban is, mint
a Magyar Szemle, folyik, s felállítja azt a kö
vetelményt, hogy tudományban, hitben, jellem
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ben többet kell mutatnunk ellenfeleinknél.
— Bibliaolvasóknak! Amit Jézus jövetele Kovács Andor főesperes, kormányfőtanácsos kü
hozott. — Dec. 1., hétfő: Kiengesztelés Isten lönösen a korpótlékokat illetően kéri, hogy az
nel. Zsid. 2, 9—18. — Dec. 2., kedd: Isten egyetemes közgyűlési elnökség járjon közre,
nek, az Atyának ismerete. Ján. 17, 1—7; 14, hogy a bajok orvosolva legyenek. Dr. Kiss Jenő,
7—11. — Dec. 3., szerda: Felebaráti szeretet. a m. kir. Erzsébet-Tudomány Egyetem tanára
Máté 18, 21—35; Ján. 13, 34. 35. — Dec. 4., »Kötelességeink az egyházi sajtóval és irodalom
csütörtök: Alázatosság. Máté 23, 8—12; 11, mal szemben« címen tartott felolvasást. Érte
28—30. — Dec. 5., péntek: A világ gyűlölete. kezésében szólt a sajtóról általában, az egyházi
Ján. 15, 18—16, 4. — Dec. '6., szombat: Szol sajtóról, s harmadszor a tudományos egyházi
gáló szeretet. Ján. 13, 1—17. — Dec. 7., vasár irodalomról. Értekezését lapunkban közölni fog
nap: Nagy kedvet az evangéliom hirdetéséhez. juk, azért itt csak javaslatát ismertetjük: Egyházi
sajtónk és irodalmunk kérdéseinek megtárgya
Ap. Csel. 28, 23—31.
lására s eleven sajtó és irodalom megteremté
— Kitüntetés. A kormányzó D. Báró Rad- sére mondja ki a közgyűlés a sürgős szükséges
vánszky Albertet, egyetemes egyházi és iskolai séget, állítson össze egy szükebb bizottságot,
felügyelőnket, az I. oszt. érdemkereszttel tün amely a MELE, az egyetemes egyház és a
tette ki. A kitüntetés hire az egyetemes köz theológiai fakultás 2—2 tagjával kidolgozna egy
gyűlés napján jelent meg a reggeli lapokban programmot és tervet. A javaslatot a közgyűlés
és mindenfelé nagy örömöt szerzett.
elfogadta. Blatniczky Pál főesperes-pénztáros
— A MELE közgyűlése. A Magyarhoni előterjesztette jelentését, mely szerint a bevétel
Evang. Lelkészegyesület nov. 20-án tartotta idei 505 P; Vagyon 3610 P; hátralékos tagdijak 1650
rendes közgyűlését Budapesten, Paulik János P. A közgyűlés elhatározta, hogy az egyesület
nyíregyházi lelkész, kormányfőtanácsos elnök jövedelméből a soproni theol. fakultáson tanuló
letével. A közgyűlést megelőző áhítaton Nagy lelkészgyermekeknek 100—100 P segélyt ad.
Lajos szentantalfai lelkész, a zalai egyház Marcsek János ózdi lelkész a C. E. munkájá
megye esperese tartott irásmagyarázatot I. Tim. ról tartott érdekes és értékes előadást, külö
6, 6—12. alapján. Paulik János elnöki megnyitó nösen részletesen ismertetve a Keresztyén Sző-
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vétség idei, Berlinben tartott világgyülését. —
Németh Károly esperes-alelnök a nyugdíjasok
helyzetével foglalkoratt, s minthogy az egyete
mes nyugdijintézeti Dizottság és az egyetemes
jogügyi bizottság és külön kiküldött egyetemes
bizottsággal együtt az egyetemes közgyűlés elé
javaslattal fog menni, kérve, hogy a kérdés ott
tárgyaltassék, amit a közgyűlés elfogadott. Saj
nos, az egyetemes közgy űlés elé terjesztett ja
vaslat semmi érdemes dolgot nem foglalt ma
gában, a régi nyugdíjasok helyzetének javítá
sára nincsen anyagi fedezet. Énnél a pontnál
Vitéz Lajos ny. lelkész is hosszabb felszólalás
ban ismertette a régi nyugdíjasok nyomo
rúságát. Duszik Lajos miskolci lelkész, főtitkár
Írásban jelentette be tisztségéről való lemon
dását, melyet a közgyűlés elfogadott; a főtitkári
állást a jövő évi közgyűlés fogja betölteni. —
Kovács Andor fóesperes az ausztriai üdülőhe
lyekre, Scholtz Ödön esperes az ágfalvai erdei
iskolára hívták fel a figyelmet.
— Törvényszéki és bizottsági választá
sok az egyetemes közgyűlésen. A nov. 21-iki
egyetemes közgyűlés a következő választásokat
ejtette meg: 1. Az egyetemes közgyűlés biráivá
választattak Laszkáry Gyula, Ziermann Lajos,
Kovács Andor és Hollós János; 2. az egye
temes tanügyi bizottságnál Szigethy Lajos dr.
az előadói tisztségről lemondott s a bizottság
nak tiszteletbeli tagjává választatott, előadó lett
dr. Böhm Dezső, helyébe bizottsági tag dr. Oravecz Ödön; 3. a lelkészvizsgáló-biaottságba be
választattak Broschko G. Adolf, Kemény La
jos, Ziermann Lajos és D. Stráner Vilmos; 4.
a jogügyi bizottságba Kemény Lajos; 5. az
egyetemes számvevőszék elnöke dr. Zsigmondy
Dezső lett; 6. a Luther-Otthon bizottságnál a
lemondott dr. Mágocsy-Dietz Sándor helyébe
elnök lett Sándy Gyula, tagul választatott dr.
Gombócz Zoltán; 7. a zsinati bizottságba be
választatott dr. Kovács Sándor.
— Református theológusok a külmisszióért. A budapesti reform, theológia hallgatói
közt megalakult a külmissziói csoport; tagjai kö
zül négyen a pogányok közt végzendő missziói
munkára kívánják szentelni életüket s erre nézve
már most megkezdik előtanulmányaikat.
— Az Evangélikus Papnék Orsz. Szövet
sége (Eposz) nov. 19-én este szeretetvendégséget adott az egyetemes közgyűlésre felsereglett hittestvéreknek a Deák-téri leánykollégium
dísztermében. A kétszáznál jóval több vendéget
művészi élvezetben részesítette az Eposz veze
tősége egy disztingvált összeállítású programm
keretében, amelynek során a Trautmann nővé
rek kamaraénekes kvartettje énekelt több dalt,
Szántó Róbertné két költeményt szavalt, Sándy
Tamás Mikus-Csák zongorakisérctével hegedült.
Bevezetőbeszédet D. dr. Raffay Sándor püspök
mondott, a záróelmélkedést Kutas Kálmán szeredi lelkész tartotta. Az Erős Várunk elénekésével kezdődött szeretetvendégség fényesen
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sikerült, s elérte célját:* közelebb hozta egy
máshoz a sziveket.
A Szövetség a régi nyugdíjas lelkészözve
gyek és lelkészárvák segélyezésére tagsági di
jakból 600 pengőt és a közgyűlésen begyült
adományokból 102 pengőt adott. Ezen segé
lyezési akcióval párhuzamosan a kistarcsai Pap
nék Otthonára való gyűjtést is folytatja az
Eposz, hogy 1931 tavaszán az épület renoválá
sához foghasson.
— Az Országos Luther-Szövetség köz
gyűlése. Az Orsz. Luther-Szövetség nov. 19-én
tartotta évi rendes közgyűlését Budapesten. A
megjelenésben akadályozott báró Kaas Albert
elnök helyett dr. Rásó Lajos kormányfótanácsos,
ügyvezető elnök vezette a közgyűlést. Elnöki
megnyitójában megemlékezett arról a súlyos
veszteségről, amely aSz >ve;séget igazgatóján'k,
vitéz dr. Kendeh-Kirchknoptnak elhalálozásával
érte; fájdalommal emlékezett meg Czipott Géza
szombathelyi lelkész, a Harangszó szerkesztő
jének elhunytáról is. A közgyűlés azzal a kére
lemmel fordul az egyetemes egyházi közgyűlés
hez, hogy rendeljen el egy offertóriumot min
den gyülekezetben kizárólag az Orsz. LutherSzövetség javára. A pénztárosi jelentés szerint
1929. évben a Szövetség bevétele 1463.96 P,
kiadása 1201.84 P, pénztári maradványa 262.12
P volt. A Szövetség igazgatójává megválasztatott
Ruttkay-Miklián Gyula budapesti vallástauár, a
megüresedett titkári állás egyelőre nem töl
tetett be.
»
— A KIÉ evangélikus ága dr. Scholtz
Oszkár elnöklete alatt bizottsági ülést tartott
Budapesten november hó 22-én. A bizottság el
kerülhetetlenül szükségesnek tartja a régóta
vajúdó titkár kérdés megoldását, s ebben a
tárgyban megkeresi D. Geduly Henrik püspök
utján a püspöki konferenciát, olyan irányban
is, hogy az egyházkerületek 1931 január 1-től
kezdődőleg tartalékolják a KIÉ titkárnak meg
szavazott járulékot addig is, mig a titkári állás
betöltésre kerül, örömmel értesült a bizottság,
Eróss Sándor Casselban, Unger Lőrinc a sanktandräi bibliaiskolában készül elő a KIE-munkára, Bauer József iparosifju pedig Budapesten
és közvetlen környékén szép eredményekkel dol
gozik. Tervbe van véve a skandináv államokkal
az összeköttetés keresése. Töltéssy Zoltán nem
zeti titkár ismertette a bizottsággal a küszöbön
álló és nagy fejlődést jelentő változásokat. A
KIÉ titkárai legközelebb sorban meglátogatnak
120 ifjúsági egyesületet. Kidolgozták az ifjúsági
vezetőképző konferenciák részletes programmját, amelynek alapján 1931 őszén kezdődnék az
egyházm. vezetőkonferenciák megtertása. 1931
augusztus második felében Kecskeméten lesz
nagyszabású országos konferencia, amelyen D.
Kapi Béla és D. Ravasz László püspökök is
Itartanak előadásokat. A jövő évben Ameriká
ban tartandó világgyülésen négy magyarországi
'ifjú is résztvesz. Határozott ígéret van arra,
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hogy a világszövetség programmjába veszi a
magyarországi KIÉ kiépítését. A bizottság ülé
sén az elnökön kívül jelenvoltak D. Kapi Béla
püspök, dr. Csengödy Lajos, Töltéssy Zoltán,
Vidovszky Kálmán és Németh Károly.
— Az egyetemes nyugdijintézeti járulé
kok befizetésére az egyetemes közgyűlés 1931
január 31-ig haladékot adott.
— Szentes. Saguíy János főesperes fel
avatta a szentesi temetőben Petrovics Soma volt
szentesi lelkésznek, a csanád—csongrádi egyház
megye huszonöt éven át volt esperesének, Keviczky Hugó által készített síremlékét.
— A Missziőegyesület nov. 21-én tartotta
tanácsülését és közgyűlését dr. Molnár Gyula
és Németh Károly elnöklete alatt. A Missziói
Lapok szerkesztőségébe dr. báró Podmaniczky
Pál egyetemi tanár mellé beválasztattak Gáncs
Aladár budapesti és Vitéz Magassy Sándor
soproni vallástanárok. A Czipott Géza halálá
val megüresedett tanácstagsági helyet Gáncs
Aladárral töltötték be. A Missziói Szövetség
gel folytatandó tárgyalásokra a közgyűlés az
elnökséget küldte ki. Az egyesület mégkereste
az egyetemes egyházi közgyűlést, hogy a külmissziót vegye fel a népiskolai és a középisko
lai, valamint a konfirmációi vallástanitás anya
gába s újból szólitsa fel a gyülekezeteket külmissziói offertóriumok, továbbá külmissziói is
tentiszteletek tartására. Broschko Q. A. pénz
tárosi jelentése szerint 1929-ben az egyesület
bevétele 1893.42 P, kiadása 1711.20 P volt. Az
idén november 15-ig a bevétel 2643.76 P a
Missziói Lapokra befolyt előfizetési dijakon
kívül.
— A törpeiskolák felett fenyegető veszély
imminens lett a legutóbb benyújtott takarékossági törvényjavaslattal, melyben felhatalmaztatik a kultuszminiszter, hogy a törpeiskolákat
szüntesse be s helyettük állami iskolákat állít
son az illető községekben. A törvényjavaslat
15. §-a foglalkozik a törpeiskolákkal s az in
dokolás tartalmazza a miniszter intencióit, me
lyek az évek óta húzódó ügynek radikális elinté
zését helyezik kilátásba. A miniszter felhatalmaztatik, hogy ezt a megszüntetési akciót 1931 és
1932-ben végezze be úgy, hogy 1932 végéig a
törpeiskolák megszüntetésére kell számítanunk.
Az indokoláshoz nincs fűzve semmi statiszti
kai kimutatás, úgy, hogy nem lehet megálla
pítani, hogy körülbelül mekkora előnyt jelent
ez állami pénzügyi szempontból s nem lehet
megállapítani azt sem, hogy mely egyházak miffypmatoM »
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lyen arányban lesznek kénytelenek áldozatot
hozni a törvény intézkedéseinek végrehajtá
sánál.
1
— Minta vallástanitás. Az egyetemes köz
gyűléssel kapcsolatban a budapesti vallástaná
rok három mintatanitást mutattak be. Gáncs
Aladár az elemi iskolai tanulókkal »József meg
bocsát testvéreinek«; Márton Elek II. osztályú
középiskolásokkal »Jézus gyermekkora bibliai
történetek nélkül«; dr. Gaudy László hitoktató
igazgató I. és II*. évf. tanitónőképzősökkel »Ke
resztelő János« címen tartottak tanulságos taní
tást. Ezek a gyakorlati bemutatások bizonyára
jó szolgálatot tesznek vallásoktatásunk ügyé
nek. Dr. Gaudy László és a vallástanárok meg
érdemlik annak a nagyszámú hallgatóságnak kö
szönetét, amely az előadásokon megjelent, s
reméljük, hogy a jövőben is lesz alkalmunk
ilyen minta-tanitásokat hallani.
— Finnország. A finnországi evang. luth.
egyház érseki székét, amely hosszabb ideig üre
sedésben volt, most betöltötték. Johannson
érsek utódjává a finn köztársaság elnöke I ngin a n n Lauri Jánost, a helsingforsi egyetemen
a gyakorlati theológia tanárát nevezte ki. Az
uj érsek, aki most 62 éves, azelőtt egyideig mi
niszter volt. — Finnország lakossága 97.15%ban ág. h. evangélikus, az ,egyháztagok száma
3,426.060. Az egyháznak az érseken kívül négy
püspöke van.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Varga G. Mogyoród. Sz. L. cikkére irt
válaszát nemcsak terjedelme miatt nem közöl
hetem, hanem azért sem, mert a Tanítók Szö
vetsége c. lapban megjelent javaslata az orszá
gos elemi iskoláztatás egyetemleges átszerve
zésére irányult, s ezt a javaslatot esetleg szór
ványosan előforduló helyi érdekekkel nem lehet
igazolni. Szerintem egyébként a javaslat sehol
sem szolgálna evangélikus érdekeket, hanem
mindenütt kárunkra lenne.
Felelős kiadó: NBMETH RABOLT.

A Krisztusvárás áldott ünnepének küszöbén
ime megjelent:
D. Raffay Sándor:

A m it a z Ú r ü z e n
1.
füzete, mely 12 ádventi beszédet tartal
maz. Megjelent, hogy megtanítson bennün
ket, hogyan kell melegszívű K r i s z t u s 
v á r ó k k á lenni, hogyan kell az Ür útját
egyengetni, Istennek országát építeni.
Ára 2.— P. 2.16 P beküldése ellenében bér
mentve küldi Scholtz Testvérek könyvkeres
kedése, Budapest, IX., Ferenc-körut 19. szám,
vagy bármely könyvkereskedés.
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Krisztus első eljövetele.
„Született néktek ma a Megtartó, ki
az Űr Krisztus, Dávid városában.“
Luk. 2, 11.

A keresztyénség nem a költői képzelet szivárványhidján jár s nem regényes elgondolások
aranyszálaiból tevődik össze Jézus Krisztus
születése történeti tény. Üdvözítő hitünk alap
ját történeti tények és események alkotják. Az
evangéliomok megtörtént dolgokat beszélnek el.
Éppen az a Lukács evangélista, akinek evangéliomában a legrészletesebben találjuk elbe
szélve a Krisztus születése körül csoportosuló
eseményeket, Írja könyvének elején: »Sokan
kezdették megírni azoknak a dolgoknak az el
beszélését, amelyek minálunk beteljesedtek«.
Ezek között a beteljesedett dolgok között fon
tos helyet foglal el Jézus Krisztus megszületése
A keresztyén tanítás és hit n^m teljes akkor,
ha csak a felnőtt Krisztust tanítjuk és hisszük;
ha csupán azt vesszük bele keresztyénségünkbe
a Krisztusból, amit a felnőtt Krisztus tanított
és cselekedett, átélt és szenvedett. Evangéliomát és munkáját akkor ismerjük meg a maguk
teljességében, ha születését is tudjuk.
Krisztus születése történeti tény és dolog.
»Asszonytól lett, törvény alatt lett«. Mégis, az
ő megszületése egészen más, mint a mienk,
vagy egyáltalán a többi élő lény világrajöve
tele. Mi és általában az élő teremtmények a
születésünknél fogva létezünk e világban. Ellen
ben a Krisztus öröktől fogva létezik. »Az Atyá
tól öröktől fogva született«. A Biblia a leghatá
rozottabban tanítja Jézus Krisztus preexisztenciáját, vagyis azt, hogy élt mielőtt a földre jött
volna öröktől. Megszületése azt jelenti, hogy
azonosította magát az emberiséggel. Testté lett.
A bethlehemi kisgyermek valósággal gyermek,
de^ mégis más, mint a többi gyermek, aki akár
előtte, akár utána megszületett, vagy megszüle
tik. Mert ez a gyermek öröktől fogva született
és megvolt öröktől, mielőtt megszületett volna.
Más gyermek a születés által nyer életet, for
mát; ez a gyermek a születésében megüresitette
magát és szolgai formába öltözött.
»Isten az ó egyszülött Fiát adta«. Krisz
tus az Istennek egyedül álló, páratlan ajándéka
a világnak, az emberiségnek és nekem. Krisz
tus kívül volt a teremtés világán, jóllehet örök
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től fogva köze volt a teremtett világhoz, mert
őáltala teremtettek mindenek és nála nélkül
semmi sem lett, ami lett. A világot Isten teremtő
akarata hozta létre; Krisztus Isten megváltó
szeretetéból a teremtett világ iránt jött bele a
Szűz Máriától való születés által a világba és
ővele a teremtésbe egy egészen uj élet és erő
áradt: aki teljes vala kegyelemmel és igazság
gal. Azáltal, hogy Krisztus megszületett, a vi
lág mássá lett, mint volt. És soha töbé nem lehet
az, ami volt. Hasztalan szeretne ördög, test
és világ úgy viselkedni, mintha Krisztus nem
született volna meg. Bűn, halál és pokol hiába
fenekednek: ezen a történelmi tényen, ezen a
dolgon, amely minálunk beteljesedett, nem bír
nak változtatni. A Krisztusban megjelent kettő:
a kegyelem és az Ítélet. Kegyelem azoknak,
akik hisznek; ítélet a hitetleneknek.
Van abban valami szentségeseu megdöb
bentő, ahogyan Isten az ő egyszülött. Fiával
mindörökre elitéli és kárhoztatja a világban oly
sokszor arcátlanul
fellépő démoni erőket,
ördögi hatalmakat. Minden gőg, konokság, megátalkodottság, uralomvágy Krisztusnak a Világba
való születésével lázadó szolgává tétetett, aki
reménytelenül, kilátástalanul lázong s önmagát
emészti. És van abban valami szent öröm és
ujjongás, hogy Krisztus megszületésével a sze
gények, a kifosztottak uralomra jutnak, az éhe
zők jóllaknak és a gazdagok üresen mennek el,
a hatalmasok letaszittatnak trónjaikról és az
alázatosak hozzájutnak örökségükhöz. Ez a
Krisztus, aki megszületett, rásüti a világ go
noszainak homlokára a Kain-bélyeget és az övéi
megítélik a világot; a maga tulajdonaivá szen
teli azokat, akik benne hisznek és elhelyezi őket
mint gyermekeket az atyai házban.

