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Újévre.
..Az Úr ád bölcseséget, az 6 szá
jából tudomány ét értelem szárma
zik. Az igazaknak valóságos jót rej
teget, paizst a tökéletesen járók
nak."
Példabeszédek 2, 6. 7.

„Isten nevében kezdem el, 0 segítsen ke
gyelmével!’' Csak ennek a múlandó és egyre vál
tozó világnak állapotát vizsgálva, igen sok jel
azt mutatja, hogy növekvőben van a sötétség,
amelyről a próféta így ír: ,,Imé, sötétség borítja
a földet és éjszaka a népeket.“ Az egész világot
szorongatja a gazdasági válság; ezzel velejár
mindenféle testi és lelki nyomorúság. Forra
dalmi elégedetlenség láza emészti a szíveket. A
szeretet meghidegül. A gyűlölet, irigység, tyzonytalanság és keserűség mérges tajtékja tapad
szavakhoz, cselekedetekhez. A nemzetek és az
emberiség keresztül-kasul vannak szaggatva po
litikai, felekezeti, gazdasági szakadékokkal, á r
kokkal, s az ördög belopja magát mindegyik tá
borba, hinti a konkolyt s ravasz számítással lesi
aratását. Az emberiség, közelebbről magyar
nemzetünk, nem tanult a világháborúnak és a
bolsevizmusnak szörnyűségeiből, illetve megta
nulta és nem szégyenli azokat a bűnöket, ame
lyek a háborúban és a forradalomban felburjánoztak, más hímet varrt reájuk s folytatja to
vább azt az életet, amely nem egyéb, mint a
rothadásnak magát folyvást mélyebbre evödése.
A világtörténelem hanyatló századaihoz,
haldokló nemzetek végnapjaihoz kell fordul
nunk, hogy a múlt időkben ráakadjunk annak a
képnek vonásaira, amit a mai emberiség és a mai
magyarság mutat. Kivész nemcsak az ép erköl
csi érzék, de a józan mérlegelésnek, a világos
gondolkodásnak a képessége is. Feneketlen ci
nizmussal, a legrosszabbra is elkészülve és a
leggaládabb visszaélésektől sem meglepődve né
zik az emberek egymás dolgait s a maguk cse
lekedeteit. Iparkodnak kihasználni a helyzet pil
lanatnyi előnyeit a maguk javára, s nem törőd
nek azzal, hogy gaz önzésükkel, bitang telhetetlenségükkel hány embert döntenek nyomorba,
kergetnek kétségbeesésbe.
Ámde, minél rikítóbb és tobzódóbb lesz az
elaljasult ember; minél élesebben kiviláglik az
emberek gyarló tehetetlensége és szívgonosz
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sága, a hívő lélek, aki Istenre tekint s Tőle kér,
remél segítséget, annál bensőbben, odaadóbban,
forróbban ragaszkodik a szent és mindörökké
változatlanul ugyanaz Istenhez. Alázatosan be
vallja és istenfélelemmel látja, hogy bölcseséget, tudományt és értelmet népeknek és egye
seknek csak az Dr adhat. Ha valaki elfordul az
Űrtől, ha megveti azt, ami az Ür szájából szár
mazik, s csak a kenyérnek s csak kenyérrel akar
élni, annál a kenyér is elfogy. Nyomorúság az
osztályrésze az istentelennek. Aki nem hisz, az
már megítéltetett. Hitetlensége, istentelensége,
magabizása és emberi gőgje miatt ostoroztatik
és szenved a világ, benne a mi országunk és né
pünk. A világégésből az Isten kegyelme kiment
het egy-egy üszkös gerendát, de a pusztulás, ha
csak bünbánatban meg nem térünk, dühében nöRekedni fog> Csapásra új csapás; nyemorívságra
tetőzött nyomorúság következik. A gyűlölet
óceánja beborít hegyet-völgyet; a libánoni céd
rust és az ösztövér galagonyabokrot. „Az Úr ád
bölcseséget.”
De az Ür valóban ád bölcseséget azoknak,
akik hittel kérik, semmit nem kételkedvén. Az
Úr nem azért tartja fenn a maga számára a bölcseség, tudomány és értelem osztogatását, hogy
ne adjon belőle, hanem azért, hogy emberi vagy
ördögi gonoszság senkit ki ne zárhasson belőle.