Új kötelességek.
Azt gondoltam, hogy vannak uj köteles
ségek is. De korántsem annyi, mint általában
képzeljük. Uj alkalmak uj kötelességekre taní
tanak. Ez igaz. Ámde a legtöbbször az uj al
kalom arra tanít, hogy a régi kötelességet tel
jesítsük megújult hűséggel és odaadással. Mi
kor Nehémiás a szent város falainak újjáépíté
séhez fogott s embereit munkába állította, nem
kellett nekik mérnök, aki megmutassa, hogy
dolgozzanak. A romok beszéltek; S a köteles
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ség az volt, hogy a falakat a régi fundamentomokon építsék újra. Kevesen vannak arra kénytelenitve, hogy uj fogadalmakat tegyenek. —
Valószínűleg csak arra van szükségünk, hogy
visszatérjünk régi fogadalmainkhoz és meg
tartsuk azokat. Ritka az olyan élet, amelyiknek
ne lenne oltárja: a baj többnyire az, hogy el
pártoltunk oltárainktól. Luther, mikor a Kis
kátéban a szent keresztséget magyarázza, régi
igazsághoz tér vissza: Naponkénti bűnbánat és
töröd eim ess ég által vízbe fojtassék a régi em
ber és naponként uj ember jöjjön elő és tá
madjon fel, aki Isten előtt éljen. »Az erős lel
ket újítsd meg bennem«, könyörgött a zsoltáriró. Valószínű, hogy a régi kötelesség vállalá
sához több szellemi erő kell, mint uj köteles
ség megragadásához. Tehát vissza a falakra, a
régi fundamentomokra!

Egyházi evangelizáció. II.
Melanchton Fülöp az Ágostai Hitvallás Vé
delmében (Apológia) azt írja, hogy a Hitval
lásban az egyházról szóló 7. és 8. cikkeket vi
gasztalásul s a bizalom megerősítésére vették
fel. »Mert végtelen veszedelmeket látunk, ame
lyek elpusztulással fenyegetik az egyházat. Vég
telen az istenteleneknek sokasága magában az
egyházban, s ezek az egyházat elnyomják«. A
hivő lelkeket az istentelenség elburjánozása ne
ejtse kétségbe! Az egyház, a szenteknek gyü
lekezete örökre megmarad. Az ördög országa,
amelynek az egyházon belül is vannak tagjai,
nem bir erőt venni Krisztus országán. Krisz
tus uralkodik, s az élő Krisztusnak élő teste,
az egyház nem pusztul el. A tulajdonképeni
értelemben vett egyház főképen a hitnek s
Szentléleknek a szivekben való közössége, ame
lyet Krisztus a maga leikével megújít, megszen
tel és kormányoz. Ennek a közösségnek van
nak élő és holt tagjai. Azok, akikben Krisztus
semmit sem cselekszik, nem tagjai a Krisztus
nak. Az a meghatározás, hogy az egyház a szen
tek gyülekezete, az élő tagokról szól. S ez az
élő, hivő tagokból álló egyház nem valami el
képzelt nagyság, hanem valósággá! létezik, s
azt az igazán hívője és megigazulták alkotják,
akik elszórtan élnek az egész világon.
Az Apológiának ez a tanítása (IV. cikk)
semmit sem vesztett aktualitásából és jelentő
ségéből. Fontos már magában véve az is, hogy
az Ágostai Hitvallás megszerkesztésének nem
csak egyházpolitikai vagy állarripolitikai célzata
volt; nem is csupán az vezérelte annak Íróit,
hogy az általuk vallott hitet szabatosan foglalják
tanokba; hanem e mellett ezekkel legalább is
egyenrangúan ott van a l e l k i p á s z t o r i c é l
ki t ű z é s : a csüggedőket bátorítani, az ellankadtakat vigasztalni, reményt csöpögtetni azokba,
akik a reformáló törekvések sok-sok kudarca
után már-már lemondtak arról, hogy a meg
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romlott egyházat meg lehessen tisztítani. Az
Á g o s t a i H i t v a l l á s az i g é n e k és a
s z e n t s é g e k n e k erejébe, h a t é k o n y s á 
g á b a v e t e t t h i t és b i z a l o m d o k u m e n 
t u ma . Az Ágostai Hitvallás lelkipásztori és
lélekgondozói jellege magából a Hitvallásból is
több helyen kiütközik. Például a 12. cikkben
»a hit megnyugtatja a lelkiismeretet és elosz
latja annak félelmét«. A 15. cikkben »figyel
meztetnek a hívek, hogy lekiismeretüket ne ter
heljék azzal stb;<. A 20. cikkben: a kegyes és
félénk lelkiismeretek azt tapasztalják, hogy (a
hit által való megigazulás tana) a legnagyobb
vigasz forrását képezi, mert a lelkiismeretek
semmiféle cselekedetek által meg nem nyug
tathatok, hanem egyedül a hit által!« s ugyan
azon 20. cikkben még ismételten.
Úgy veszem észre, hogy a Hitvallásnak erre
a p á s z t o r i j e l l e g é r e nem sok ügyet ve
tettek, annak ismertetői és méltatói. Pedig na
gyon szükséges és érdemes munka lenne, a
Hitvallásnak ezt az oldalát is megvilágítani,
mert véleményem szerint éppen ez a pásztori
jelleg teszi a Hitvallást nem csupán a keresz
tyén tannak, hanem a k e r e s z t y é n l e l k i
k a l a u z o k n a k é s k e g y e s s é g i i r o d a i óm
n a k g y ö n g y é v é éz az e v a n g é l i z á c i ó n a k f e g y v e r t á r á v á . Az Ágostai Hitvallás
mint a lelkek nevelésének, irányításának, vezeté
sének kézikönyve, Az Ágostai Hitvallás mint az
igehirdetési pedagógiának és pszichológiának
vezérfonala, még feltárásra és kiaknázásra vár.
Az evangélikus egyház sok, szellemileg szűk
esztendőt elkerülhetett volna, ha nem marad
meg a Hitvallás mottójánál: »És szólok a te bizonyságidról a királyok előtt; és meg nem szé
gyenülök«, hanem észreveszi, hogy a Hitvallás
»vigasztaló szót« akar nyújtani az evangéliomból, hogy »a félénk lelkiismeretek ne maradja
nak vigasz nélkül« és odakinálja a hitet mint
bizalmat, amely » v i g a s z t a l j a és f ö 1e g y e n e s i t i a l e s ú j t o t t e l mé k e t « (20. cikk).
Ezen a nyomon jutunk el a Hitvallás kincseskamrájába, amikor azután a tan több, mint bi
zonyságtétel vagy logikai és szakszerű formulázás, amikor a tan kulcs a lelkek zárjaihoz,
orvosság a sebekre, kalauz a lelkipásztorkodás
hoz, útmutató az igehirdetőnek.
Az Apológiának cikkem legelején foglalt ta
nítása fontos másodszor azért is, mert bővébben kifejti és megindokolja, hogy az egyház
egységéhez miért elegendő az evangéliomi tan
ban és a szentségek kiszolgáltatásában való
megegyezés, s miért nem szükséges, hogy az
emberi hagyományok, rítusok és ceremóniák
mindenütt hasonlók legyenek. Az emberek nem
megbízhatók; az egyházban elkeverve élnek,
sőt tisztségeket viselnek az ördög országának
tagjai is. Az ember tehát nem lehet veleje az
egyháznak. Az egyház nem támaszkodhatik e
szervezetére, ceremóniáira, hagyományaira. Az
egyháznak egyedüli biztosítéka az ige és a
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szentségek. Feladata tehát a saját érdekében is itt, hogy egy Wesley, vagy egy Spurgeon vagy
más nagy szónok és próféta, ihletett személyi
az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása.
Vesszük-e észre, hogy az Ágostai Hitvallás mi ség előáll és gyújtó igehirdetésével ezreket ra
lyen messze vezet el bennünket a magát kor gad magával és vezet Istenhez. Hét fejedelem és
mányzatban és közigazgatásban kiélő egyház- két város tanácsa irja alá és látja el pecsét
tipustól, s mennyire odaköt bennünket a lelki jével ezt az evangélizáló iratot s felállítja azt
pásztorkodó, igehirdető és szentségeket kiszol a követelményt, hogy az az egyház, amely ma
gáltató egyházhoz? Mennyire nem eszménye gát erről a hitvallásról nevezi, ne csak egyes
az Ágostai Hitvallásnak az az egyház, amely vezér-személyiségeiben, hanem a maga egészé
nek tagjait hagyományok, törvények, alkotmá ben legyen evangélizáló egyház s egész beren
nyos jogok és kötelességek fűzik össze, s meny dezkedése tanúskodjék arról, hogy ezt a mun
kát mint egyházi munkát felismerte és vállalja.
nyire előtérbe állítja azt az egyházat, amelynek
tagjai a Krisztus élő testének tagjai, »akikben
Diakónus.
a Krisztus valamit cselekszik«, akik az ige és a
szentségek körül egyesülnek! Háttérbe és a pe
rifériákra kerül mindaz, ami nem Krisztus; elő
térbe és a középpontba áll az élő és uralkodó
Krisztus. »Az emberi hagyományok nem éltetik
a szivet és nem művei a Szentléleknek«. A/
Ir ta : Fachs lá n o s
egyház velejéhez az tartozik, ami a szivet hi(Folytatás és vége.)
vésre indítja, ami a szivet élteti. Minden egyéb
»nem szükséges Istentisztelet*. Mi az evangéliA természetes ésszel felruházott ember,
záció célja? Hitet ébreszteni a szívben s életet mint csendes szemlélő, gyakran a semlegesség
adni a szívnek! Az evangéliommal, amely Is álláspontjáról figyeli, hogy mire vezet a natu
tennek ereje! A H i t v a l l á s f e l t ö r i a d i ó
ralizmus szekularizáló szelleme és tud-e pszih é j á t , s m e g m u t a t j a , f e l k í n á l j a a hológiai és tudományos téren a vallás valóban
ma got .
olyan értéket adni, amelyeket tőle, mint mater
Az Ágostai Hitvallás mérlegre teszi a/
studiórumtól, corona sapientiae-tól joggal el
egész egyháznak bizonyságtételét és munkáját.
vár és remél.
Egyoldalulag ítéljük meg Hitvallásunkat, ha ab
Egészen bizonyos, hogy semmiféle más
ban csak hitbeli őseink bizonyságtételét látjuk.
életforma és iránykerescs teljes kielégítéssel
A H i t v a l l á s az a k k o r i e g y h á z n a k és
nem tud szolgálni azon irányban, hogy mi az
a ma i e g y h á z n a k p r ó b a k ö v e és b í r á  élet igazi célja és valósága. S hogyan valósulhat
l a t a . A Hitvallás állandó felhívás arra, hogy
meg az ember hivatásának a legmagasabb ren
a keresztyénség behatóan vizsgálja meg önma deltetése. A bánattal, szomorúsággal, bajokkal
gát, hitét és életét. Ebben a megvilágításban
küzdő, gyötrődő mai ember alapjában véve ma
milyen haszontalannak, felületesnek és konok is csak azon egy örök probléma körül győz
nak tűnik fel az a kérdés, hogy a Hitvallás ködik, hogyan és miképpen jutok boldogság
nak megvan-e az aktualitása! A Hitvallás ak hoz; másszóval, hogyan es miképp juthatok üd
tualitása abban a tényben van, hogy a Hitvallás
vösségre? A vallásnak s vallásos nevelésnek
az egyháznak önvizsgálata volt; egy olyan
elsőrendű fontossága, hogy rámutasson arra,
munka, amely soha nem szünetelhet. Amit ne hogy ha mindenkit elfog az egyetemes bánat, a
künk és minden nemzedéknek végezni elévülhe hiánynak és elégtelenségnek érzése, valami ki
tetlen kötelesség.
mondhatatlan vágy, az ismeretlen szépség iránt,
A kérdés az, hogy meglátjuk-e mi is azt a az egyetlen igaz szépség, szentség és erkölcsi
»végtelen veszedelmet«, amely elpusztulással
nagyság csak ott van a mély megbánásból a
fenyegeti az egyházat. Látjuk-e »a hamis tanító megtérés örömevangéliumának a megragadásá
kat és farkasokat, az »istenteleneknek sokasá val megszületett isteni kegyelemben. így jut
gát«, amely elnyomja a Krisztus egyházát?
hat csak az ember emberi méltóságának és
Az Ágostai Hitvallásra ennek a*veszedelem dicsőségének a tudatára. Ha valaki a Krisztus
ban uj emberré lett, akkor újjá alakul nemcsak
nek és ezeknek az isteleneknek a meglátása
az Istennel való viszonya, hanem az emberek
adott alkalmat és ösztönzést. Az Á g o s t a i
kel való életközössége is; ebben az uj élet
H i t v a l l á s S i ó n ő r á l l ó i n a k je le n té s e .
Az Ágostai Hitvallás benyújtói látták az elalélt, formában pedig megoldódnak a régi bűnös vi
csüggedő, bizonytalankodó sziveket és előálltak lág minden problémái és megoldódik az egész
azzal, ami a szívben hitet, bizalmat ébreszt, ami - emberiségnek az üdvkeresése is. Az emberi
ség nagy problémáinak megoldását tehát nem
a szivet élteti és felegyenesiti. Az Á g o s t a i
H i t v a l l á s e v a n g é l i z á c i ó s i r a t . Annak a szocializmus, sem a kommunizmus, de még
okmánya, hogy az ágostai hitvallású keresztyé kevésbé a bolsevizmus oldja meg, hanem az
nek az evangélizációt, az örömhír-mondást, a a keresztyénség, mely az igazi, hamisítatlan
békesség-hirdetést az egyház elsőrendű köte evangéliumot adja a világnak. Ezért érthető az
lességének és munkájának tartják. Nem az van az óriási lelkiéhség, mely épp az orosz test-

I nemzetközi probléma és a
kibontakozás médjai.
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véreket jellemzi és kiáltásukból felénk hangzik:
»Küldjétek önfeláldozó munkásokat az aratás
mezejére!«
Ez magában foglalja egyúttal az egyház
nak és mindazoknak, akik az egyház szolgála
tába állottak is az óriási felelősségét. A szol
gáló egyén újjászületésén túl újjá kell szülnie
egész munkamezejét és munkaterületét is, s itt
különösen nem szabad elfelejtenünk azt a ter
rénumot, amely a legelhanyagoltabbnak látszik,
amely pedig a legfontosabb, mert ezen vívód
nak a világnézeti küzdelem legerőteljesebb viha
rai, az ifjúságot.
A háború utáni idők óta érezzük különösen,
hogy minden problématikussá vált. Ezen problé
mák keresésénél uj utak és módok megtalálása
csak a keresztyénség régi, kipróbált eszközei
vel és segítségével lehetséges.

Az álomkór.
»Serkenj fel, aki aluszol és támadj fel a
halálból, és felragyog tenéked a Krisztus«. (Ef.
5, 14). Afrikában sok ezer ember pusztult el
az álomkórban, amelyet egy mérges rovarnak
a csípése idéz elő. Nem kevés azoknak ia ke
resztyéneknek a száma, akik álomkór következ
tében szellemileg közel vannak a halálhoz. —
Megszűntek erkölcsileg és szellemileg éberek,
vigyázok lenni; lelkiismeretük nem szólal meg
erőteljesen; s Krisztusnak azon szavai: »Mig a
világosságotok megvan, higyjetek a világosság
ban, hogy a világosság fiai legyetek« süket fü
lekre találnak nálunk. Ha egyszer a lágymeleg
ség és a közömbösség megölték a szellemi ér
zékenységet és éberséget, biztosak lehetünk,
hogy a keresztyén ember szellemi állapotában
valami elromlott. A világ mérgéből belekerült
néhány csepp a szervezetbe és álomkór az ered
mény. Az ilyen emberek hasonlíthatók ahhoz
az órához, amely már szabálytalanul, halkulva
ketyeg s hamarosan meg is áll, mert nem húz
ták fel. Életük azt mutatja, hogy nem úgy jár
nak, mint »a világosság fiai« és nincsen hatá
rozott különbség köztük és azok közt, akik job
ban szeretik a sötétséget, mint a világosságot.
Álomba merültek s a Lélek dolgai számára meg
haltak. Krisztus egyházában nincs szomorúbb
látvány annál, hogy tagjai közül olyan sokan
elszakadnak a nyájtól s befolyásukat Krisztus
ellen és Krisztus Egyháza ellen vetik latba. Pál
apostol sok álomkórban szenvedő embert is
mert; de nem adta fel a reménységet és ébre
désre szólít. Sokan haldokolnak, de még nem
haltak meg. Ezeknek kiáltja oda: »Serkenj fel,
aki aluszol és támadj fel a halálból, és fel
ragyog te néked a Krisztus«. Kicsoda lenne
olyan elbizakodott, hogy ne szorulna rá erre
az ébresztésre?
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Irodalom.
D . Raffay S án d or: Amit az Ür üzen.
I. A dventi b eszéd ek . Budapest, 1930. Scholtz

Testvérek kiadása. Ára 2 P. — A bányai egy
házkerület püspökének tizenkét ádventi prédi
kációját találjuk ebben a gyűjteményben. Kö
zülök az elsőt 1895-ben, az utolsót 1929-ben
tartotta. Harmincöt esztendőt ölelnek tehát fel
ezek az egyházi beszédek, az ország, az egyház,
s valamennyiünk életében fordulatokban, esemé
nyekben, válságokban gazdag esztendőt. A ki
adványt már magában véve az is értékessé teszi,
hogy evangélikus egyházunk egyik kimagasló
jelesének ádventi igehirdetését tanulmányozhat
juk több mint három évtized eseményeinek sod
rában. Közelebbről vizsgálva, szinte meglepődve
látjuk, hogy a prédikációk hangja és szelleme
milyen egységes, a bennük foglalt üzenet meny
nyire azonos. Azonban ezt az egységet és egy
öntetűséget megmagyarázza részint az ádventi
témakör, részint az igehirdetőnek kiforrott, érett
egyénisége, amelyen keresztül az evangéliom
kicsendül. A beszédekből megismerszik az
írásokba elmerülő, azoknak titkaival sáfárkodó
tudós exegéta, ami a beszédek felosztásában is
megnyilvánul itt-ott talán a. retorika rovására,
de a mélyenszántó gondolatmenet nem válik
fárasztóvá, mert belevegyül az életismeret
gazdagsága és a tapasztalatok bősége. A püspök
életfelfogása nagyvonalú és szinte komornak
nevezhető. De a bűnös világ sötét hátterén an
nál fényesebben ragyog az isteni kegyelemnek
és az ádventi reménységnek világossága. Az ád
venti igehirdetésben, igy a püspök prédikációi
ban is Keresztelő János a kiemelkedő alak. De
az a szeretet és bensőség, amellyel Keresztelő
Jánost tárgyalja, arra vall, hogy az igehirdető
lelki rokonságban áll az ádventi prófétával. A
'prédikációk nyelvezete egyszerű, tömör, sehol
nincs cikornya vagy cicomázó disz. Az értelem
dominál. Vannak szép képei, találó és fénytvető hasonlatai, de azokat sem terheli diszitésekkel. Többször visszatérő tanítása az Isten
ben megszentelt indifferentizmus. Egyik helyen
pld. azt mondja: »Aki tisztában van a maga
értékével és tisztán látja az útat, melyen hiva
tását betöltheti, ez az elismerés vagy félreisme
rés, a békesség vagy nyugtalanság, a bajok és
örömök napjain egyaránt nyugodt öntudattal
futja pályáját«.
Incze G ábor: E sk etési b eszéd ek . Buda
pest, 1930. Ára kötve 3 P. — Harminc refor
mátus lelkésznek harminc esketési beszédét ta
láljuk az Incze G. szerkesztésében és kiadásá
ban megjelent gyűjteményben. Vannak köztük
különös alkalmakra szólók (lelkész, tanító esketése) és vannak általános tartalmúak. Vegyesházasok esketésére is van három beszéd. Ma
napság sok szó esik a házasság intézményének
válságáról. Különös fontossága van tehát annak,
hogy az eskető lelkész ragadja meg az alkaí-
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mat és iparkodjék esketési beszédében közel
vinni a szivekhez az Isten akaratát magában
foglaló igét, s belevésni a házaspár leikébe a
házasságnak isteni rendelésen alapuló jelentő
ségét és misztériumát. Ez a beszédgyiijteménv
hozzájárul ahhoz, hogy az egyházi esketés több
legyen az egyház irányában teljesitett udvariassági aktusnál s több legyen az egyháznak egyik
másodrendű szertartásánál. — Kapható Incze
Gábor ref. theol. tanárnál, Pápa, Hunyadi-u
3. szám.
A dunántúli ág. h. evang. egyházkerület
Belmissziói Munkaprogrammja az 1930/31.
évre. A Dunántúli Luther-Szövetscg kiadásá
ban hetedik évfolyamban jelenik meg az a
Belmissziói Munkaprogramm, amely az egyházkerületnek, sót egyházunknak határain túl is
sok jó szolgálatot tett a belmisszió ügyének.
A kitűnő vezérkönyv felöleli a gyülekezeti bel
missziói munkának minden ágát: az ifjúság egy
házi gondozása; a felnőtt egyháztagok gyüle
kezeti gondozása; felnőttek iskolája; presbiterek
lelki gondozása; vallásos estélyek. A jubileumi
eseményeket tárgyalja három előadás: Az Ágos
tai Hitvallás Apológiája; Bodelschwingh Fri
gyes és A Carolina Resolutio. A reformáció
hetére hat életrajzot találunk: Pál apostol,
Augustinus, Assisi Ferenc, Húsz János, Savona
rola és Luther. A böjti nagyhétre hét előadás
van szánva. A keresztyén egyház történetével a
westfaliai békétől a francia forradalomig fog
lalkozik a felnőttek iskolája. A presbiterek a
világlutheranizmus jelenkori helyzetével ismer
kednek meg. Az ifjúsági munkáról szóló részben
igen figyelemre méltó az ifjúsági egyesületek
szervezéséről szóló tájékoztató. Az évról-cvre
megjelenő Belmissziói Munkaprogrammért a
dunántúli egyházkerület nagy hálára van köte
lezve D. Kapi Béla püspöknek és munkatársai
nak. A legmelegebben ajánljuk a többi kerü
letek lelkészeinek és belmissziói munkásainak.
Ára 2 pengő, s úgy tudom, az evang. püspöki
hivatalnál, Győrött kapható.
A Lelki Pásztor VII. évf., 1. száma bő
és értékes tartalommal jelent meg. Gáncs Ala
dár »Győzelmek a lelkész életében«, Kiss Samu
»A prédikációra való előkészülés« c. tanulmá
nyokkal szerepelnek. Németh Károly elmélke
dést, Kutas Kálmán előfohászokat irt. Advent
2. vasárnapjától Újévig egyházi beszéd-anyagot
nyújtanak Kemény Lajos, Marcsek János, Turóczy Zoltán, Irányi Kamill, Kapi Béla püspök,
Szabó József. Alkalmi beszédek vannak Zongor
Bélától, Magócs Károlytól, Pálmai Lajostól,
Bélák Sándortól. Ziermann Lajos »Illusztrá
c ió d a t közöl. A folyóirat előfizetési ára egész
évre 18 P, félévre 10 P.
= Két, kiadás előtt álló könyvre hívom fel
olvasóink szives figyelmét. Az egyik dr. K a r 
n e r Károly egyetemi ny. rk. tanár »A f e l ekezetek M agyarországon a statisz
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t i k a m e g v i l á g í t á s á b a n « c. müve, amely
körülbelül 140 oldal terjedelmű lesz. A könyv
legfontosabb szakasza: A felekezetek lélekszáma.
A születések csökkenése (egyke). A vegyes
házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A
felekezetek iskolaügye. Morálstatisztika. Kriminálstatisztika. Előfizetési ár január 31-ig 3.20
P, bérmetes küldéssel 3.50 P. Megrendelhető
a szerzőnél (Sopron, Csengery-utca 45. sz.). —
A másik E c s e d y Aladár tollából a »Jó P á s z 
t or » c. könyv, amely elsőrangú vezérfonal az
evangéliom hirdetői számára Lelkészek, tanítók,
hitoktatók, vasárnapi iskolai és ifjúsági egyesü
leti vezetők különösen nagy haszonnal forgat
hatják a könyvet, amely Jézus életének egyes
eseményeit dolgozza fel, gazdag illuszraciós
anyaggal, jól összeválogatott énekgyüjteménynyel. Előfizetési ára december 10-ig a Fébé
könyvkereskedése (Budapest, VII., Damjanichutca 25/a) címén 2.50 P és a portó.

Légköri zavarok.
A rádió a világ füle és a szája. A rohanó,
modern élet arcának jellegzetes bélyege. Nem
közömbös, hogy mit beszélnek benne, mert
ezer, meg tízezer kritikus fül fogja fel s
ugyanannyi lélek reagál reá. A tudomány, mű
vészet és a vallás egyformán kezébe ragadta
a világ tárogatóját, hogy vele az éther hullá
main keresztül is embersziveket hódítson.
A rádión közvetített Istentiszteletek feleke
zeti békességet szolgáló áldását sokszor tapasz
taltam azokból a köszönő levelekből is, ami
ket az ország különböző tájáról, különböző vallásu lelkek küldtek azoknak a rádiószónokoknak,
kiket személyesen ismerek
Újabb időben azonban a katholikus sajtó,
a magát Magyar Kultúrának deklaráló jezsuitaszellemű folyóiratban igyekszik a rádió-isten
tiszteletek eddig tiszta levegőjébe beledobni a
légköri zavarok viharbombáit. Azt a hangnemet,
amellyel a Stúdió ártatlan rendezőit ki akarja
oktatni, már ismerjük• a természetrajzukból: uj
benne most a belőle kicsattanó refrain motí
vuma: Numerus clausust kell itt is tartani! Dr.
Makkay Sándor erdélyi ref. püspököt szemelték
ki bűnbaknak, aki szerintük kifoltozhatatlan
csorbát követett el a vendégjogon, mert egy
pár őszinte panasz kicsendült a beszédéből.
Akik hallgattak Makkay Sándor szavait, azok
kénytelenek elismerni, hogy öntudattól te!jes
beszédében is meg tudott maradni az u. n. tisz
teletreméltó elvi magaslaton.
Annál inkább leereszkedett a gyerekes ve
szekedés utcaporába dr. Tóth Tihamér, aki be
szédének végeztével mámoros páthosszal har
said bele a mikrofonba: Most pedig imádkozzuk
el X. Y. angol püspöknek imádságát, aki protes
tánsból tért meg római katholikussá! (Milyen
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szórnom kakasviadal lehetne az ilyen kikezdés
ből, ha mi is ilyen fegyverekkel válaszolnánk!)
Nemsokára rá a görög kath. egyház papja hozta
egy nevezőre a zsidókat, a kommunistákat,
meg a lutheránusokat.
Hála Istennek a mi szónokaink nem ugrot
tak be ennek a heccelődésnek s nem dupláz
tak vissza a vaktölíésekre. A sérelmesdit nem is
akarjuk játszani még ennek megemlitésével sem,
csak figyelmeztetés ez önmagunknak, hogy az
evangélikus szószék magaslatáról ezután sem a
visszafojtott fájdalompanasz, hanem egyedül a
mi Krisztusunknak evangéliuma hangozzék,
amely, ha ritkán szállhat is az antennák drót
jaira, mégis sok szívnek és szemnek hoz vilá
gosságot, bármennyire halálos bűn is eretnek
istentiszteletek meghallgatása.
B ácsi Sándor.

JEGYZETEK.
Ha közelebbről vizsgáljuk a mai vallásos
életet, szinte hajlandók vagyunk azt gondolni,
hogy egyháziasságunk révén olyan mozga
lomba kapcsolódunk bele, amelyben valamikor
volt eleven energia, de ma már csak a tehe
tetlenségi momentum tartja benne a lelket és
féllábbal már a sírjába lépett. Igen sajnálatos
dolog, hogy ilyen képzet támadhat bennünk,
mert Jézus Krisztus vallásánál erőteljesebb va
lami nincsen a világon. A baj gyökere abban
keresendő, hogy életünk nincsen összhangban
szivünkkel; cselekedeteink mögötte maradnak
hitbeli meggyőződéseinknek.
Nem lehet azt mondani, hogy a mai tár
sadalomnak nincsen vallása. A népiskolai és a
középiskolai kötelező hitoktatás, a konfirmációi
oktatás gondoskodnak arról, hogy minden em
bernek, aki ha csupán az elemi iskola hat vagy
négy osztályát elvégezte is, legyen ismeretkincse
a keresztyén vallásról, tudja, legalább is nagy
vonalakban, hogy mi a keresztyénség. A sze
rencsétlenség az, hogy a legtöbb ember a ke
resztyénség ismeretét illetően beéri azzal a tu
dással, amit az iskola padjain szerzett. Nem
gyarapodik a Krisztus ismeretében. A legtöb
ben úgy vannak a keresztyén ismeretükkel, mint
a példázatbeli ember az egy talentomjával: el
ásták a földbe s nyugodtak abban a tudatban,
hogy amit kaptak, az érintetlenül megvan. A
vallás igen sok ember véleménye szerint in
kább kötelezettség, mint erő; inkább tehertétel,
mint vagyon. A vallás szárny kellene hogy le
gyen, amellyel repülünk, de sok embernek in
kább koffer, amelyet cipel.
Nem hiszem, hogy sokan akadnának, akik
politikailag ma is úgy gondolkodnak, mint húsz
esztendeje. Húsz esztendő alatt idősebbek, bölcsebbek lettünk. Bizonyos, hogy a politikai meg
győződésünk eleven dolog, nem holt, vagy
féligholt elmélet vagy gondolat. Nem ülünk fel
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vizenyős, de öblös frázisoknak, amelyek éretlen
korunkban magukkal ragadtak és tűzbe hoztak.
Szégyenlenénk magunkat, ha a gondolkodásmódunk ma is olyan volna a politikai téren,
mint tizennyolc éves korunkban. Honnan van,
hogy a keresztyén vallásos gondolkodás terén
igen-igen sok ember megállapodik és megiáporodik a serdülő ifjúkor éretlenül nagyzoló és
felületesen félvállról vevő kételkedésénél, a fel
tétlen s éppen azért gyökértelen és tartalmat
lan értelmi sihederség hányavetiségénél? Nem
keliene-e a vallásosság terén mutatkozó elcsökevényesedésünk miatt is szégyenkeznünk?
Az Ur Krisztust a keresztyén világ nem
azért fosztja meg hitelétől a pogány népek sze
mében, mintha egyáltalán nem ismerné Krisz
tust, hanem azért, mert a keresztyének túl
nyomó nagy része felnőtt korában is a serdülő
kor értékelésével és Ítélkezésével ismeri a
Krisztust. Emlékezünk a hittan anyagára, de
ezzel az anyaggal még mindig1a siheder-korunk
lelkivilága, akarati, Írásbeli és ismeretbeli kom
plexuma szövődik össze. Keresztyéneknek ne
vezzük magunkat, de bár kinőttek keresztyénségünkben a Kisjézushozza a karácsonyfát
gyermekkori naivitásából, de nem nőttünk ki
a gimnázistakor titáni és prometheuszi éretlen
ségéből. Az irigységet, szeretetlenséget, kevély
séget, Ítélkezést, birálgatást nem vetkőztük le.
Ez mutatja, hogy a Jézus Krisztus ismeretében
nem gyarapodtunk.
Az ilyen, növekedésében korán megállott
és meggátolt, éppen azért torz-hit, nyomorék
hit, idétlen hit, hogyan gyakorolhatna másokra
jóra ösztönző, élő és megelevenítő hatást?
így következhetik be az az állapot, igy
állhat elő az a helyzet, hogy a vallásos élet
terén olyan nyelven beszélünk, amelynek sza
vai nem fedik azt, amit érzünk; a szavak fel
ébresztenek bizonyos emlékeket és kapcsolato
kat, de nem vesszük észre, hogy azok az em
lékek és kapcsolatok egy régebbi énünkben él
tek, ma már nem játszanak vitális szerepet;
s igy a vallásos élet terén a hitnek minden ere
jét lefokozzuk és elbágyasztjuk azzal, hogy egy
olyan életkörbe szorítjuk vissza, amelyen már
túl vagyunk.
A hitnek erejét, a vallásosság elevenségét
csak azzal tudjuk magunknak biztosítani, hogy
nyitva tartjuk azokat a zsilipeket, amelyeken ke
resztül a Szentlélek elvégezheti bennünk mun
káját. önmagára szorítkozva senki sem élhet
vallásos életet. A vallásos élet épségben és erő
ben maradásához feltétlenül szükséges a közös
ség. Kétféle közösség: közösség Istennel és
közösség a hívőkkel. És pedig nem valamely
külsőleges, alkalmi, szertartásos közösség, ha
nem belső, életteljes, mindig aktuális és cse
lekvő közösség. Az igazi keresztyén békessége
; nem a stoikusnak önmagában stabilizált lelki
egyensúlya, hanem az a békesség, amelyet Isí ten ád. A keresztyén ember öröme nem az az
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öröm, amelyet az önmagával való megelége
dettség ébreszt, hanem az, amit Isten Szentlelke
ád, s amely átjárja egész valóját, megédesíti
a szelídség és szeretet zamatjával minden sza
vát és minden cselekedetét.
Sok komoly keresztyén járkál a világban
úgy, mintha karót nyelt volna; sok pedig úgy,
mintha lőcsöt nyelt volna, sok más úgy, mintha
valami igen eceteset nyelt volna. Miért? Azért
mert minden erejét megfeszíti, hogy a maga
erejéből szentté legyen és üdvözöljön. Nos, ez
meghaladja az emberi erőket. A vallást nem
mi hordozzuk, a vallás hordoz minket.
A keresztyénség arra tanít, hogy egy Isten
van, a mi Atyánk, aki szeret bennünket. Mi
ért akarunk tehát úgy viselkedni, mintha mi
valamennyien, külön-külön önmagunknak az is
tenei volnánk? Miért akarja mindegyikünk ön
magát megváltani és boldogságra juttatni?
Engedjük meg, hogy Isten elvégezze bennünk
gazdag és erős kegyelmének munkáját s ne
erőlködjünk erőnkön felül.
•

Harsányi Zsolt a Pesti Hírlapban cikksoro
zatot ir a kormányzóról. A november 30-iki
számban ezt olvasom: »...felekezeti kérdésekre
terelődött a szó, és a Fóméltóságu Urnák azt
a felfogását ismertem meg, hogy a katolikus
és református ember közötti különbség az ó
számára nem lényegesebb, minthogy egyik em
ber szőke, a másik barna. Soha nem jutott
eszébe valakinek a vallását megkérdezni es na
gyon kedvetlen, ha azt tapasztalja, hogy egyik
felekezet a másik túlsúlyát kezdi firtatni. Egy
időben ezek a kérdések nagyon felszínre ve
tődtek s a Fóméltóságu Urnák eszébe jutott a
kormányzóság. Gyorsan utána nézett, hogy
nincs-e az Istenért valami feltűnő felekezeti
arány-eltolódás a kormányzóság emberei között,
mert erre a szempontra a kinevezéseknél bizony
nem figyelt. A gyorsan összeállított házi sta
tisztika eredménye megnyugtatta: a kormány
zóság embereinek messze túlnyomó többsége
katolikus.

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak! A keresztyén ember
öröme. — Dec. 8., hétfő: örül az üdv meg
tapasztalásának. 40. Zsolt. 1—6. 17. 18. —
Dec. 0., kedd: A megtérő bűnösöknek. Luk.
15, 11—14. — Dec. 110., szerda: Isten szol
gálatának. 100. Zsolt. — Dec. 11., csütörtök:
A Megváltóért való szenvedésnek. Csel. 5, 4042; 1 Pét. 4, 12-14. — Dec. 12., péntek: Az
ünnepeknek. 2 Krón. 30, 21—27. — Dec. 13.,
szombat: Krisztus eljövetelének. Ján. 16, 16—
23. — Dec. 14., vasárnap: A mennybéli örök
üdvösségnek. 1. Pét. 1, 3—12.
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Halálozás.
Dr. kralováni K r a l o v á n s z k y László ügyvéd, földbirtokos, megye
bizottsági tag, volt egyházmegyei felügyelő no
vember 16-án tevékeny munkásságban eltöltött
életének 72-ik és legboldogabb házasságának
15-ik évében elhunyt. Temetése, miután tete
mei a farkasréti temető halottas házában meg
áldanak, Nyíregyházán volt, november 19-én.
A budapesti reform átus Theol. Aka
démia nov. 21-én ünnepelte fennállásának 75
éves jubileumát. Részünkről D. Raffay Sándor
püspök, dr. Deák János a theol. fakultás dékánja
és kemény Lajos budapesti lelkész beszélt az
ünnepélyen.
D iákkonferencia G yőrött. A győri
Evang. Diákszövetség november 29. és 30-án
örök reformáció a diákéletben« központi témá
val konferenciát tartott. Előadók voltak: Majoloss Edit, Ralikó Erzsébet, Horeczky Béla, Turóczy Zoltán, Ittzés Mihály, Bácsi Sándor, Hor
váth Jolán, Takó István, dr. Farkasné, Turóczy
Zoltánné, Huber Etel diakonisszafónöknó. A
konferencia alkalmával rendezett Luther- ünnep
ségen dr. Wiczián Dezső tartott előadást
»Luther és az ifjúság« dinen.
A Szom bathelyi Ev. Ifj. Egyesület ün
nepélye. Lélekemelő ünnepségben volt része a
szombathelyi gyülekezetnek nov. 23-án. Ezen
a napon alakult meg véglegesen a gyülekezet
ifjúsági egyesülete. 21 lelkes ifjú állt az oltár
elé, hogy bizonyságot tegyenek fofró egyházszeretetükról és elkötelezzék magukat Jézus
Krisztus és evangélikus egyházunk hűséges szol
gálatára. Az ünnepi beszédet Bélák János hit
oktató-lelkész, az egyesület szervezője tartotta.
Wittmann Kornélné gyönyörű éneke után a ta
gok fogadalmat tettek, majd Reich Gusztáv
gyáros, egyháztanácsos, az egyesület diszelnöke
kézfogással felvette a tagokat. Ezután Jánossy
Gábor egyházfelügyelö tartott lelkes buzdító be
szédet az ifjúsághoz. A tagok úrvacsora vételé
vel zárult a megható ünnepély.
- D. Söderblom Náthán svéd érsek kapta
meg az 1930. évi Nobel-dijat. Az érsek 1866ban született, 1901-ben uppsalai, 1912-ben lip
csei egyetemi tanár, 1914-ben uppsalai érsek
lett. A keresztyén egyházak egyesítését célzó
munkának egyik vezérembere. A béke-dijat azért
kapta, mert hazájában és a külföldön hatalmas
tevékenységet fejt ki az egyetemes béke esz
méje mellett.
— Az O rsz. Evang. Tanítóegyesület Krug
Lajos elnöklete alatt nov. 18-án tartotta közgyű
lését Budapesten. Lahmann György budapesti
igazgató-tanitó Dénes Éva tanárnő vezetésével
tornagyakorlotokat mutatott be. Grieszhaber E.
H. majosi igazgató-tanitó előadásában foglalko
zott a közgyűlés a terményfizetéses tanítók sé
relmeivel. A gyűlés úgy határozott, hogy ebben
a tárgyban érintkezésbe lép a többi tanítóegye
sületekkel és az egyházzal. Somogyi Béla kör-
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mendi igazgató-tanitó térjeszette elő a titkári
jelentést, majd Kovács József igazgató-tanitó tar
tott előadást.
— A budapesti ev. leánykollégium Kis
faludy Károly halálának százados fordulóját vigjáték-esttel ünnepelte. Előadták kettős szereposztásban igen ügyesen a tanulók a Szeget-szeggel, Vígjáték és Három egyszerre cimü egyfelvonásosokat. Közben a 130 tagú énekkar és
kettős ének elevenítette meg Kisfaludy dalait.
A szünetben bájos leánykasereg frissítőket ho
zott. Mindennek jövedelme a kollégium építési
alapja javára több mint ezer pengőt jelentett.
— Paks. A paksi egyházközség december
7-én iktatja hivatalába Thüringer Lajos lelkészt
és dr. Grosch József felügyelőt.
— Ref. segédlelkészek nősülése. A dunamelléki református egyházkerület közgyűlése ki
mondta, hogy az egyházkerületben a segédlel
készek csak esperesi felterjesztés alapján és
püspöki engedéllyel nősülhetnek. Engedély nél
kül történt nősülés esetén elhelyezésre nem
tarthatnak számot; nős segédlelkészek más egy
házkerületből nem vétetnek át. E határozathoza
talra az adott okot, hogy a nős állapot a segéd
lelkészek elhelyezésénél sok nehézséget okoz.
— Győr. November 23-án avatta fel a győri
gyülekezet uj fiúiskoláját Németh Károly espe
res. A szép iskolaépületben van hat tanterem,
igazgatói és tanítói szoba, cserkész- és leventetermek. Az épület 133.000 (pengőbe került. Az
építés körül Jausz Lajos másodfelügyelő és
Csellágh Gyula min. tanácsos szereztek nagy
érdemeket. Az avatási ünnepélyen az egyházközség nevében Mikiás Mihály felügyelő, Turóczy Zoltán lelkész, Strasser Sándor iskolaszéki
elnök és Weltler János igazgató tartottak be
szédet. A gyülekezet énekkara Fodor Kálmán
karnagy vezetése alatt két énekkel hatásosan
szerepelt.
— Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
nov. 29-én tartott közgyűlése foglalkozott azzal
a kormányintézkedéssel, mely a tanárok szol
gálati idejét negyven évre, heti óraszámát hu
szonkettőre szándékozik felemelni. A közgyűlés
tiltakozó óvást emelt minden olyan kísérlet el
len, mely a tanári munka minőségét és annak
eredményét veszélyeztetné. Négyessy László tb.
tag a heti tizennyolc órát a tanárság szerzett
jogának jelentette ki. A közgyűlés az alelnökök
közé beválasztotta dr. Bászel Ernőt, a győri
egyházközség prezbiterét is. Ugyanaznap avat
ták fel az Egyesület budapesti (Csepregi-utca
N |t a > l o ( l •
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" 4. sz.) székhazát, mely egyetemi hallgatóknak
ad otthont.
— Lelkészválasztás. A nemeskoltai (Vasm.)
egyházközség a Nagy György elhalálozásával
megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag Ko
vács Béla pápai hitoktató-lelkészt választotta
meg.
— Szombathely. D. Kapi Béla püspök a
szombathelyi egyházközség adminisztrátorává
Balázs Béla győri segédlelkészt nevezte ki. —
Balázs Béla helyébe győri segédlelkésszé Lukácsy Dezsőt rendelte.
— A Protestáns Irodalmi Társaság Szeg
halmon tartott irodalmi estéjén D. Kapi Béla
püspök tartott előadást az Adventról. — Szent
Ágoston hippói püspök, egyházi atya emlékére
december 5-én Budapesten tartott nagyszabású
ünnepséget a Társaság, mely alkalommal Ré
vész Imre és Kovács Sándor egyetemi tanárok
tartottak előadásokat.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Sz. L. Bpest. 1. Múlt számunk Jegyzet
rovatában foglalt cikk a diszkrécionális jogról
szól s nem az Ön esetéről. A diszkrécionális
jogról is feltételesen. Tessék figyelmesen el
olvasni. — 2. Az Egyházi Alkotmány 17. §-a
nem zárja ki a diszkrécionális jogot, mert
semmiféle jognak a gyakorlása nem zárja ki
a felelősséget. — 3. Amit a törvény törvény
kezési eljárásra utaí (324. és 329. §§.) azt nem
vagyok hajlandó a nyilvánosság elé vinni, nem
azért, mert nem érdekel, vagy nem liordom
szivemen, hanem azért, mert a sértettnek, ká
rosultnak, vagy jogfosztottnak rendelkezésére
áll a törvényes ut. Ez a szempont vezérelt
mindvégig az Ön esetében is és e mellett meg
maradok. Magatartásom mindkét irányban ad
hat és ad okot félremagyarázásra.
Felelős kiadó: NÉMETH KABOLY.