Az Ür Isten nem ismeri el önmagára kötelező
nek azokat a korlátokat, zárkákat, amelyekkel
emberek egymás elől zárják el a bölcseségnek,
ismeretnek, tudománynak útját. Az Ür adni akar
és ád. Az egyiptomi rabszolgának, Józsefnek; a
Nilus vizére kitett Mózesnek; a tekoabeli pász
tornak Amosnak. Milyen jó, hogy az Ür jóságára
és bölcseségére van bizva, hogy kinek legyen ér
telmes, bölcs szíve, Istent félő és Istent szerető!
Kövessük Izráel nagy királyának példáját s kér
jünk Istentől az újesztendő elején értelmes szi
vet, hogy tudjunk választást tenni a jó és go
nosz közt ebben a világban, ahol az ellenség a
tiszta búzavetésbe annyi konkolyt szórt s ahol
a konkoly az aratásig nő és érik a búzával.
Az Ürtól kért és kapott bölcseség nagyban
különbözik e világ fiainak eszességétől. A világi
bölcseség felfúj, büszkélkedik, hatalmaskodik.
Az Istentől kért és kapott bölcseség alázatossá
tesz, mert megismerteti velünk, hogy semmink
sincs, amit ne Istentől kaptunk volna. S minél
többet kaptunk, annál alázatosabbak leszünk,
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mert annál nagyobb súllyal nehezedik ránk a
felelősség terhe, tudván azt, hogy akinek sok
jutott, attól sok kivántatik. Az isteni bölcseség
tanít meg a hűséges sáfárkodásra; amikor ipar
kodunk Isten dicsőségére, embertársaink javára
gyümölcsöztetni a reánk bízott tálentomokat.
Nem rejtjük véka alá a világosságot, hanem
készséggel, bőmarkuan osztogatjuk kincseinket
s hozunk áldozatokat is, hogy minél többen ré
szesüljenek a bölcseség, az értelem és a tudo
mány áldásaiban.
Az Ür szájából származik tudomány és ér
telem. Ha az Ür szájából, akkor ki kell nyit
nunk fülünket, s oda kell hallgatnunk, mit mond
az Űr! Isten nem néma; Isten nem teremtette az
embert süketnek. S ha a bűn bezárta volna fü
lünket Isten beszéde iránt, a Szentlélek fel tudja
nyitni a bűn kovácsolta zárakat, meg tudja
nyitni a csukott füleket. Hallgassuk és tanuljuk
Istennek életadó igéjét, amelyben az értelem
és tudomány kincsei közöltéinek velünk.
Vajha az Ür megtanítana úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Hogy ne
tartozzunk azok közé, akik magokat bölcseknek
vallván, balgatagokká lettek, s az örökkévaló
Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó em
bereknek és madaraknak és négylábú állatoknak
és csuszó-mászó állatoknak képmásával s ha
lálra méltókká lettek. Hanem isteni bölcseséggel odaszentelvén magunkat Isten szolgálatára,
bizzunk abban, hogy Isten számunkra a homá
lyos jövendőben jót rejteget, s ahol ebben a go
nosz világban veszedelem leselkedik reánk, ott
van elrejtetten Istennek oltalmazó, erős paízsa
is, hogy megvédelmezzen és megőrizzen minden
testi és lelki veszedelemtől, bűntől, kártól, szé
gyenvallástól.
Isten az új esztendőben az igazaknak jót rej
teget és paizst a tökéletesen járóknak. Hiába
dühösködik és agyarkodik a világ és az ördög,
semmi hatalmuk nincs azok felett, akik az Ürban bíznak, akik az Ürtól hittel kérnek bölcseséget, értelmet és tudományt. Törekedjünk igaz
ságra és tökéletességre, A ti igazságtok bővölködjék feljebb a farizeusok és írástudók igazsá
gánál s legyetek tökéletesek, miként a ti menynyei Atyátok tökéletes! Akkor boldog lesz az
új esztendő még nyomorúság és megpróbáltatá
sok közt is, mert az Isten bebizonyítja, hogy’
nem hagyja el az övéit. Jót rejteget és meg-,
segít, amikor nem is gondolnánk. A rosszat is;
jóra fordítja; a gonosz terveit meghiúsítja. Le
gyen áldott szent neve az újévben és mind
örökké !

— D. Báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő boldogult nagyatyjának, néhai báró
Radvánszky Antal egyetemes felügyelőnek író
asztali csengőjét bevésett dedikációval ellátva
az egyetemes egyháznak adományozta.
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Diákkonferencia Kőszegen.