D. Raffay Sándor:

A m it a z Ú r ü z e n
Az 1. füzet, mely 12 ádventi beszédet tartal
maz, most jelent meg. Ára 2.— pengő, postaköltség 14 fillér.
A 2. füzet: Karácsonyi beszédek, december
10-ike táján jelenik meg. - Ára 2.— pengő.
Aki december 5-ig előfizet, 1.84 P beküldése
ellenében bérmentve kapja meg.
A 3. füzet: Ö- és Újévi beszédek, december
20-ika táján kerül szétküldésre. — Ára előre
láthatólag megegyezik az előző füzetek árával.
Megrendelést kér:
SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc körút 19 szám
Postatakarékpénztári számla szám: 25133.
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Halljátok meg az Űr beszédét. .*)
Ige : „A te hited megtartott tégedet“
(Máté ev. IX. 22.)

Renán meséli el »Ifjúságom. cimii regényé
nek bevezetésében Is város regéjét, amely sze
rint ez a város valamikor mindenestől fogva
elmerült a tenger mélyébe. De ha vihar jár fö
lötte, akkor a hullám völgyekből kibukkannak az
elsülyedt város templomtornyainak a csúcsai, ha
meg nyugodt a tenger, akkor a harangok kongása haitik a mélységből s a parti emberek
szent merengéssel hallgatják az elsülyedt város
harangjainak sejtelmes, titokzatos zúgását.
Ily csodálatos lelkiállapotba merit most
minket is ez a szent alkalom, minket, akiket az
idő végtelen óceánja ma még a partjain lát,
hogy elzúgja nekünk is egy 243 éves múlt
nak titokzatos mélyéből fölhangzó hősi hitnek
hymnusát. Úgy érzem, nem a véletlen találko
zása az, hogy hitvallásunk 400 éves forduló
jának jubiláris esztendejében mártyrjaink a sír
ból keltek ki, hogy bizonyságot tegyenek a hit
megtartó erejéről. Bizonnyal nem a véletlennek
műve az, hogy amikor ennek a jubiláris esz
tendőnek folyamán át egy érzésben, egy gondo
latban, egy közös, szent fogadalomban dobbant
és dobban össze Sionunk szívverése, hogy
ugyanakkor régi, elsárgult iratok epitáf.uma egy
drága sirhoz vezetett,' hogy néma, titoktartó
emléktornya alól leikeink elé lépjenek bizony
ságtevő nagyjaink s meggyőzzenek arról: ha
van hitvallás e földön, amely ily áldozatra ké
pesíti híveit, akkor az a hitvallás az örökké élő
Istennek örök időkre szóló égi üzenete, legdrá
gább ajándéka iidvözülni vágyó gyermekei szá
mára. Azért úgy érzem, nem temetni, hanem
emlékezni jöttünk ide és erőt meríteni a hit
megtartó erejének sírból kikelt bizonyságain.
Emlékezésünk szörnyű viharzást lát, amely
ben tombol a féktelenség orkánja, véres tarajt
ver a gyűlölet, fájdalmas jajjban sikong az ön
kény meggyötörtbe >s a lelkek szörnyű látomásá
ban villan a hóhérbárd. A tobzódó indulat ten
gerébe akkor sülyedt el hitvalló ősök régelmult
világa, amely számunkra ma már szinte isme*) Ünnepi beszéd. A Caraffa-vértanuk hamvainak
az eperjesi evang. templomban 1930 nov. 12-én történt
elhelyezése alkalmából tartott gyászistentiszteleten el
mondotta Fábry Viktor evang. lelkész.
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rétién. Éppen azért, amikor mi késői utódok
inég gondolatainkat sem tudjuk behelyezni az
emberi önkénynek isteni képmásokat romboló
ilyen munkájába, amikor sziveinket is alig-alig
tudjuk beleiktatni a hitért való hasonló, emberfölötti szenvedések viselésébe és a vértanuság
vállalásának elgondolásában is megriad, meg
torpan még a képzeletünk is, akkor oly jó minékünk látni, mint emelkednek ki a hullámsirből
mint glóriázott toronycsúcsok: a Keczerek, a
Radvánszkyak, a Zimmermannok, a Palásthyak,
a Bertókok, a Feják és a többi mártyrok
jnind; akkor oly üdvös uékünk hallani össze
szedett és megelevenült csontjaikból felénk
hangzó hitvalló szavukat: »Isten ne legyen többé
mellettem, ha felismert, üdvözítő hitemben ha
lálig híven meg nem maradók.« S mert meg
maradtak a hitben és a szeretetben híven mind
halálig, még pedig a bitófának haláláig, azért
az Isten is megmaradt bennük és átalvezette
őket a halálból az életbe. Azért nem temetni,
hanem erőt meríteni jöttünk ide a hit megtartó
erejének örökké élő martyr példáin.
Emberi szándék gyökerestől akarta kitépni
életük fáját még e múló világ talajából is, de
ime az isteni szándék megcselekedte, hogy lel
kűk a hit próbatüzéből mint Főnix madár emel
kedett ki és szállt az örök élet világába.
A gyűlölet törölni akarta még emléküket
is, de a kegyeletes szeretet ime kiásta és életre
keltette még porladó csontjaikat is.
Az idő fatyolával el akarta takarni életük
nyomát, de ime az örökkévalóság a mennynek
fényporával hintette be e nyomokat, hogy örök
szövétnekek gyanánt ragyogjanak.
Ha van erő, amely a múltból átszármazik
a jelenbe és a jövendőbe, akkor e bizonyság
tevő nagyjaink életéből, áldozatából és emlé
kéből a hit megtartó erejének oly tűzoszlopa
csap ki, amely - mint egykor Izrael népét a
pusztai vándorlás sivárságán át, — az evangé
lium, a reformáció népét biztosan elvezeti meg
erősödő, minden evangélikus lelket a szeretet
ben
átfogó és összeforrasztó
hitéletének
Kánaánja felé.
Ha van oltár, amelyen egyazon hitvallás
gyermekei egymást egyszer már kézen fogva,
egymásnak őszintén a szemébe nézve, a hithüségnek, az egyházszeretetnek és az igazi testvéri
ségnek szívből és lélekből fakadó nagy, közös
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fogadalmi áldozatukat meghozhatják, akkor
mártyrjaink emléke ez, akiknek életük sem volt
drága, csakhogy elvégezhessék pályafutásukat és
azt a szolgálatot, am elyet az Ur Jézustól vettek.
Drága örökség, szent szolgálat, amelyre
példaadásuk hiv! És ha m egőrizzük ezt az örök
séget és elvégezzük a szolgálatot, amelyre el
hivattunk, akkor áldozatuk nem volt hiábavaló,
akkor méltóképpen szenteljük m eg drága em lé
küket, akkor önfeláldozó hithűségüknek a p él
dája oly erővé válik majd lelki életünkben és
egyházunk jövendőjének közös munkálásában,
amelyen a pokloknak kapui sem vehetnek dia
dalt. Önként, szeretetből, lelkesedésből fakadó
ily szolgálatra, ily hűségre, egyházszeretetre és
együttmunkálkodásra hevítsetek porladó drága
hamvak, ti örökké élő szent emlékeink. Ámen.
(Evang. Lap.)

Tevékeny egyházközösség.
A gyülekezeti élet elevenségéhez megkivántatik, h ogy tagjai tevékeny közösségben élje
nek. Vannak közösségek, amelyek tisztára azon
alapulnak, hogy a tagjai bizonyos javakat kö
zösen élveznek. A részvénytársaságok részvé
nyesei is k özösséget alkotnak, de ez a közös
ség csupán annyiból áll, hogy a vállalatnak jö
vedelm ét közösen élvezik. A részvényesek be
fektették a pénzüket a vállalat részvényeibe, de
ők maguk nem vesznek tevőleges részt a vál
lalat munkájában, nem munkás tagok.
Igen sok olyan k özösség van, ahol csak
kevesen dolgoznak, a töb b ség élvez, henyél
vagy kritizál, vagy mindahármat cselekszi. Vall
juk m eg, a legtöbb gyülekezetünk is ilyen kö
zösséget képez. Az egyházi járulékot befizetik
a tagok, de a többségük egyáltalán sem m iféle
tevékenységet nem fejt ki az evangéliom ü gyé
ért, abban a hiszem benr h ogy néhány pengővel
egy évre elhárít magától minden más kötele
zettséget, felelősséget és gyülekezeti munkát.
Az a gyülekezet, amelyik Pál apostol sze
rető szivéhez talán legközelebb állott, a filippibeli gyülekezet, örök időkre nevezetes lesz arról,
hogy az apostol azt irta róluk »résztvettetek az
evangélio m ügyében az első.naptól fogva mind
ez ideig«. Mennyi türelem, kitartás, hűség,
munka, alázatosság nyer elism erést abban a
szóban, hogy a filippibeliek az első naptól fogva
a maguk ügyének, a maguk dolgának tekin
tették az evangéliom ügyét s részt kértek, ki
vették a részüket belőle, azt csak az tudja m eg
ítélni, aki már fáradozott gyülekezeti munkában
és — nem fáradt bele.
A tevékeny egyházközösségnek példái azok
a missziói gyülekezetek, amelyek bár számra
gyengék, de bámulatos teljesítm ényeket mutat
nak fel. Mi keveselni szoktuk hazánk félmillió
evangélikusságát, de mit szóljunk akkor a
morva egyházközösséghez, amelynek minden
hetvenötödik tagja misszionárius, és amelyben
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a pogányokból lett tagok száma háromszor ak
kora, mint az anyaegyházé! Mit szóljunk ahhoz
a költségvetéshez, amely szerint a tized az Űré
lévén, minden tiz keresztyén család eltarthat
egy keresztyén gyülekezeti munkást!
Spurgeonról, a kiváló londoni baptista lel
készről mondják, hogy mindenkit, akit gyüle
kezetébe felvett, beosztott a számos gyülekezeti
egyesület valamelyikébe, ahöl a szeretetmunkában vagy az evangélizáló munkában tevőleges
részt kellett vennie. Igaz, hogy a jócselekede
teket lehet túlértékelni s a hitbeli közösség
lényege mindig az imádság, a dicséret, a hála
adás, .az igében és a szentségekben való közös
ség lesz. De a hitnek jócselekedeteket k e l l
teremniük, s amely hitnek cselekedetei nin
csenek, az holt hit. A hit által való megigazulás
tanát az ördög szereti felhasználni arra, hogy
a »hívőket« a tétlenség, a kegyes henyeség pár
náira fektetve hurcolja a tüzes pokolba.
A keresztyén embertől el lehet és el kell
várnunk, hogy valami fajta tevőleges részt ve
gyen az evangéliom ügyében. Olyan szem beötlő
és elutasithatatlan életkövetelm ény ez, hogy az
.em ber már magából abból a tényből következ
tethet Krisztus földi egyházának m egrom lott és
reformálásra szoruló állapotára, h ogy tagjai kö
zött olyan sokan vannak, akik az evangéliom
ügyéért nem tesznek sem mit s ugylátszik az
egyház nem is vár tőlük semmit, főleg attól
tartva, hogy az igények fokozásával ezek a he
rék elpártolnak tőle s a másik felekezetben fo g 
nak hivalkodva napot lopni. M ost ádvent idején,
különösképen m eg kell szívlelnünk Urunk sza
vát: »Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor
haza jő, ily m u n k á b a n talál« (Máté 24, 46).
Elemi követelm énnyé kell tenni Krisztus
egyházában, a hívők szent közösségében min
den egyes tagra nézve, hogy az evangéliom
ügyében, a keresztyénség nagy munkájában
tevőleges részt vegyen. A gyülekezeti életet úgy
kell m egszervezni, h ogy mindenki kapjon mun
kát. Ki vállalja a felelősséget azokért a lelkekért,
akik ama nagy napon arra a kérdésre: Mit tettél
értem? majdan azt felelik: Uram, én dolgoz
tam volna érted, de senki sem fogadott fel
engem , senki sem mondta, h o g y munkámra
szükség van, senki sem mutatta meg, hogy
mit csináljak? Jézus azt mondja önmagáról:
»Az én eledelem az, hogy annak akaratját cse
lekedjem, aki elküldött engem és az ő dolgát
elvégezzem« (J á n .4 ,34). Jézus a tanítványokat
is munkába küldi: »Annak az aratására küldtelek
titeket, amit nem ti munkáltatok; mások mun
kálták, és ti a mások munkájába állottatok«
(Ján. 4, 38). A munkásnak igér jutalmat: »Aki
arat, jutáimat nyer, és az örök életre gyüm öl
csöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató
együtt örvendezzen« (Ján. 4, 36).
Az egyháztagság lényegét úgy kell felfog
nunk és tanítanunk, h ogy azzal magától értetődőieg vele járjon az evangéliom ügyében
való részvétel és munkálkodás.
Diakónus«
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Köszönetnyilvánítás.
Október 23-tól november 14-ig Magyarországon és Pozsonyban voltam és a kővetkező
18 gyülekezetét látogattam meg: Rajka, He
gyeshalom, Budapest (német istentisztelet és 2
előadás), Szarvas, Mezóberény (német és tót
gyülekezet), Budapest (Fébé-egyesület), továbbá
a Tolna—Baranya—Somogyi esperességben a
következő német gyülekezeteket: Szárazd, Var
sád, Felsönána, Magyarboly, Csikóstöttős, Ráckozár, Bonyhád; a somogyi esperességben:
Gyékényes, Szepetnek és végül megint észa
kon: Győr, Sopron, Lébény, Levél. — Ehhez
csatlakozóan meglátogattam még Pozsonyt és
néhány pozsonykörnyéki gyülekezetei.
A paplakokban mindenütt magyar vendég
szeretetet élvezhettem s a legszeretettcljesebb és
legfigyelmesebb bánásmódban részesültem, ami
ért kedves testvéreimnek szívből fakadó köszönetemet nyilvánítom. Egyúttal a gyülekezetek
nek és képviselőiknek, a felügyelő uraknak, a
prezb^ereknek és tanítóknak is köszönetét mon
dok a barátságos fogadtatásért, amelyben ré
szesítettek és az érdeklődésért, amelyet a miszszió ügye iránt tanúsítottak. Jóllehet az egyik
helyről a másikra való utazás és a naponkénti
beszédtartás megerőltető volt, mégis minden
fáradságért gazdagon kárpótolt a gyülekezetek
nek élénk részvétele a templomban vagy a te
remben tartott előadásokon. így szavaim sokak
hoz eljutottak és módomban volt a sziveket a
misszió munkája iránt felmelegiteni. Isten adja
kegyelmét, hogy a mag ne hiába hintetett lé
gyen el és hogy minden lutheránus gyülekezet
igazi misszionáló gyülekezetté váljon és eleven
érdeklődést mutasson azon dolgok iránt, ame
lyek künn a missziói munkamezőkön történnek
s anyagi áldozatokat is készséggel hozzon.
Igaz, hogy sajnálattal kellett látnom, hogy
a magyar né pis súlyos gazdasági Ínséggel küzd.
Annál nagyobb köszönettel tartozom azért,
hogy egyetlen gyülekezet sem mulasztotta el,
hogy a misszióra gyűjtött adományát ne adta
volna át. Az adományok nagysága különböző,
de tudom, hogy mit adtak, azt mind szeretettel
adták. És igy Isten áldása lesz az adományokon.
Magyarország evangélikus egyháza még ma is
sokféle gonddal és nehézséggel kénytelen küz
deni, de amig tagjaiban megvan az igazi lélek,
amig benne lelkészek és egyháztagok hűségesen
összefognak, a nyomás alatt is növekedni és
virágozni fog. Isten a szenvedéshez erőt és
a harchoz győzedelmet ád. A mi Lipcsei Miszsziónk is igen nehéz helyzetbe jutott. Férfiak
és nők készek, hogy kimenjenek a missziói
munkamezőre, de nincs erőnk kiküldeni őket.
Isten tanácsoljon bennünket és indítson sok
szivet áldozathozatalra.
Különösen hálás köszönetét mondok még
főtisztelendő Raffay Sándor budapesti és Kapi
Béla győri püspök uraknak, akiket üdvözölhet
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tem és akik missziói munkánk támogatását meg
ígérték, továbbá
Németh Károly lébényi,
BroschkoG. A. budapesti és Schöll Lajos hidasi
esperes uraknak, akik utazásom előkészítésében
fáradoztak. Jóllehet most megint mérföldekre
vagyok Magyarországtól, gondolatban sokszor
időzöm Magyarországon kedves hittestvéreim
nél. V alam ennyiket szívből üdvözlöm és meg
toldom azzal a kéréssel, hogy mindig hűséggel
gondoljanak a Lipcsei Misszióra.
H andm ann, missziói felügyelő.

A Caraffa vértanuk
gyászünnepélye.
A szinyei templom tornyának restaurálása
alkalmából felszínre került csontleletek arra in
dították a sárosi ev. esperesség és az eperjesi
két ev. egyház vezetőségét, hogy Rezik egy
korú feljegyzéseinek a tanulmányozása alapján
mcgállapitassék, vájjon az eperjesi vértörvény
szék áldozatai közül kik lettek ott titokban el
temetve? A kutatás teljes eredménnyel járt s
a torony alól Ketzer András, Radvánszky
György, Palásthy Gábor és Bertók János csont
maradványai kerültek exhumálásra. A sárosi
evang. esperesség és az eperjesi két ev. egy
ház erre elhatározta, hogy a mártyrok megtalált
és kiásott csontmaradványait november 12-én
az egyetemes egyház jubiláris díszközgyűlése
kapcsán ünnepélyes gyászszertartás keretében
helyezik el az eperjesi ev. templomban.
Az ünnepségek már 11-én este kezdődtek
meg. A színházban ünnepi előadás volt, mely
alkalommal Lukács Emil K öltő szavalta Caraffa
cimii költeményét. Fábry Viktor »Híven mind
halálig« c. ez alkalomra irt történeti játékát ad
ták elő az eperjesi magyar műkedvelők. A sze
replők Maiéter István dr.-ral, Gömörv János
sal és Matherny Gusztávval az élükön nagy
hatással oldották meg feladatukat. Nyereség
lenne ev. egyházunk számára, ha Fábry törté
nelmi játéka mielőbb megjelenne nyomtatásban
s egyházunk ifjúsága határon innen, határon
túl szinrehozná. Rinder Jenőnek az ünnepre irt
költeményét »Die Kesmarker Märtyrer« Oswald
Vilma ni hölgy szavalta el. Gabányi Caraffa c.
történeti darabját pedig a szlovák műkedvelők
hozták színre nagy igyekezettel. Az estének
olyan sikere volt, hogy az érdeklődőket a szín
ház nem volt képes befogadni. Azért meg kel
let ismételni.
Szerdán volt a gyászfelvonulás. Sok ezer
ember vonult a gimnázium udvarára és kör
nyékére, honnét a hatalmas menet 10 órakor
elindult az evang. templom felé. Négy gyönyörű
fehér mén húzta a babérkoszorúkkal elhalmo
zott fekete gyászkocsit. Körülbelül 150 evang.
lelkész talárban és barettal Fajnor és Csobrda
püspökkel az élén és 20 református lelkész
Balogh ref. püspökkel adták meg a végső tisz
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tesség et a vértanuk hamvainak. A m enet eíejét már nem is lehetett látni, amikor felvonult
a vértanuk hamvait vivő gyászkocsi, amit hat
feketeleples fekete ló húzott. A vörösréz ko
porsón, mely a vértanuk hamvait tartalmazza
ez a latin nyelvű felirat van: Hic requiescunt
Andreas Ketzer, G eorgius Radvánszky, Gabrielus Palásthy et Joannes Beríók, qui iussu
Caraffae anno 1687 supplicio affecti pro deo
et libertate mortui sunt. A gyászkocsi előtt
haladtak a fungens lelkészek, jobbról és balról
az eperjesi egyház presbiterei. A koporsó után
a vértanuk leszármazottai: Ketzer Imre bécsi
hegedűm űvész, ifj. Radvánszky Antal báró,
Pulszky Géza és Pulszky Imre stb. mentek.
Azután következtek az egyház világi m éltósá
gai. A közönség nagy töm egben nézte a fel
vonulást. Az egész főutcán le voltak huzva az
üzletek redőnyei s a házakon fekete zászló
lengett.
A m enet megkerüli a kollégium ot. A ham
vakat vivő halottaskocsi is elérkezik arra a
helyre, ahol 243 évvel azelőtt volt Caraffa vér
törvényszéke s ahol kivégezték a vértanukat.
Akkor nem engedték m eg, hogy lelkész szentelt
földbe kisérje az ártatlanul m eggyötört, m eg
kínzott és felnégyelt emberek testét. Bitófákra
szögezte Caraffa az Eperjesről négy irányba
vezető utakon. M ost közel 200 evangélikus és
református lelkész és ezrekre menő sereg adja
m eg a végső tisztességet azoknak, akiknek nem
volt más bűnük, csak az, hogy rendületlenül
ragaszkodtak hitükhöz, egyházukhoz és szeret
ték azt a rögöt, azt a földet, ahol születtek,
amely ápolta s végül el is takarta őket.
A templomban az oltár elé helyezték a
koporsót s m ellette két oldalt a leszármazottak
s az egyházi m éltóságok foglaltak helyet. A
zsúfolásig m egtelt templomban három nyelven
folyik az istentisztelet, három nyelven zendül
fel az ének, m elyet orgonán Egyed Aladár
sajógöm öri lelkész kisért. Hajdú Gyula sárosi
esperes szlovákul, Berg Géza németül s Fábry
Viktor magyarul méltatta a nap emlékét. A be
szédek közt karének volt, mely nagyban emelte
az áhítatot. Különösen Egyed Aladár orgona
játéka gyakorolt m élységes hatást, mikor el
játszotta G rieg Ase halálát. Balogh Elemér re
formátus püspök a szlovenszkói és kárpátaljai
református egyház háláját és hódolatát tolm á
csolta a vértanúk emlékének. A cseh testvérek
egyházának képviselője-is kegyeletes szavakkal
adózott nekik. Az eperjesi egyházak nevében
dr. Gallay és dr. Toperczer felügyelők átvet
ték a hamvakat s a gyászistentisztelet Fajnoregyetem es püspök áldásával véget ért.
Az eperjesi nagytem plom szűknek bizo
nyult a nagy töm eg befogadására. Azért a kol
légium nagyterm ében külön is volt istentisztelet,
ahol Halláth János göm öri főesperes prédikált
a termet zsúfolásig m egtöltő áhitatos híveknek.
(Evang. Lap.)
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Kötelességünk az egyházi sajtéval
és irodalommal szemben.
(Az egyet. ev. lelkész egyesület budapesti
közgyűlésén tartott előadás.)
Bevezetésül a sajtóról -általában kívánok
szólni, azután szólni kívánok az egyházi sajtó
ról mint népies, egyháztársadalmi sajtóról s tu
dom ányos és gyakorlati jellegű folyóiratokról,
végül a tudományos theol. irodalomról.
Nem mondok újat. Egyetlen gondolatot
sem fognak hallani lelkésztestvéreim , amelyet
már ne ismernének. A balassagyarmati lelkész
konferencia határozata értelmében szólalok fel
egy szükebb bizottság megalakítása céljából,
amely az egyházi sajtó s irodalom végtelenül
fontos kérdését tárgyalás alá vegye s m egfelelő
javaslatokat tegyen a m egvalósítás irányában.
Az elektrom osság, repülőgép, rádió korá
ban is ha felvetjük a kérdést, hogy melyik az
a felfedezés, amely korunkra legnagyobb ha
tással volt s van, ú gy napjainkban is csak a jó
öreg G utenberg bükkfa pálcikáin, ezeken át a
betüszedőládák kis ólomkatonáin, a szedőgépekre s nagy rotációs masinákra kell gondol
nunk, s azt kell mondanunk, hogy a huszadik
században is, sőt m ost m ég nagyobb mérték
ben mint eddig, a sajtó a leghatalmasabb té
nyező, nemzetközi nagy hatalom, az uj világ
csodája. Nap-nap után tapasztalhatjuk hatalmát.
Ú gy tűnik fel, mint egy hatalmas megafon,
mely egy ember gondolatát vagy irány felfogá
sát százezrekhez közvetíti, s a gondolkozni
nem szerető, a kész gondolatokat azonban szí
vesen vevő töm eg számára ügyes csoportosítás
ban készen nyújtja napról-napra mondani-valóját, amely a sajtó nélkül egy szűk kis kör g on 
dolata, felfogása, akarata maradna, a sajtó ré
vén, a töm egpszyché felhasználásával ezrek s
ezrek gondolata, felfogása, akarata lesz.
A sajtó, mint napisajtó elér, bekopogtat
mindenhová. A modern segédeszközök segélyé
vel, mint táviró, telefon, rádió, mindent halló
szétrepülő példányaival szinte mindenütt jelen
valóvá lesz. Nap-nap után bekopogtat hozzánk
s ha egyszer, kétszer, tízszer nem hallgatunk
rá, vagy nem olvassuk el, tizenegyedszer, sőt
századszor is elmondja vélem ényét, ott vár tü
relmesen asztalon vagy polcon, m ig fel nem
nyitják s akkor azután belopózik tartalmával
szívbe, főbe. Emberi küldött egy-két visszauta
sítás után nem jön vissza, a sajtó nem pirul,
nem szégyenkezik; néma, holt papiros s mégis
élő hatalom, mely kézbe véve belereflektorozza
agyunkba azt, amit akar. Ismeretes, h ogy a
világháborút ellenfeleink nem a harctereken, ha
nem a front m ögött a sajtó kis ólomkatonáival
nyerték m eg/ Az is bizonyos, hogy Pál apostol
szintén szolgálatába állította volna a sajtót, ha
akkor már lett volna. A sajtó magában véve
indifferens, de az őt felhasználó emberi akarat
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kettőssége szerint lehet jó és lehet rossz, ha
tása üdvös, vagy káros. Ismeretes a rossz sajtó
romboló, lélekmérgező, szomorú jelentősége,
de ismeretes a jó sajtónak is megmérhetetlen
áldása s jelentősége. Protestáns eleink a refor
máció idejében felismerve ezt, nyomdák ala
pításával szolgálták a reformáció szent ügyét
a sajtó terén is. Volt idő, amikor az ország
nyomdáinak 99%-a protestáns kézben volt.
Ezen szempontból csak mint megvalósí
tandó eszményre kívánok egy jól szerkesztett,
nívós, pártatlan protestáns napilapra rámutatni,
amely hathatós szószólónk volna minden tá
madás esetén.
Az egyházi sajtóra térve át első pillanatra
örömmel tölthet el az a tény, hogy több mint
50 protestáns heti lap van csonka hazánkban.
Ha a szám magában véve értékmérő volna, úgy
semmi baj sem volna egyházi sajtónk szempont
jából, sőt büszkén mutathatnánk rá arra, hogy
erejében legyengült protestáns egyházaink ilyen
tekintélyes számú heti s havi lapot tartanak
fenn. Kívülről nézve e szám azt mutatná, hogy
virágzó, lüktető, eleven élet van egyházi saj
tónk terén, s az órtálló sajtó, mint számszerű
Argus mindent meglát, meghall, mindent az egy
ház szempontjából értékel, eszméket termel, uj
irányokat jelöl ki, a maga fürgeségével s moz
gékonyságával kellő időben szólal meg minde
nütt, védve az egyház érdekeit.
Bár igy volna! Ha egyenként részletezzük
a számarányukhoz képest imponálóan sok pro
testáns időszaki lapot, azt latjuk, hogy ezek
nek zöme kissugaru helyi lap, amely helyi gyüle
kezeti érdekeket tart szem előtt, egy része na
gyobb olvasó közönséget tart ugyan szem előtt,
de anyagi nehézségek miatt csak vegetál ki
adójának minden hősies erőfeszítése dacára, s
csak kis rész az, mely tudósitó, ellenőrző, bí
ráló, gondolattermelő, eszméket adó feladatának
megfelelve az olvasó közönség pártolása mellett
megél, bár szerkesztő-kiadók tudják, hogy mi
csoda nehézségeik vannak nekik is a sok részre
oszló olvasóközönség miatt.
Nem jól van ez igy! Ha valaki, úgy cse
kélységem ismeri el teljes értékét és jelentő
ségét annak, hogy nagyobb gyülekezeteinkben
a g y ü l e k e z e t életéről beszámoló, a belmisszió és pasztorális munkát elősegítő értesítők
legyenek, de ezeknek nem volna szabad hát
térbe szorítani, vagy éppen kiszorítani csekélyszámú és nagy nehézségekkel küzdő egyetemes
jellegű lapjainkat. A helyes állapot az lenne,
ha ezen szükség^ helyi orgánumok terjesztői,
hirdetői, propagálói lennének az egyetemesek
nek arra való utalással: én a helyi gyülekezettel
ismertetlek meg, de az egyetemes egyház álla
potával is meg kell ismerkedned s ez már nem
az én feladatom, hanem az egyetemes egyházi
lapoké.
Gyakorló lelkész testvéreim tán konkrétül
is rá tudnának mutatni arra, hogy miként lehetne
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fenntartani az egyiket, anélkül, hogy ártanánk
a másiknak, én csak a parancsoló szükség tényére mutatok rá, hogy a helyi lapok nem szo
ríthatják ki az egyetemes jellegűeket. A szétforgácsolódás veszedelme itt is kisért, s az erők
csoportosítása itt is szükséges.
Ez esetben egyetemes lapjaink ügye mind
járt másként állana. Más köntösben s mindenre
kiterjedő részletességgel s elevenséggel jelen
hetnének meg, ha nem volna elzárva élőlük
az anyagi boldogulás lehetősége, elfojtva már
fakadásánál az az ér, amely tovább csörgedezve
létét biztosíthatná.
A katasztrofális gazdasági helyzet paran
csoló szavára s hatása alatt nehezedett meg
másfelől lapjaink sorsa. De éppen azért, mert
súlyos a helyzet, van fokozott mértékben szük
ség arra, hogy sajtónk éber legyen, hallassa
szavát a kellő időben s helyen. A gazdasági
bajok egyházunk jövője szempontjából is igen
súlyos kihatásuak lehetnek s ezért egyházunk
létérdeke, hogy kellő erővel tudjon megszólalni
a sajtó utján is, s ne engedje sajtóját el
némulni, s a minden nemes eszmét megölő kö
zöny sírjába temetni.
Egyházunk szétszórtsága s elszigeteltsége,
az egyházi adminisztráció körülményessége csak
fokozza az egyházi sajtó jelentőségét, mely
összekötő-kapocsként szerepét tölti be s amint
jövőjéről mondana le a nemzet, ha jelenét nem
becsüli meg, jövőjéről mondana le egyházunk,
ha jelen helyzetét tükörként elébetáró sajtót
nem támogatja. Kétszázötven—háromszáz főnyi
lelkész, ugyanekkora felügyelő, hat—hétszáz
főnyi tanítói gárdánk ha összefog s minden gyü
lekezetünkben a lelkész, a felügyelő, a tanító, a
gyülekezet s az iskola, továbbá néhány tehetős
polgár előfizető lesz, úgy virágzó egyházi saj
tót teremthetünk, mely a munkatársi gárda
megszervezésével, szerkesztői konferencia tartá
sával, széles programm kidolgozásával s be
tartásával tenné meg a maga részéről azt, amit
ez esetben joggal megvárhatunk tőle. Egyetemes
egyházunk fokozott mérvű segítsége, külföldi
kapcsolatok felkarolása, a világprotestantizmus
figyelmének hazai egyházunknak sajtó szem
pontjából is veszélyeztetett helyzetére való fel
hívása mind hozzájárulhatna ahhoz, hogy vi
rágzó egyházi sajtót teremtsünk, aminek áldó
hatásai semmiféle vonatkozásban nem marad
nának el.
(Folytatjuk.)
Teljes lehetetlenség, hogy egymás mellett
megmaradhasson ez a kettő: a hit, amely Isten
ben bízik és a gonosz szándék, vagy ahogyan
nevezik, a rossz lelkiismeret. A hit és az Isten
nek segítségül hívása gyöngéd, finom dolgok,
egy igen piciny seb a lelkiismereten elegendő,
hogy a hitet és a könyörgést félrelökje, miként
azt minden gyakorlott keresztyén igen sokszer
kénytelen tapasztalni.
,
Luther.
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HÍ R E K .
— Az év vége közeledik. Kérjük az elő
fizetési hátralék szives beküldését.
— Bibliaolvasóknak! Vágyódás Istenhez.
Dec. 15., hétfő: Bízó vágyódás. 42. Zsolt. —
Dec. 16., kedd: Fájó vágyódás. 22. Zsoltár. —
Dec. 17., szerda: A ggódó vágyódás. 143. Zsolt.
Dec. 18., csüt.: Bűnbánó ivágyódás. 38. Zsolt. —
Dec. 19., péntek: Alázatos vágyódás. 141. Zsolt.
Dec. 20., szom bat: Őszinte vágyódás. 119. Z sol
tár 145— 176. — Dec. 21., vasárnap: H ivő vá
gyódás. 86. Zsoltár.