Dec. 13.—14.-én volt Kőszegen az első
evang. középiskolás konferencia. Minden ev.
diák résztvett. A megbeszélésekből, hozzászólá
sokból kitűnt, hogy égető és sürgős megoldást
váró kérdése a mai diákságnak az, hogy vájjon
mi legyen a motívuma az életének, hogy pld.
miért, milyen okból tanuljon stb. A konferencia
a diákság szívében határozottan azzal az óhaj
jal zárult, hogy bárcsak minél előbb konkrét
megoldást találnának. Voltak, akik már közel
jutottak az egyetlen megoldáshoz: a Krisztus
kegyelméhez. Keresi a diákság az új életet. —
A megnyitó istentiszteleten Dr. Tirtsch Gergely
kőszegi lelkész prédikált. A konferencia előadói
élén D. Kapí Béla püspök volt, aki kitűnő párt
fogásába vette az egész konferenciát. A leányok
nak és fiuknak közösen tartott előadást. A val
lásos ünnepségen pedig az egyháznak, a fel
nőtteknek az ifjúság iránt való felelősségéről és
szereíetéről beszélt művészi számok keretében.
—A konferencia a diákélet örök reformációjá
ról beszélt. — Előadókról a M. Ev. Kér. Diákszövetség gondoskodott Dr. Scholtz Oszkár, Majoross Edit, Balikó Erzsébet és Ittzés Mihály
személyében. Dr. Karácsony Sándor és Túróczy
Zoltán betegsége miatt Horeczky Béla és Szabó
József voltak szívesek előadást vállalni. A va
sárnapi, záró istentiszteletül szolgáló magyar
istentiszteleten Kiss István leánylic. vallástanár
prédikált.

Néhány szó az ébredési
mozgalmakhoz.
Egyik szép munkát végző vallásos egyesület
érdemes főtitkárának 1929/30. évi jelentésében
olvastam a következőket: »A magyar lélek na
gyon nehezen teszi meg azt a döntő lépést,
amellyel teljesen és minden feltétel nélkül Jé
zus Krisztus mellé kellene állania. Nagy éb
redések nálunk még nem voltak. Még mindig
az ugartörés idejét éljük. Közelharcot kell folytatnuk külön-külön egyes lelkekért és a döntő
roham még nagyon messze van«.
Ha a főtitkár e szavait, amelyek bizonyára
bőséges tapasztalatokon és hosszas elmélkedé
sen nyugosznak, közelebbről elemezzük, azt ta
láljuk, hogy két akadályra, illetve nehézségre
nincs más teendőnk, mint várnunk a Szentlei
ket. «A kérdés azonban az, hogy a hazai pro
testantizmus akár a múltban, akár a jelenben
várta, vagy várja-e a Szentlelket! Igen ajánl
ható mindenkinek az Apostolok Cselekedetei
ről szóló könyv tanulmányozása. Ott mindjárt
az első részben olvassuk Jézus Krisztusnak, a
feltámadottnak, parancsát, amellyel meghagyja
az apostoloknak, hogy Jeruzsálemben várják be
az Atyának ígéretét, amikor eljön reájuk a
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Szentlélek, vesznek erőt és lesznek Jézus Kriszmutat rá. Az egyik a magyar lélek természete;
a másik a magyarországi protestáns egyház
történelemnek az a sajátossága, amely szinte
egyedülálló a protestantizmus történetében,
hogy nálunk még nem voltak ébredések. Ha
az ébredések hiányát is a magyar lélek alka
tára visszük vissza, akkor tulajdonképen csak
egy akadály volna, t. i. a magyar lélek. S ak
kor az ébredési mozgalmak munkásainak azon
kellene első sorban törni a fejüket, hogy a ma
gyar lélek különleges minemüsége hogyan vál
toztatható meg. Ha megtalálnék a kulcsot a
magyar lélekhez, ha ki tudnánk nyitni lakat
jait, ha át tudnánk alakitani egész vegyi öszszetételében, akkor tehát a munka ilyenformán
egyszerűbb és több kilátással kecsegtető volna.
Én azonban ebben a lélektani elméletben
nem tudok hinni. Nem vizsgálom most azt,
hogy mit tekintsünk magyar léleknek. Azt-e,
ami a közös történelem folyamán és annak ha
tása alatt kialakult, vagy azt, ami egy bizonyos
fajnak, mint magyar fajnak, a lelkét alkotja.
Világos ugyanis, hogy az intéger