— Kegyeletes megemlékezés. Folyó évi
november 26-án volt D o l e s e h a l l Sándor Ede
lelkész születésének 100. évfordulója. N evezett
lelkész a besztercebányai egyházközségben mű
ködött és a zólyomi egyházm egyének főesp e
rese is volt. 1875—1893-ig a pesti Deák-téri
német evang. egyházközségnek lelkésze volt és
itt is igen áldásos tevék en ységet fejtett ki. A
hálás pesti gyülekezet elöljárósága dr. Gündisch Guidó felügyelő vezetésével novem ber hó
26-án délelőtt a kerepesi tem etőben nyugvó
érdemes lelkészének sírjánál kegyeletes m eg
em lékezést tartott, mely alkalommal Broschko
G. A. lelkész Zsid. 13. r. 7. v. alapján beszé
det és imát mondott. Ezután koszorút helyez
tek a sírra. Doleschall lelkész kiváló egyházi
író volt: »Das erste Jahrhundert aus dem Le
ben einer hauptstädtischen Gemeinde« cimen
megírta a budapesti evangélikus egyház törté
netét. Azonkívül m ég más igen értékes mun
kát adott ki. 1883-ban Luther születésének 400.
évfordulója alkalmából Luther-előadásokat tar
tott, amelyek nyomtatásban is m egjelentek.
M egjelentek m ég tőle: Luthers Testam ent, Eine
aufgefundene Luther-Reliquie. A Luther Tár
saság, melynek első .alelnöke volt, kiadta egyik
igen tartalmas reformációi beszédét is. Áldott
legyen a kiváló pap és egyházi iró em lékezete!
— Evangéliomi színdarabok. A Bethánia
Egyesület kiadásában m egjelent kétszindarab,
mindkettőt Szerb Anna dolgozta át németből.
Az egyik »B o l do g s á g k e r e s ők«, megragadóan jeleníti m eg két felvonásban a hegyibeszéd
nyolc boldogság-igéjét; csekély fáradsággal és
költséggel nagyon látványos kiállításban adható
elő. Öt példány ára 3 P, m egvétele előadásra
jogosít. A másik: » H á l a a d á s « a könyörülő
szeretet gyakorlásáról szól egy felvonásban, lel
ket meginditóan. Öt példány ára 2 P, m eg
vétele előadásra jogosít. M egrendelhető Bethánia-Könyvkereskedésben, Bpest, VIII., Gyulai
P.-utca 9. szám.
— Abaffy G yula (Monor) ez utón adja
tudomásul, hogy a »Karácsonyi Üzenet« m eg
jelentetése nem áll módjában, mert a szükséges
10.000 példány helyett csak 2000 példányra
történt rendelés.
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— A gyülekezeti magtár. A dunántúli e g y 
házkerület sok gyülekezetében van úgynevezett
gyülekezeti magtár, amelynek készlete azt a célt
szolgálja, hogy építkezések vagy nagyobb
épületjavitások alkalmával a költségeknek leg 
alább egy része fedezetet találjon. A gyülekezeti
magtár-készletet a rászorulóknak évről-évre azo
nos gabonanem üben fizetendő kamatra kölcsön
adják. A vasm egyei római katholikusok egyik
utóbbi nagygyűlésén követésre méltó példa
képen állították oda evangélikus gyülekezeti
magtárainkat. Példaképen m egemlítem , hogy a
győri egyházm egyében tiz gyülekezeti magtár
van, melyeknek tartalma 1929-ben 383 méter
mázsa gabona volt. Ajánlatos volna ezeknek a
magtáraknak minél több falusi gyülekezetben
való bevezetése.
— A Magyar Protestáns Irodalm i T ár
saság d ecem b er 5-én fe lo lv a só ü lést tartott
a b u d a p esti ref. th e o ló g ia d iszterm éb en . Az
ü lés két k iváló elő a d ó ja K ovács S án d or so p 
ro n i eg y etem i tan ár, a L u th er T ársaság fő 
titk á ra és R évész Im re d eb recen i egyetem i
tan ár S zen t Á goston ról tartottak értek ezést
h a lá lá n a k ezerö tszá za d ik év fo rd u ló ja a lk al
m áb ól. K o v á c s S á n d o r A u gu stin u s k orát is 
m ertette. A ró m a i b ir o d a lo m b a n ak k or m ár
teljes erő v el m e g in d u lt a b o m lá si folyam at.
A civis ro m a n u s g ö rn y ed t gerin cű alattvaló
vá a la cso n y o d o tt, az elv én h ed és te h e tetle n sé
gével n ém á n tűri, h o g y ö n ző h ad vezérek
szab d alják a b iro d a lo m testét. A k or sem
n agy jellem ek et, sem n agy g o n o sztev ő k et
n em tu d ott szü ln i. A fé rfi e r k ö lcsi sü ly e d é se
m agával rá n to tta a nőt, a család gú ny tár
g y a lett. A k ere szté n y tá rsad alom k ép e ta
lán m ég riasztób b . A 4-ik század b iro d a lm i
re fo rm ja u tán egy szerre elö zö n lö tté k az egy
h ázat élő sd i h ern y ó k . M eggyőződ és nélkü l,
d ivatb ól csatlak oztak a h a ta lo m ra ju tott ke
re sztén y ség h ez, a m ely et g y o rsa n áth atott a
g y ilk o s m éreg. U g y a n a zo k a b ű n ö k m egta
lá lh a tó k a k ere szté n y ség b en is, am elyek a
p o g á n y tá rsad alom b an . É lvezet vad ászat a
k eg y esség álarca alatt, k ép m u tatással sú ly o s
bítva. E u d o x ia csá sz á rn é a fe sle ttség u tolér
h ete tlen p éld ája. A p a p sá g m á sik lelk i férge
a k ap zsiság, h a g y o m á n y o k r a vad ászn ak ; a
p a p o k e llen em elt vád ak k özt sok a h á za s
ságtörés. A p ü sp ö k ség ek et p én zen adták-vették. A gy en g éb b ek a b a b o n a m artalék ává
lettek , m á so k eg y es b ö lc sésze ti isk olák , szek 
ták, k evert v a llá so k k arjaib a d obták m a
gukat, tö b b n y ire azért, h o g y zü llött életü k re
m en tség et találjan ak . N a g y o n erős áram lat
v o lt az a szk etizm u s, ú g y h o g y a leg elő k elő b b
csa lá d o k a t m agával
ragadta;
n ém ely ek
E g y ip to m és S zíria p u sztá ib a von u ltak . Au
g u stin u s n em Itáliáb an , h a n em az afrikai
gy a rm a to n szü letett, ah ol a ró m a i törzs ágai
új v iru lá sn a k ind u ltak . A gyarm atok b a köl
tözött át az igazi római szellem . Augustinus-
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ban a róm ai géniusz ereje uto ljára h a tal
m asat lobbant.
Révósz Imre Ágostonról a theológusról ■
tartóit felolvasást. A ugustinusnak az igazság
és az őröm szom juhozása volt két nagy vá
gya. Soha nem kételkedett abban, hogy az
igazság nem lehet más, m int az Isten maga.
Az ujplatói filozófia m egism ertette vele Is
tent m int őrök, egyetlen létet; az újplatonizmus szerint önfegyelmezés útján, m isztikus,
eksztatikus látás ú tján ism erhető meg az
Isten, az örök szubsztancia. Ágoston lel
kének veleje azonban nem érte be ezzel a
bölcsészeti istenfogalom m al. Ágoston nem
rag ad h atta meg addig az Istent, amíg Isten
meg nem ragadta öt. az em bert, igéjével.
Döntő felism erése az volt. hogy Isten kegye
lem; ez a felism erés törte keresztül az i ’jszövetségi kijelentésre 400 év óta rá ra k ó 
dott görög filozófia és m isztika rétegeit. —
Ágoston m egism erte a szubsztancia Istene
helyett a Biblia élő Iste n é t Ágostonnak ez
a m egism erése a külsöleges és farizeusi, kép
m utató m oralizniusra is döntő csapást mért.
Isten könyörül azon, akin könyörül és erre
m ás m agyarázat nincs, m int hogy az Isten
így ak arta öröktől fogva. Predestináló Isten
nek ism erte meg az Istent. A bűn m élyére
az önm egitélés és egyetemes lélek ismeret
erejével senki úgy le nem szállott, mint ez
a világfiból lett hippói püspök; de az élő
Isten kegyelmét sem tudta senki úgy meg
ragadni, m int ő. A bűn azért borzalm as
hatalom , m ert eredendő bűn. Isten azért sza
badító kegyelem, m ert predesztináló Isten.
Az üdvösség A ugustinus szám ára istenélve
zet, nem dünam isz, hanem sztazisz. így ta
lálkozott A ugustinus Istennel, a katholikus,
sőt m ár akkor róm ainak nevezhető egyház
ban. Az egyház szám ára abszolút tekintélylyé vált. Augustinus tudott igazolást találni
a dologi szak ram entalizm usra. így lett pá
ratlan hatású m egalapítója a látható egyház
tekintélyének. L átta az egyház szociális: jel
legét, a szentek egyességét. A látható egyház
ban a . láthatatlan szubsztancialiter benne
van. A kettőnek keveredése csak az idők
végén szűnik meg. Augustinus ezzel atyjává
lett a papság igényeinek úgy, m int az ezek
ellen küzdő m inden eretnekségnek s a refo r
m ációnak is. A reform átorok a döntő ponto
kon m ertek következetesebbek és evangeliom iabbak lenni, m int Ágoston, m ert ők m ás
kép és m áshol találkoztak Istennel, ő k et
nem nyom ta a görög filozófia szubsztanciaistene. ök nem ifjúságában bontakozó, h a 
nem dekadens egyháznak voltak a gyerm e
kei. A reform átorok útja Istenhez m ásként
alakult, mint Ágostoné és m ásként alakult
tanításuk is. Ezt a hit általi megigazulás
tanában láthatni, amelyet egyértelm üleg vall
a reform áció minden egyháza, de amely
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Ágoston rendszerében nem játszik jejentős,
annál kevésbbé döntő szerepet. 0 a kegye
lemben nem a szeretet Istenének aktusát
látta, hanem tárgyi és dologi önközlést is;
nemcsak a felm entő Ítéletet,, hanem titokza
tos bcleáram lást a bűnös életébe, amelyet
át is alak ít; ö ezt a b eáram lást nevezi megigazulásnak. Az ágostoni kegyelem tan a
maga m inden erejével sem terem tett volna
reform ációt; a jansenizm us példája m u tatja,
hogy a róm ai egyházon belülm aradva az
augustinizm us sem képes evangéliumi meg
újulást létrehozni.
A nagy tetszéssel fogadott előadások
után Kapi Béla püspök üdvözölte Tavasz
László ref. püspököt abból az alkalom ból,
hogy a korm ányzó a K orvin-lánccal t űn
tette ki.
A T ársaság választm ányi ülésén Török
Tál titkár terjesztette be jelentését. A P ro
testáns Szemle újévtől nagyobb alakban je 
lenik meg. Megemlékezett a salgótarjáni és
a szeghalmi irodalm i estélyekről, s felhívta
a figyelmet a taggyűjtésre.
— A M isszlóegyesület kérelm e. Az idei
egyetemes közgyűlés m egújította am a ré
gebbi h atáro zatát, amely szerint a gyüleke
zetekben Vizkereszt ünnepén offertorium
tartan d ó a k ül misszió jav ára. A közgyűlés
felhívja továbbá a gyülekezeteket kühniszsziói istentiszteletek ta rtá sá ra . Az Egyesület
elnöksége azzal a kéréssel fordul a gyüle
kezetekhez és a lelkész urakhoz, hogy ezen
offertórium ot és istentiszteletet m egtartani, a
hívek adom ányait pedig B roschko G. A. es
peres u rn ák , a Misszióegyesület pénztárosá
nak (B udapest, IV. D eák-tér 4 I.) m egkül
deni szíveskedjenek.
— Kv. népiskolai É rtesítő Könyvecske.
A győri evangélikus egyházmegye kiadásá
ban m egjelent ág. hitv. ev. elemi népiskolai
Értesítő Könyvecskék Kiss Samu lelkésznél
N agybarátfalun (G yőr m.) kaphatók. A na
gyon jó p a p íro n nyom ott, karton-borítékkal
ellátott Értesítő K önyvecskének az á ra d a
rabonként csak 50 fillér. Tiz példányon fe
lüli rendelésnél portóm entes küldés.
Ifjúsági konferenciák. A Tolna—Ba
ranya—Somogyi
egyházmegye
belmissziói
egyesülete az ifjúság számára az egyházmegye
három központján konferenciát tartott. Tabon
nov. 25-én 300, Gyönkön 26-án 250 és Bonyhádon 27-én 400 ifjú részvételével. Tabon és
Bonyhádon vallásos estély is volt. A konferen
ciának Schöll Lajos, Turóczy Zoltán, Dörmer
Frigyes, Büki Jenő, Fuchs János, Németh
Gyula és Fábián Imre voltak az előadói.
— A Budai Erős Vár Diákok december
8-án a Biblia-alapitványuk javára kulturünnepélyt rendeztek.
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— Adományok az Evangélikusok Lapjára.
A Dunántúli Luther Szövetség 200.— P, Szebik Károly, Philadelphia, Amerika 5 dollár.
Hálás köszönet! A kisebb adományokat együt
tesen fogom majd közölni. Szerk.
— A gyámintézeti adományok kiosz
tása. Nagyszeretet-adom ányt (2511 P 88 fill,
és 200 P offert.) M endének juttatja. — Kisszeretet-adományban (a 300 P) részesülnek:
Dombóvár, Székesfehérvár, Szentetornya és Sá
toraljaújhely. — Központi gyűjtésből 400—400
P segélyt kapnak: Komádi és Tatabánya. —
100 P segélyben részesülnek: Battonya, G ö
döllő, Rákosliget, T ápiószele, Ambrózfalva,
Cserhatsurány, Komárom, Galgaguta, Szécsény,
Nagybarátfalu, Nagykanizsa, Sopronbánfalva,
Szentgotthárd, Ászár, Keszthely, Sajókaza, Kisvárda és Özd-szórvány. — Ifjúsági egyletek
adományában (559 P 82 fill.) részesül: soproni
theol. Otthon 200 P, Győri Szeretetház 100 P,
Szarvasi Árvaház 100 P, Balassagyarmati eg y 
ház (Ifj. Bibliaköre) 100 P, Soproni Diakonissza
intézet 59 P 82 fill. — Soproni N őegylet ado
mányában 100 P részesül: Vác. — Serleg-gyűj
tés eredménye (128 P) a nyíregyházi leánygimnáziumnak adatott. — A nyíregyházi reálgimn. tanári kara és ifj. adományában (120 P)
részesül: Csőt. — Tokaj 40 P és névtelen 10
P adományban részesül: Komádi. — Tiszai eg y 
házkerület adományában (200 P) részesül: Ko
mádi. — Tiszakerületi T anitóegylet adományá
ban (50 P) részesül: Komádi. — Thebusz ala
pítvány 250 P; kamata és énekes könyvekben
adatott Tatabányának. — Nyíregyházi T antes
tület 43 drb, Sátoraljaújhely 4 0 drb, Özd 10
drb. és Sajókaza 4 drb'(összesen 67 drb) énekes
könyv Komádinak. — Debreceni egyház 30 drb,
Miskolci egyház 14 drb, Kisvárdai egyház 5
drb (összesen 49 drb) énekeskönyv: H eréd 20,
Martonvásár Miskolci egyház 10, Újpest. Tata
bánya 10, Soproni Manninger erdei iskola 9.
— Nyíregyházi N ő egylet szószék- 'és oltárteritőjét kapja: Kisvárda. — Nyíregyházi egyház
úrvacsora 'készletét és a nyíregyházi LutherSzövétség diszbibliáját kapja: Tatabánya. •—
Nyíregyházi Leányegylet urvacsorai kelyhét
kapja: Esztergom. — Paulik Melitta Leányegyeleti elnök diszbibliáját kapja: A lsógőd. —
Kopcsó János vallástanár tanítványainak urvacsora-kelyhét kapja: Dunántúli Kér. Gyám
intézet. — Sátoraljaújhelyi Ev. N őegylet szent
bibliáját kapja: Martonvásár. — Debreceni N ő
egylet oltárteritőjét kapja: Komádi. — Gusz
táv Adolf-Egylet segélyben részesülnek (4000
N y o M to H a
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P): Gyula, Mezőtúr, Kispest, Páhi, Vác 200—
200 P; A lsógőd 110 P; Ösagárd, Tatató város,
Bánk, Rétség, Tordas, Kisterenye, Csabdi, Sámsonháza 100—100 P; Ipolyvecze 88 P; Zala
egerszeg, Kaposvár, Sárvár, Bakonybánk, Szekszárd, N agyvázsony 200—200 P; T és 132 P;
Abaujszántó, Kisvárda, Hernádvecse, Tokaj 100
—100 P; Geszteréd 66 P és Sajókaza 50 P.

— Fiuvezetőképző tanfolyamot tartott
n o v em b er u to lsó
n a p ja ib a n D eb recen b en
ta n fo ly a m o n az ország m in d en
részéb ől
m in teg y h a tv a n a n vettek részt, n a g y o b b á ra
lelk észe k és tan ítók . Az elő a d á so k a t B alta
zár D ezső p ü sp ö k ü d v ö zlő szavai vezették
be. E lő a d ó k voltak : T ö lté ssy Z oltán n em zeti
titkár, dr. V asad y B éla sá ro sp a ta k i th eol.
igazgató, T ö r ö s K ároly d eb rec en i igazgató
ta n ító , dr. Szab ó G yula, dr. K a rácson y S á n 
d or b p esti tan ár, L á szló D ezső er d é ly i K ié
titkár, D o b o s K ároly o rszágos titkár, S zőllő sy István tan ár, V id o v szk y K álm án ev. le l
kész, ia b p esti L u th er-O tth on igazgatója, v.
F aragó E de, a M agyar C serk észszövetség el
n ök e, L ak y L ászló orsz. fiu -titk ár, dr. Batiz D é n e s orvos, a b p esti K ié főtitk ára. K ü
lö n ö s n ev ez ete ssé g et és tartalm at ad ott a tan 
fo ly a m n a k , h o g y T ra cy S tron g v ilá g szö v et
ségi fiu -titk á r és Mr. R en n ie am erik ai K ié
titk ár is töb b elő a d á ssa l szerep elt a p rogram m on , ak ik n ek an gol n y elv ű elő a d á sa it
L ak y L ászló és D ob os, K ároly to lm á cso ltá k
m agyaru l. Az elő a d á so k gy a k o rla ti k érd ések
k örü l m ozogtak , k ü lö n ö se n a K ié m u n k a
m ó d sze reit és eszk ö zeit tárgyalták . Az e lő 
ad ások reg g elen k én t m in d ig áh ittal k ezd őd 
tek. A m a gas sz ín v o n a lú és n agy h a sz o n 
n al h a llg a to tt elő a d á so k m éltó k ü lső k ere
téül a d eb recen i K ié h ét szob áb ól álló, szép,
tágas b é r h e ly isé g e szolgált, m e ly é rt az ottan i
K ié h á ro m e zer P bért fize t évente. A m ely
té n y m agáb an v év e is b iz o n y sá g o t tesz a
tiz éves d eb rec en i K ié életrev a ló sá g á ró l és
virágzásáról.
— A Luther-Naptár kiadóhivatala arra
kéri a lelkész és tanító urakat, továbbá az öszszes bizományosokat, h ogy a náluk idáig m eg
maradt és előre láthatóan el nem adható n a g y
Luther-Naptárak számát szíveskedjenek m ie l ő b b bejelenteni, hogy ezeket a naptárakat
m ég idejében olyan helyre irányíthassuk, ahol
a Kis Luther-Naptárral szemben inkább ezeket
keresik. A k i a d ó h i v a t a l . Sopron, Paprét 2.
— Oroszországban nem kapnak élelmiszerjegyet a kereskedők és közvetítők, ügynökök,
orgonisták, kántorok, a vallásfelekezetek papjai,
továbbá a vallásos jellegű folyóiratok kiadói
és szerkesztői.
Felelős kiadó: N&METH KÁBÓLY.
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Királyi gyermek.
>Es származik egy vesszöszál Isai
törzsökéből, s gyökereiből egy vlrágszál nevekedik«. Esaiás 11, 1.

Az Isten Leikétől ihletett próféta minden
eménysége önmaga, nemzete, az emberiség és
íz egész teremtett világ számára egy születendő
cirályi gyermekhez s ennek uralkodásához fű/őiik. Nem a tudomány haladásától, nem a mű
veltség terjedésétől, nem a fejlődési folyamattól
várja a szebb jövendőt. Isai fiának, a dicsősége
sen országolt énekes-királynak, Dávidnak dinasz
tiájából származik a vesszöszál; abból a királyi
házból, amelynek már csak csonka törzse s az
isteni ígéretek televényében elbújt gyökerei ma
radtak meg, amelyet nemzedékek tiportak s
amelyen évszázadok viharai zúgtak el, tavasz
nélkül, abból nő ki egy virágvesszö. A sere
gek Urának szent esküje a drága Ígéret pe
csétje. Történelmi tradíciók, buzgó imák, szár
nyaló énekek trónusára ül majd az a királyi
gyermek s feje fölött nyugszik meg örök gló
riában az Úrnak lelke.
A világ reménye, üdvössége, világossága,
élete egy gyermek, aki néki adatik. Ez a gyer
mek származásánál fogva összeköt multat és
jövendőt a vigasztalannak látszó jelenen keresz
tül nem királyi vérével, hanem az Urnák lei
kével, bölcseségével, hatalmával és ismeretével.
Oh, azt a Jézust, akinek születését Gábriel an
gyal csodálatos üdvözlet csengésével jelenti az
Ur szolgálójának, a názáreti szűznek, akinek
neve Mária és aki áldott az asszonyok közt,
ne nézzük csupán a bethlehemi jászol Iá lóköré
ben, mert az égen angyalok énekelnek, nap
keleten csillag támad, bölcs királyok csatlakoz
nak pásztoremberekhez s a messze múltakból
próféciák igéit hozza a hajnali szellő. Az Úrtól
lett ez és csodálatos a mi szemeink előtt, hogy
a hatalmasok hatalma tehetetlenséggé, a böl
cseknek bölcsesége bolondsággá; a tehetetlen
gyermek pedig királyok királyává, élethata
lommá, a bölcseség próbakövévé, népek pász
torává, lelkek üdvözítőjévé, éhezők kenyerévé,
tévelygők útjává, sirók vigasztalójává, ördög
nek pokolnak halálnak legyőzőjévé, mindenek
nek szelíd és alázatosszivü szolgájává, s z e g le t
kővé és zárókővé tétetett.
Ez a gyökerekből az Istennek egy meleg

Meelelenlk baleaktnt eavszer, vasárnap.
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leheljeiére felnövekedő virágszál, a gyermek,
aki őrzi a szivszenvedélyeknek megjuhászodott
fenevadjait, akik az Istenben gyönyörködve szol
gáltat igazságot az elnyomattaknak és bünteti
a gonoszokat: a Messiás és az ő békeországa,
mennyire felette áll minden emberkinzó embe
riességnek, szeretetlen szocializmusnak, tudomá
nyos kainizmusnak és gyermekgyilkos fajnemesitésnek! Ki gondolta volna, hogy ennek a gyű
löletben gyilkolódó, képmutatásban kegyedenkedó, önzésben megrothadt és gőgjében elaljasult világnak, amelyet a vasvesszö, a bűnnek
cséphadarója és az ördögi szenvedélyek jég
esője paskolnak, döngölnek, sújtanak, a meg
váltója az lesz, akit az isten az ó kiválasztott
prófétájának utolérhetetlen, csak a szivárványok
és hajnalhasadások szépségében sejtett szent
költészettel virágzó vesszőszál alakjában mutat
meg! Aki szájának leheletével világokat teremt,
viragszálial menti meg a világot. Erre a királyi
pálcára a szeretet csókolja rá az örökkévaló
ság vérpiros rózsáti.

Morehead János üzenetéből.
(Morehead János, a Luth. Világkonvent
végrehajtó-bizottságának elnöke, ismerteti a
gyenge és veszélyeztetett lutheránusok helyzetét
a Lutheran-bau; onnan vettük át az alábbiakat.)
O roszország. A keresztyénellenes kommu
nizmusnak Istenhez és a valláshoz való viszonya
lényegében és céljaiban változatlan, még ha
módszerei és eljárása időről-időre változnak is.
Az istentelenség harcoló frontot képez. Nem
szólva a többi vallások híveiről a keresztyének
milliói sínylődnek a vallásszabadság és az egyházépitő munka komoly korlátozása miatt. Az
egyház fizetéses ' tisztviselői nem élvezhetik az
állampolgári jogokat s ez komolyan befolyásol a
megélhetésüket és mozgási szabadságukat. Áz
öt éves gazdasági terv végrehajtása legalább
is egyelőre a tömögek elszegényedésére vezet
és ennek következtében kénytelenek egyházaikat
támogatni. Körülbelül egymillió lutheránu nak
csak körülbelül nyolcvan lelkésze van. Hittest
véreink közül ezerek vannak börtönben vagy
számkivetésben.
Nem oroszországi Iuthéránusoktól, hanem
nyugateurópai megbízható forrásból értesültem,
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hogy két lutheránus lelkészt és feleségeiket
1929. decemberében egy gyülekezeti közgyűlé
sen való részvétel miatt (»ellenforradalmi tevé
kenység« vádjára) bebörtönöztek, s múlt szep
temberben nem bírói ítélettel, hanem közigaz
gatási utón keletszibériai koncentrációs tábo
rokba száműztek — a lelkészeket 10 évre, fele
ségeiket 5 évre. A száműzetés testi nélkülözé
seihez hozzájárul a lelkiszenvedés amiatt, hogy
feleségeiket és gyerm ekeiket más koncentrációs
táborokba utalták. Ugyanakkor harminckilenc,
gyülekezeti képviselőt, akik ugyanazon a gyű lé
sen résztvettek, szintén Szibériába száműztek
és negyven más embert szeptemberben várat
lanul elfogtak és Szibériába száműztek. Tehát
a keresztyén egyházak oroszországi üldözése,
amely decemberben és januárban olyan kím élet
lenül folyt, azután múlt márciusban az egész
művelt világ keresztyénéinek imáira és tilta
kozására egyidőre tetem esen enyhült, m ost m e
gint féktelenül kiújult.
A hit oroszországi ellenségeinek kihívására
mi legyen a mi válaszunk? Isten azért küldte
Fiát, h ogy M egváltója legyen a világnak, bele
értve Oroszország népét, a vallásnak úgy ba
rátait, mint ellenségeit. Hisszük, h ogy a nagy,
néma, szenvedő O roszország vallásos és m eg
érdemli az em beriség mély rokonszenvét. A
keresztyén egyház nem testi fegyverekkel har
col. Missziója nem gazdasági vagy politikai, ha
nem lelki. D e kötelessége az egyháznak, hogy
a gonosznak kihívását bátran és hittel elfogadja
buzgó im ádsággal és az Igének lelki feg y v e
reivel, igazságot, bűnbocsánatot és az önzetlen,
keresztyén szeretet cselekedeteit tanítva. Pél
dául az Evangélikus Lutheránus Egyház erőinek
belső, lelki konszolidációja elkerülhetetlenül
szükséges, hogy a hit ellenségeivel szemben a
legeredm ényesebb szolgálatot tanúsíthassa. Ad
dig, m ig az istentelen kommunizmus "kihívása
tart, Isten népének kötelessége, hogy változat
lan elhatározottsággal, világosan m egszabott
céllal és kitartó igyekezettel ragadjon m eg min
den lehetőséget a nyom or enyhítésére. A hősies
lutheránus lelkészek és hívek kezét tám ogat
nunk kell, h ogy a reformáció egyháza O rosz
országban megmaradjon, hittestvéreink érdeké
ben s azért is, hogy abban 150 milliós óriási
birodalomban ne némuljon el Krisztus teljes
évangéliom ának hirdetése. O roszországi hittestvéreink kimondhatatlan testi és lelki gyötrel
meket szenvednek!
O rosz menekültek. Jelenleg Perzsiában két
helyen 104 O roszországból menekült lutheránus
van. M enekülés közben minden vagyonukat el
vesztették és koldusbotra jutottak. Kérnek ben
nünket, hogy juttassunk nekik élelm et és ruhá
zatot, segítsük el őket olyan országba, ahol
otthont és munkát találhatnak. N ém et-orosz m e
nekültek, számszerint nyolcszázan, a szibériai
határon keresztül szöktek s m ost a kínai Mand
zsúriában, Karbinban vannak. Ezek közül körül
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belül kétszázan lutheránusok, a többiek kato
likusok, mennoniták és baptisták. A karbini igen
kicsiny német lutheránus gyülekezet erején felül
áldozott, hogy mindezeknek a menekülteknek
szállást, élelm et és ruházatot adhasson.
A lutherán usok se g é ly e elm aradt. A ró
mai katolikusok és a mennoniták nagylelkű
adományokkal siettek Karbinba menekült hitsorsosaik segélyezésére. A Lutheránus Világkonvent végrehajtó-bizottságának pénztára üres
lévén, eddig csak 200 dollárt tudott küldeni
kenyérre a kétszáz lutheránus menekültnek. A
karbini ném et evang.-luth. gyülekezet lelkésze,
Kastler, legutóbbi levelében igy ir: »A Krisz
tus szerelm ére kérem, kedves Testvérem , küld
jön segítséget és pedig g y o r s a n , mert más
különben arról kell értesítenem, hogy szegény
embereink itt a hidegtől és éhségtől meghal
tak«. A perzsiai és kínai lutheránus menekültek
számára legkevesebb 50CO dollárra van szüksé
günk. Ezeknek a szegény menekülteknek Kíná
ban nincs jövőjük. Azelőtt jóm ódú gazdálkodók
(kulakok) voltak. Értékes polgárai lesznek azok
nak az országoknak, amelyek befogadják őket.
M ost tárgyalásokat folytatunk Kanadával és egy
délamerikai országgal, h ogy vagy egyikben
vagy a másikban letelepedhessenek gyermekeik
kel együtt. Az éhhaláltól csak úgy menekülhet
nek és az egyházak számára csak úgy tartha
tók m eg, ha más ország befogadja őket, mert
m ost hazátlanok és nincs semmi kilátásuk arra,
h ogy Kínában boldogulhatnak. A németországi
belm issziói egyesületektől és más intézmények
től érkezett adom ányokon kívül m ég 13.000
dollár szükséges, h ogy Perzsiából és Kínából
más országba utazhassanak. Az utazási költsé
get a menekülteknek nyújtott kölcsön formá
jában is adhatjuk. De nyomorúságuk ideigle
nes enyhítése a hittestvérek kezében van.

Lutheránus

munka a galíciai

ukránok

k ö zö tt. A galíciai evangélikus-lutheránus gyü
lekezetek m ost önálló szervezetet alkotnak dr.
Zöckler Tivadar szuperintendens vezetése alatt.
Ez az egyház gyen ge és számra nézve kicsiny;
m indössze huszonöt lelkésze van. Azonban
több millió ukrán lakik ezen a területen. Néhány
esztendeje ezek az ukránok az cvang. gyüle
kezetekhez folyamodtak. Kedvező alkalom kínál
kozott tehát arra, hogy a teljes evangéliom hírdettessék ennek a szláv népnek, amelyet a re
formáció eddig m ég nem érintett. A galíciai ki
csiny evang. egyház lelkesen fogott munkába,
de ez csakhamar felülmúlta erejét. Kéréssel for
dultak a Lutheránus Világkonventhez. A végre
hajtó-bizottság alaposan m egvizsgálta a helyze
tet, alakított egy helyi-bizottságot a munka vi
telére a Lutheránus Világkonvent felügyelete
alatt és ajánlotta, hogy adakozás történjék en
nek a fontos missziói munkának a támogatására,
hogy a lengyelországi ukránok között épüljön
az evangélikus-lutheránus egyház. Az ukránok
közt megindult mozgalomnak a jövőben nagy
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»rdereje lehet, mert Déloroszországban húszillio ukrán él.
Gyülekezetek szervezése. A galíciai ukrá>k közt végzett munkának Isten segítségével
vendetes eredményei mutatkoznak. Nyolc ukn lutheránus gyülekezet alakult; Luther Kisítéját lefordították és kinyomatták ukrán nye!ín; két ukrán lelkészt kiképeztek, felavattak és
unkába állítottak; az erlangeni egyetemen s
ás intézetekben több ukrán hallgató készül a
lkészi pályára; imaházak épültek, nagyrészt
aguknak a lutheránusoknak erejéből A mun
it több lutheránus egyház támogatta kisebb
iományokkal a Lutheránus Világkonvent
Égrehajtó-bizottságának közbejöttével
Ezt a
itheránus missziói munkát melegen ajánljuk.
P galíciai ukránok közt a református egyház
r teljesít missziót, amelyet főleg az északamekai prezbiteriánus egyház segélyez.
Veszélyeztetett kisebbségi
egyházak.
isztónia, Latvia, Litvánia, Lengyelország és
[ornánia a világháború keleti frontjába estek s
íost Oroszországgal szomszédosak. Ausztria,
^seh-Szlovákia, Magyarország és Jugoszlávia
asonlóképen retteneteset szenvedtek a háborúián s kelet felé vannak. Mindezekben az orszá
gokban a lutheránusok az elmúlt izénkét évben
lem tudták kiheverni ennek a nagy katasztróának pusztításait, habár biztatóan fejlődnek.
4agy erőfeszítéseket tettek, hogy a belmissz ói
nunka utján segélyezzék az Ínségeseket. Ezek
fen az egyházakban veszedelmes a Ielkészhiány.
k gazdasági helyzet és a pénzügyi válságok
íz egyházak helyzetét megnehezítik. A Romániá
ján élő 350.000 lutheránus helyzete gazdaságiag majdnem olyan komoly, mint oroszországi
íittestvéreinké. A bécsi lutheránus gyermekotthon vezetője azt Írja, hogy a pénzügyi vál
ság és a munkanélküliség miatt a folyó költ
ségekre bankkölcsönt kénytelen felvenni, s »ha
Isten nem küld népe által segítséget«, nincs
kilátás arra, hogy ezt az intézményt a télen
át fenntarthatja. A franciaországi lutheránus
egyházat nagy belmissziói munka elé állítja
azoknak az Elzász-Lotharingiai lutheránus ifjak
nak a lelki gondozása, akik Páris külvárosai
ban telepednek le kenyérkereset vagy tanul
mányaik folytatása céljából. A világháború alatt
és azóta Svájcban körülbelül 50.000 lutheránus
telepedett le Ausztriából, Németországból? a
skandináv államokból, a balti köztársaságokból,
Lengyel- és Oroszországból és más országokból.
Ezeknek a bevándoroltaknak lelki gondozásáért
a világ evang.-Iuth. egyházait terheli a felelős
ség. A végrehajtó-bizottság több éven át támo
gatta ezt a fontos lutheránus munkaterületet,
amelynek két középpontja Zürich és Bázel, de
van több más igehirdető állomása is. A zürichi
lutheránus gyülekezetnek már 600 tagja van.
Délamerika. St. Catharinában, Paranaban
és Brazília más államaiban körülbelül huszonöt
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esztendeje a németországi Lutherischer Gottes
kasten alapította meg az evang.-Iuth. egyházat.
Ennek százhárom gyülekezete, negyven ige
hirdető állomása cs hét independens gyüleke
zete van, 42.419 taggal és harminc lelkésszel.
A brazíliai luth. egyház kicsiny és szétszórt gyü
lekezeteivel és óriási területével nehéz pénzügyi
helyzetbe került. Tekintettel a brazíliai luth. be
vándorlásra, az ottani misszió igen fontos.

Luther karácsonyi éneke.
h Mennyből jővén az angyalok,
Tőlük halták a pásztorok.
S örvendtek a drága jelnek:
Jászolban a szép kis gyermek.
2. Betlehemben jött a főidre,
Mint Mikeás jövendölte;
Ez a Jézus, a mi Urunk,
Ki által megigazulunk.
3. Isten velünk egyesülve
Enyhülést hoz keservünkre;
Felvette az ember testét
Az örök tökéletesség.
4. Bűn és halál mit árt nekünk?
Van Istenünk, ha szenvedünk;
Isten velünk hadakozván,
Szégyent vall a bűnoroszlán.
5. Nem marad el segedelme.
Ha erősen bíztok benne;
Bármily ellen törjön rátok.
Győztök, hogyha szembeszálltok.
6. Le fogjátok mind dönteni.
Hitből Isten gyermekei;
Zengjen ezért hálaének
A jó Isten kegyelmének.
7. Dicsőség a magas mennyben,
Részünk van a kegyelemben:
Embertestben íogantatva
Fiát Isten értünk adta.
Fordította í
Vietórisz József

JEGYZETEK.
A »törpeiskolák« államosítása folytán állí
tólag harmincegynéhány iskolánkat veszítjük el.
Lehetséges, hogy egynémelyiket sikerül meg
mentenünk, de valamennyit semmi esetre sem.
Egyházunknak ezzel a jelenséggel, ezekkel a
veszteségekkel szemben ki kell lépnie a kérvényezésnek és tiltakozásnak abból a magatartá
sából, amelyet eddig tanúsított, nem érhetjük
be azzal, hogy mentjük, ami menthető. Ahol
iskola szűnik meg, ott gondoskodni kell arról,
hogy a gyülekezet hitélete minél kevesebb kárt
valljon*
Azáltal, hogy az iskolafenntartás terheitől
éppen legkisebb gyülekezeteink megszabadul
nak, nyilik lehetősége a gyülekezeti élet más
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irányú megszervezésének és fejlesztésének. Ne
feledjük, hogy ezek a törpeiskolák többnyire
még abból az időkből valók, amikor a gyüleke
zet saját erejéből tartotta el tanítóját. Vannak
tehát épületek és földek. Ezentúl nem nehezedik
a gyülekezetre a tanítói nyugdjjárulék, iskolafűtés, iskolafelszerelés stb. Fontos követelmény
az, hogy a gyülekezet a felszabaduló jövedelme
ket és ingatlanokat ne kösse le szerződésileg
minden időre akár azért, hogy a kinevezendő
állami tanító evangélikus vallásu legyen, akár
azért, hogy a kántori teendőket ellássa.
Az az állami tanító megfelelő egyéniség,
vele külön lehet szerződést kötni; ha nem meg
felelő, jobb, ha egyelőre nyugdíjas tanítót,
vagy okleveles tanítónőt alkalmaz a gyülekezet.
Igen elhibáznánk a dolgot, ha odakötnénk ma
gunkat az állami iskolához, vagy az állami ta
nítóhoz.
A cél az legyen, hogy a megszűnt tanítói
állás helyett egy más jellegű állást szervezzünk,
amely éppenugy megfelelhet a gyülekezet ér
dekeinek. Nem szükséges okleveles tanítót vá
lasztanunk, hogy a gyülekezetnek munkása és
vezetője legyen. Képeznünk kell diakónusokat
és diakonisszákat, vasárnapi isko'ai tanítókat és
tanítónőket és ezeket állítsuk munkába. A hely
zet nem olyan veszedelmes és reménytelen, mint
az első pillanatban gondolnánk, csak vessük el
magunktól a most már adott helyzetben a
meddő sérelmi politikát, ne lássuk kötelessé
günket kimeritettnek azzal, hogy kérelmeztünk
és tiltakoztunk, de hiába, hanem fogjunk uj
munkához. Jöhetnek még rosszabb idők is, és
jó lesz, ha azok készen találnak bennünket.
Sehol sincs az megírva, hogy azoknak, aki
ket mi a gyülekezeti munka egyik vagy másik
ágába beállítunk, lelkészi vagy tanítói oklevéllel
kell birniok. Senki sem követeli tőlünk, hogy
csak olyan közép, vagy felsőbb iskolákat tart
sunk fenn, amelyek államilag elismert oklevelet
nyújtanak. Sőt azt merném mondani, hogy már
régen szükségünk lett volna egy olyan fajta
szemináriumra, amilyen például a sankt-andräi
Bibliaiskola, ahol speciálisan gyülekezeti mun
kásokat képeznek ki. A meglevő diakonisszaanyaházak fejlesztésével, s egy olyan intézettel,
amely vasárnapi iskolai tanítókat és diakónu
sokat képezne ki, sok, máris meglevő szükség
letet tudnánk pótolni.
Szabaduljunk ki abból a gondo’at-komplexumból, amely azt szuggerálja belénk, hogy
csak olyan intézményeink lehetnek, amelyeknek
formáját és lényegét az állam írja elő. Az evan
gélikus egyházban van olyan gazdag pedagógiai
kincs és tartalom, hogy az államtól teljesen
függetlenül, az állam iskolapolitikájától egészen
szabadon tud intézményeket létrehozni s azo
kat felvirágoztatni. Ha ezerhatszáz aranykorona
fizetésre tudunk lelkészeket kapni, biztos vagyok
benne, hogy ugyanazon lelkészi karból akad
két-három megfelelő ember, aki elvezet egy
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biblia-olvasót, s azok a kicsiny gyülekezetek,
amelyeknek van valamelyes iskolai ingatlanuk,
el tudnak tartani egy olyan gyülekezeti munkást,
aki alkalmas az Ur szőlőjében való dolgozásra.
A sajátlagos körülményeket természetesen
mindig tekintetbe kell venni. Az elmondottak
alapján azonban mégis szeretném lelkére kötni
azoknak a gyülekezeteknek, amelyeknek törpe
iskoláját a kormány intézkedései megszüntetik,
'azt, hogy se az állammal, se a községgel, se
senkivel ne csináljunk olyan szerződést, amelylyel egy tál lencséért lemondanak arról a jogról,
hogy ingatlanaikkal vagy azok felhasználásával
s jövedelmével szabadon rendelkeznek. Az uj
állami iskolának és az uj állami tanítói állás
nak a gyülekezettel ne legyen semmi kapcsolata,
mert ha most nem is, de később a gyülekezet
huzza majd a rövidebbet. Tehát addig csele
kedjünk, amig módunkban van.
Még ha a helyi gyülekezetét idegen ténye
zők le tudnák venni a lábáról, az egyházi felsőbb
hatóság legyen körültekintőbb és messzebbre
látó, s ne engedje meg, hogy a gyülekezetek
pillanatnyi vagy beképzelt vagy bebeszélt elő
nyökért odakötözzék magukat az állami iskolá
hoz, s azokhoz az emberekhez, akiket az állam
nem csak most, hanem majd később is a saját
iskolájához kinevez. Az Egyházi Alkotmány
44. §. f) pontja és a 87. §. h) pontja biz
tosítják az egyházmegyei közgyűlés jogát s
megkötik a gyülekezetek kezét.
Fel kell készülnünk arra az időre, amikor
az állam a közoktatásügyet egészen kisajátítja,
s az első lépéseket most kell megtennünk. Mi
nél tovább kunktátorkodunk, minél később vág
juk el a köteléket, annál kedvezőtlenebbé vá
lik reánk nézve a helyzet. Itt a kedvező alka
lom arra, hogy az okleveles lelkészek és ok
leveles tanítók mellé állítsunk olyan embereket,
férfiakat és nőket, akik az államtól nem várnak
és nem kapnak semmit, akik teljesen a gyüle
kezet szolgálatában állanak. Azt hiszem, nem
fogunk velők veszteni.
Nem az egyes gyülekezeteknek, hanem az
egyetemes egyház elnökségének a hatáskörébe
tartozik az, hogy a kinevezendő állami tanítók
felekezeti hovatartozását illetőleg a kormánnyal
megállapodást létesítsen. Igen-igen sajnálatos
nak tartanám, ha ebben a vonatkozásban ezek
a kicsiny gyülekezetek volnának kénytelenek
alkudozásba lépni az államhatalom közegeivel,
mert a gyülekezetek csak ráfizetnének az alkura.
A bűnök még mibennünk vannak mint fös
vénység, gőg, harag s más hogy hívják; de azért,
hogy a h i t h e z k e r g e s s e n e k b e n n ü n k e t ,
hogy a hit napról-napra növekedjék s az em
ber végül tetőtől-talpig keresztyénné váljon ^s
a valódi szombatot ünnepelje, ug|y hogy szőröstől-bőröstől belebujjék Krisztusba...
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Kötelességünk az egyházi sajtéval
és irodalommal szemben.
(Az egyet. ev. lelkész egyesület budapesti
közgyűlésén tartott előadás.)
(Bcfcj«té*.)

És ezzel áttérek rövid fejtegetésem 3. ré
szére. Az egyházi, thcológiai irodalom kérdé
sére. Külföldi viszonylatban is feltűnt, hogy e
téren számarányához képest a magyar protes
tantizmus keveset mutat fel. Református test
véreink korábban igyekeztek ezen segíteni, létre
hozván a paróchiális könyviári, amelyben igen
hasznos s értékes segítséget nyertek a gyakorló
lelkészek. Elszigetelt jelenségek nálunk is van
nak, amelyek mutatják, hogy van parázs a hamu
alatt. Püspökeink az élén, de gyakorló lelké
szek s vallástanárok is önfeláldozó buzgósággal vállalkoznak a szerző-kiadó költséges mun
kájára. Hittudományi karunk is az Ágostai Hit
vallás jubileumi évében Hitvallás és Hittudo
mány címen egy 16 ives emlékkönyvet adott ki,
amelyben foglalt értekezések jórészt a nyári
theol. konferencián elhangzott előadások az
Ágostai Hitvallás uj fordításával együtt: minden
azonban szervezetlen és elszigetelt munka, a
kiadók már a kiadás alkalmával számol lak azzal,
hogy a szellemi munka mellett anyagi áldoza
tokat is kell hozniok.
Pedig azt sem kell részleteznem, hogy
rendszeres, jól megszervezett theol. irodalomra
milyen égetően szükségünk van. Nincs jobb
barátunk, mint a jó könyv. A legjobban fel
készült gyakorló lelkész is hamar kimerül, ha
nem kap újabb szellemi táplálékot. És e tekin
tetben nem csak gyakorlati jellegű igehirde
tésre, prédikációkra gondolok. A »Lelkipásztora
cimü igen értékes folyóiratunkat, püspöki ki
adójának intencióját értenénk, félre, ha a kö
zölt cikkeknek és beszédeknek gondolatkeltő
hatása helyett, a minták helyett, melyek a kon
krét gyülekezeti viszonyok szerint változnak,
azokat szószerinti formában igehirdetés tár
gyává tennénk. Ez esetben egy a szószékre sze
relt rádiótölcsér is helyettesíthetné az igehir
detőt. Félre ne értsék soraimat. Egyházunk szét
szórtsága, szórvány jellege következtében olyan
helyeken, ahol nincs templom, s igehirdetés,
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a rádió,
melynek révén protestáns egyházaink szellemi
vezéreinek hangja hallatszik el a legkisebb ta
nyára is; ott is, ahol nem ütközik a rádiós
istentisztelet ideje a gyülekezetivei, a helyi lel
kész legeredményesebb segítőjévé lehet a gyü
lekezet tagjai által Pestről hallgatott rádió
istentisztelet, de ez nem szoríthatja háttérbe s
nem helyettesítheti a helyi gyülekezet lelkésze
által a konkrét viszonyokra s problémákra kiterjeszkedő igehirdetést.
Megfelelő theol. irodalomra tehát nagy
szükségünk van, hogy állandóan fejlődhessünk,
s művelhessük magunkat, megkaphassuk azon
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irányelveket (*s vezérlőgondolatokat, amelyeket
a lelkészi hivatal százfele munkaágában siker
rel használhatunk. "És itt nem csak gyakorló
lelkészeinkre gondolok. Leendő lelkészeink,
theológusaink kezében is ott szeretnénk látni
megfelelő magyar nyelvű theol. kézikönyveket,
ami szervezkedés nélkül csak szép törekvés s
terv marad, s készenlevó kéziratos müvek to
vábbra is kiadatlanul hevernek az íróasztal fiók
jaiban.
Erős a hitem, hogy mindennek csak a szer
vezetlenség az oka. Lehetetlennek tartom, hogy
félmillió magyar evangélikus között ne akadna
ötszáz ember, annyira volna minimálisan szük
ség, aki megfelelő propagandával, ráeszméltetéssel összehozható ne volna, mint egy olyan
tábor, amelynek segélyével évről-évre meg
lehetne jelentetni egy-egy jó theológiai kézi
könyvet. Ha csak minden ezredik magyar evan
gélikus értené meg az idők jelét s volna az
eszmény számára m egm erhető, együtt volna az
a gárda, amely lehetővé tenné a rendszeres
theol. irodalom megindítását, virágzását, aminek
áldó hatása feltétlenül érezhető volna az egész
vonalon, úgy lelkészeink, mint gyülekezeteink
szempontjából.
Nem kívánom itt pusztán a magam gon
dolatát ajánlgatni, $ záró indítványomban egy
bizottságra gondolok, mely az ügyet a kezébe
vegye, de mégis rámutatok Luther-Társaságunkra, amely kellő anyagi eszközök hijján
szintén csak részben tudja megvalósítani azt,
amit agilis, buzgó titkára tervez. Ha a fent jel
zett olvasó s e l ő f i z e t ő gárda volna mögéje
sorakoztatható eddigi tagjain felül, úgy LutherTársaságunk vehetné kezébe az evangélikus
egyházi s theológiai irodalom fokozatos meg
valósítását. Egyetemes egyházunk is megmu
tatta ez irányú hajlandóságát, amikor egy ki
adandó újszövetségi görög-magyar szótár költ
ségeinek .részben való fedezésére 500 pengőt
szavazott meg. Teljes elismeréssel kell itt szól
nunk a »Theológiai Szemlédről is, amely refor
mátus szerkesztő vezetése alatt s református
anyagi eszközök segélyével jelenik meg, s
mégis evangélikus részről jövő tanulmányok
nak is készséggel helyt ád. Nagyobb mérvű
támogatása evangélikus részről is minden te
kintetben méltányos, sőt szükséges volna. —
»Protestáns Szemléink inkább a művelt nagyközönséget kívánja szolgálni revue jelleggel,
hézagpótló munkát fejtvén ki szintén, de nem
azt nyújtja, amire a fentiek alapján theológiai
irodalomként okvetlenül szükség volna.
Az Ágostai Hitvallás jubileumi évében tehát
azzal az indítvánnyal fordulok Egyetemes Lel
készértekezletünkhöz,''hogy egyházi sajtónk s
irodalmunk végtelenül fontos kérdésének rész
ben a fennelmondottak, részben újabb momen
tumok alapján valói megtárgyalására és eleven
egyházi sajtó s irodalom m egterem tésére, vo
natkozólag mondja ki a maga részéről a sürgős
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szükségességet, tegyen ilyen értelemben felter
jesztést az egyetemes gyűléshez, s ennek alap
ján állítson össze egy szükebb bizottságot az
egyetemes lelkészértekezlet, az egyetemes egy
ház s a theol. fakultás tagjaiból, amely részletes
tervezetet dolgozna ki úgy kiadandó művek
kiválogatása, mint az olvasó közönség megszer
vezése tekintetében s végül a maga erkölcsi
tekintélyével s súlyával hasson oda, hogy a ki
dolgozott javaslatok meg is valósuljanak sze
retett evangélikus egyházunk javára s boldo
gulására.
Dr. Kiss Jenő
egyet, tanár.
M e g j e g y z é s . Az előadás után tartalmas
s gazdag vita után a lelkészértekezlet előadó
indítványát magáévá tette. Adja Isten, hogy az
ezen irányban meginduló szervező munka szép
eredményt mutathasson fel.

hírek

.

— Báró Radvánszky evangélikus egye
temes felügyelő Söderblom érsekhez. Báró
Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő meleg
hangú üdvözlő iratot intézett a svéd evangéli
kusok érsekéhez, Söderblomhoz, a Nobel-békedijjal való kitüntetése alkalmából. Radvánszky
az üdvözlő iratban hangsúlyozza, hogy a ma
gyar evangélikus egyház köreiben fokozott örö
met keltett a kitüntetés, mert az érsek a gyakor
lati keresztyénség világmozgalmai kapcsán a
magyar egyházzal és a magyarság igaz ügyével
szemben mindig messzemenő érdeklődést és jó
akaratot tanúsít.
— Áthelyezések. D. Kapi Béla püspök
Kovács Mihály uraiujfalui s. lelkészt Kapolcsra
helyezte adminisztrátornak. Knábel Imre kőszegi
s. lelkészt pedig Uraiujfaluba helyezte.
— Halálozás* Takács Gyula nyugalmazott
rábcakapi lelkész december 18-án Bezin meg
halt.
— Dr. Söderblom Nátán svéd érsek, a
Nobel-dij nyertese egy svéd újságírónak el
mondta, hogy miként szegődött a béke ügyé
nek szolgálatába. »Mikor negyven esztendővel
ezelőtt Amerikában voltam, a Keresztyén Egye
temi Hallgatók Northfieldben tartott nemzet
közi konferenciáján egyik este naplómba egy
imádságot írtam, hogy Isten válasszon ki engem
eszközül az egyházak egységének előmozdítá
sára. Ennek az egységnek gondolatát megérlelte
olyan hatalmas igehirdetőknek és vallási szer
vezőknek a hatása, aminők Moody és Sankey,
Mott János, a párisi Monod és mások. Azóta
az a terv, hogy a világbékét a vallási egység
által kell előmozdítani, sokat nyert jelentőség
ben és súlyban«. Dr. Söderblom kijelentette,
hogy habár még nem tudja mimódon használja
fel a Nobel-dijat, mindenesetre a béke ügyének
előmozdítására fordítja.

1930.

— Róm. kath. püspökből protestáns lel
kész. Dr. Garrett Juhot 1924-ben szentelték^
Cochabamba (Bolivia) püspökévé. Dr. Garrett^
körülbelül egy esztendeje meglátogatta Rómát
s ott tartózkodása alatt kételyek merültek fel
lelkében a pápa igényeiről. Elhagyta a római katholikus felekezetet s az amerikai protestáns
püspöki egyház lelkésze lett. Most telt le tiz
hónapi próbaszoigálatra Porto Ricoban. Dr. Gar
rett 42 éves, bolíviai születésű spanyol.
— Kiss Ferenc, a szegedi gyülekezet fel
ügyelője követendő példát adott azzal, hogy a
nemrég felépített iskola költségeihez 560 pengő
.adománnyal járult hozzá.
— Lelkészértekezlet. A győri egyház
megye lelkészegyesületé december 17-én tartotta
ádventi összejövetelét Győrött. Az Úrvacsorát
Nagy László bezi lelkész szolgáltatta ki. Németh
Károly esperes »Az Ágostai Hitvallás és az
egyházszervezet« címen tartott felolvasást, ame
lyet élénk megbeszélés követett. Megtárgyalta
az értekezlet a »törpeiskolák« ügyét. Megtette
az előkészítő lépéseket a tavaszi ifjúsági és
prezbiteri konferenciára, továbbá a lébényi
evangélizációs napra. A prezbiteri konferencia
három előadásának tárgya lesz: A prezbiter a
Bibliában; A prezbiter a gyülekezetében; A
prezbiter a családjában. Az ifjúsági konferencia
központi témája a második hitágazat kiskáté
magyarázata lesz. Az egyházmegyei Belmiszsziói Szövetség a három téli hónapban 100
példányban megrendeli a Harangszót s ugyan
csak 100 példányban darabonként 30 fillérért
adja a kis Luther-Naptárt a szórványbeli hí
veknek.
— A Belmissziói munkaprogramm ára.
Helyreigazításként közlöm, hogy a Dunántúli
Luther-Szövetség az általa kiadott Munkaprogrammot a nem-dunántúli egyházkerületi lelkészi
hivataloknak önköltségi árban, 3 pengőért, adja.
A 2 pengős ár a Dunántúl érvényes, mert ott
a különbözetet a Dunántúli Luther-Szövetség
viseli.
— Kántortanitók fizetése. Az Országos
Evangélikus Tanítóegyesület a miniszterekhez
és az országgyűlési képviselőkhöz intézett kér
vényben tárja fel a terményfizetéses tanítókat
ért, s lapunk olvasói előtt ismeretes sérelmet,
amely teljes joggal keseríti el mint példátla
nul álló igazságtalan elbánás a nagy anyagi
veszteségeket szenvedő terményfizetéses taní
tói kart. Van olyan tanító, akinek havi veszte
sége 150 pengő. Minden egyenesen gondolkodó
ember értetlenül áll meg a kormány eljárása
előtt, amikor az az államháztartás súlyos ter
heire hivatkozva éppen a terményfizetéses ta
nítókat pécézi ki, megfosztja őket kántori java
dalmuktól s hozzá még a nyilván kijáró fizetéskiegészitést sem adja meg. A Tanítóegyesület
öt pontban foglalja össze kérelmeit, amelyek
közüL az egyik az értékegységnek megfelelő
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megállapítását, egy másik a kántori, tanítói és
levitái javadalom méltányos százalék szerint
való elkülönítését s az igy fennmaradó tanítói
javadalom kiegészítését kéri. A tanítók ügyének
igazsága olyan világos, mint a nap. Szívből kí
vánjuk, hogy már sokszor, eredménytelenül tett
lépésük ezúttal eredménnyel járjon s győzzön
az igazság. — Wekerie Sándor pénzügyminisz
ter december 17-én a képviselőrtázban kijelen
tette, hogy a jövő évi költségvetésben gondos
kodás fog történni a terményfizetéses tanítók
sérelmeinek orvoslásáról.
Első Európai Keresztyén Nevelésügyi
Értekezlet- A Vasárnapi Iskolai Világszövetség
Brit Osztálya meghívót bocsátott ki egész
Európa vasárnapi iskolai vezetőihez és tanítói
hoz, amelyben meghívja őket 1931 augusztus
11—16. napjain Budapesten tartandó Nevelés
ügyi Értekezletre. Az értekezlet tárgysorozata
beható módon gyakorlati lesz s a keresztyén
nevelésnek sok ifjúsági vonatkozású mozzanatát
öleli fel. Ezt a kiváló alkalmat bizonyára meg
ragadják vallástanitássa! foglalkozó egyházi
munkásaink s résztvesznek az értekezleten. Kö
zelebbi részleteket csak később hozhatunk, de
olvasóink figyelmét már most felhívjuk reá.
— D iákkonferencia Szegeden. A Magyar
Evangéliumi Kér. Diákszövetség november hó
23-án rendezett a szegedi protestáns ifjúság
számára konferenciát. A helyi rendezésben való
sok fáradságukért ezúton is hálás köszönetét
mond a Diákszövetség a szegedi prot. lelkész
uraknak, különösen pedig Asbóth Gyula ev.
tábori lelkésznek. Délelőtt a középiskolások
gyűltek konferenciára. A konferencia áhítattal
kezdődött és úrvacsora osztással ért véget. —
Négy csoportban folyt le a konferencia. A/ elő
adások »a magyar diák Krisztus-várásáról« és
»Krisztus eljövetele a magyar diákhoz« címmel
szóltak. Előadók voltak: Durkó Béla és Petró
József Szegedről, dr. Karácsony Sándor, 5zóllössy István és Thaly Ida Budapestről és Ittzés
Mihály Győrből. Délután az egyetemi és főisko
lai leánydiáksággal tartott összejövetelt Thaly
Ida. Este a ref. templomban volt vallásos ün
nepség, melyen dr. Karácsony Sándor »A diák
a mindennapi életben« c. Máté 4, 1—11. alap
ján tartott előadást. Megrázó erővel és meg
döbbentően állította a hallgatóság elé, hogy a
mindennapi diákélet mennyire benne van a kisér
tésben, mert kenyérkérdéssé lett, mennyire bele
nyugszik a diákság abba, hogy leugrik a temp
lom párkányáról, mert az legegyszerűbb, hogy
beletörődünk abba az életbe, amiben vagyunk.
Senki sem készül a Nagy-Magyarország munkálására, mindenki a mara rendezkedik be. És
ebben a berendezkedésben is saját hatalma a
lényeges, hogy minden az övé legyen. Súlyos
vád volt az egész beszéd mind szülőknek, mind
nevelőknek, de magának az ifjúságnak is. —
Nincs más megoldás, be kell látni: csak a ke
gyelem. Miért nem fordulunk Ahhoz?! Ittzés

343.

Mihály győri ev. ifj. lelkisz Lukács 1, 80. és
Máté 3, 1—4. alapján mondott irásmagyarázatot.
Dr. Belle Ferenc gyönyörű hegedűszólóját
Fichtner Sándor kisérte orgonán. Kutas Kálmán
szegedi ev. lelkész a tahii diáktáborban költött
verseiből olvasott fel. A konferenciát Nagy
László a MEKDSz titkára zárószavai és Bakó J.
réf. lelkész imádsága zárta be. Este szeretetvendégséget rendezett a szegedi Egyetemi Luther-Szövetség, melyen dr. Karácsony Sándor
»A diákélet válsága megoldási lehetőségéről, az
igaz keresztyénségról« beszélt és Nagy László
ismertette a Diákszövetség munkáját.
— Szeged. A szegedi uj ev^ iskolának és
ebben gyülekezeti helyiségeknek felépítésével
lehetővé vált, hogy erősebb gyülekezeti és belmissziói élet induljon meg. A Nóegylet minden
héten egy munkadélutánt tart, amikor is temp
lomi és nőegyleti kézimunkaszükségleteit készíti.
A Nőegylet október 12-én szeretetvendégséget,
november 16-án műsoros teaestélyt rendezett,
amelynek keretében a szentföldet megjárt dr.
Engel Rudolf egyetemi m. tanár előadást tartott
északafrikai útjáról. Október 19-én az Egyetemi
Luther Szövetség évi alakuló közgyűlését tar
totta, elnökül választván Bukovszky Ferencet.
A Szövetség november 9-én műsoros ismer
kedési teaestet rendezett, mintegy 140 szegedi
evangélikus egyetemi és főiskolai hallgató ré
szére. Kutas K. lelkész minden csütörtökön val
láserkölcsi előadást és minden pénteken este
bibliaórát tart az ifjúság részére. November
23-án a MEKDESZ által rendezett ifjúsági na
pon mintegy 250 ifjú vett részt. Kutas K. sze
gedi lelkészsége óta meghonositóttá a gyüleke
zetben a gyermekinesedélutánokat. Ily mese
délután legutóbb december 5-én volt. Úgy a
nagyokra, mint a kicsinyekre feledhetetlenné
teszi e kedves délutánt a gyerekek szereplése,
a lelkész Mikulás-meséje és a Mikulásnak láto
gatása, aki 120 résztvevő kis gyermeknek aján
dékcsomagokat osztott ki. A délutánt a Nőegylet, a lelkész és Országh József ny. igazgatótanító rendezte meg.
— Az 1931. évi im ahét január 4—11-ig
terjed. Az Evangéliumi Világ-AUiansz magyarországi ágának elókészitö-bizottsága az elmúlt
hét folyamán szétküldötte az imaheti programmot. Ez utón is arra kéri a Lelkész urakat,
s az egyleti vezetőket, hogy az imahetet elő
készíteni és erről a hétről minden egyebet el
hagyni szíveskedjenek. December utolsó nap
jaiban a bizottság széjjel küldi az imahét min
den egyes napjára szolgáló beszéd vázlatok at.
— Ausztriábanl918 óta 73.770 római katholikus tért át az evangélikus egyházba; ellenben
a háború előtti 11 évben, az akkori sokkalta
nagyobb Ausztriában 75.222 áttérés volt hoz
zánk.
— M agyarországon minden 322 lakosra
esik egy kocsma az országos statisztika kimuta
tása szerint.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

— D iá k k o n feren cia S zo m b a th ely en . Úr
vacsorái lelki előkészület céljából a szombathelyi prot. diákság konferenciát rendezett de
cember 5-én. A M. Ev. Kér. Diákszövetség az
Erő ifjúsági lap részéről Majoross Edit, Paczolay Béla és Ittzés Mihály tartottak előadáso
kat, illetőleg vezették a megbeszéléseket. A
konferencia előadásai: A magyar diák Kr'sztusvárása, Krisztus eljövetele a magyar diákhoz,
címmel szóltak; a megbeszélések pedig: A diák
élet válsága megoldási lehetőségei Krisztus nél
kül és Az egyedüli megoldás Krisztusban, cím
mel szóltak. A megnyitó istentiszteletet Sökoray
Miklós, a záróáhitatot Paczölay Béla tartotta.
Isten lelke erőben és hitben egyaránt megáldotta
a konferencia résztvevőit és előadóit..

— A L u theránus V ilá g k o n v e n t segély
akciójának 1930. évi programmja szerint 95.800
dollárt fordít segélyezésre. Ez az összeg a kö
vetkezőképen oszlik meg: I. E u r ó p a : A) Az
oroszországi lutheránus egyháznak: 1. Be
tegeknek és nyomorgóknak, köztük Szibériába
száműzött több mint 20.000 lutheránusnak 17
ezer; 2. 80 íuth. lelkésznek és családjának 15
ezer; 3. Egy missziói lelkésznek lelkész nélkül
maradt gyülekezetekbe és szibériai koncentrá
ciós táborokba 2000; 4. Az oroszországi luth.
egyház főegyháztanácsának 3000; 5. a leningrádi
theol. szemináriumnak 18.000; Összesen 55.000
dollár. B) Oroszországból menekülő lutheránu
soknak 5000; C) a galíciai ukránoknak 4.800;
D) tizenegy, többnyire Oroszországgal szom
szédos ország gyenge, szenvedő és kisebbség
ben levő luth. egyházának 25.000; összesen
34.000 dollár. II. M ás o r s z á g o k g y e n g e ,
s z e n v e d ő és v e s z é l y e z t e t e t t légy h á 
za i n a k : A) A Gossner-féle autonóm ev. luth.
egyháznak Indiában 5000; B) a St. Catharinai,
Paranai és más országbeli ev. luth. zsinatnak
1000; összesén 6000 dollár. Végösszeg: 95.000
dollár.
• Kimutatás a Magyarhoni ág. hitv. evang.
misszióegyesület pénztárába 1930. évi október hó 1-től
november hó „ 30-ig befolyt összegekről: Tagdijak:
Broschko G. A. misszióegyesületi pénztáros Buda
pest 5 iP, Body Pál lelkész, Tápiószela 3 P, Korcsek
Zsigmond F. Kisalag 3 P, Balogh István főesperes
Bököd 3 P, Schöll Lajos főesperes, Hidas 3 P, Hanzmann Károly lelkéáz, Sopron 3 P, Wertk Károly főesperes, Hegyeshalom 3 P, Turóezy Zoltán lelkész.
Nvoatntott • G f i r l Hirlmp nyomd«] mftiatézet fv o r iu itó jin Győr
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Győr 5 P, Hanzmann Károly lelkész, Sopron 1929.
évre 3 P. — Offertoriumok: Ostfiasszonyfa 4.68 P,
Mezőberény 18 P, ösagárd 2.76 P, Adományok: Totth
Ilona Budapest 1 P, Miklas Mihály Győr 3 P, Már
kusáé Győr 1 P? Bálint Istvánná Győr 4 P. Klimaj
György Szarvas 5 P, Valkovszky György. Szarvas 13
P. Frankó Mihály Szarvas 2 P, Kiss Ferenc szegedi
egyházfelügyelő 5 P, Vásárhelyi Dezsőné Budapest
10 P, Jakubecz Ferenc Budapest 3 P. — S. N. Christananda előadása alkalmával tartott offertorium:
Bonyhád 80 P. — Persely gyűjtések: Ruttkay Miklián
Gy. vallástanár, Budapest 1.80 P, Scholtz Ödön espes, Ágfalva 7.20 P, Budapest-angyalföldi biblia
kör 10 P, dr. Farkas Béláné, Győr 2.24 P, Klauser Józsefné Győr 5.10 P, Biczkó Jolán Győr 2 P,
Bálint Istvánná Győr 4 P, Lelkészi hivatal Győr
1.44 P, Püspöki Hivatal Győr 1.07 P, Póczy Lujza
Győr 2.74 P, Pusztay Mária Győr —.44 P, Bikfalvy
Miklósné Budapest-angyalföld 6.18 P, Molnár Gyula
dr. misszióegyesületi elnök, Budapest 5 P, Unger
Lőrinc Lébény 2.70 P, Tóth Mihály Lébény 1.82 P,
Szigeti János Lébény 3.14 P, Stinner Mihály Lé
bény 1.96 P, Tóth József Lébény 2.11 P, Erdős
Ilonka Lébény 1.59 P, Bősze László Lébény 2.45 P,
Bősze András Lébény 2.15 P, Kovács András Lé
bény 2.23 P, Németh Károly misszióegyesületi e. el
nök Lébény 17.29 P, Tét 1 P, dr. Kneffel József
ügyvéd, Túra 8.17 P, Tápiószele 3.82 P, Korcsek Zsig
mond F. Kisalag 2.11 P. A missziói tanács 1930. évi
nov. hó 20-án tartott közgyűlése alkalmával körözte
tett kispersely tartalma 14.52 P. Budapest, 1930. nov.
30. Broschko G. A. pénztáros, IV. Deák-tér 4. I.

— C sanád alb ertin dec. 7-én iktatták hiva
talába uj egyházfelügyelőjüket, dr. Nikelszky
Jenő makói polgármestert. A beiktatást Saguly
János csanád-csongrádi főesperes szívhez szóló
lelkes beszéddel végezte. Az ünnepi közgyű
lésen az uj felügyelőt az egyházmegye elnök
sége, az egyházközség, a tanítói kar, a tanuló
ifjúság üdvözölte, mindnyájan örömüknek s az
uj felügyelőbe vetett bizalmuknak adván őszinte
kifejezést. Dr. Nikelszky egyházfelügyelő az
üdvözlésekre meghatott hangon válaszolt, hálát
adva Istennek, aki őt e munkamezőre szólította.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLT.

„Karácsonyi ígéret szebb jövőre“
címmel Knábel Vilmos szerkesztésében
egy uj énekes karácsonyi játék jelent
meg két képben. Ära kottával 1 P 50 f.
Még kapható: „K arácsonyfa a la tt“ versek és
jelenetek, ára 1 P. „A z Isten m e g se g ít“ éne
kes karácsonyi tündérjáték két képben kottá
val 1 pengő 50 fillér. Kelecsényi—Szuchovszky:
„A k ik Jézu st m eg ta lá ltá k “ . Ára 80 fillér.

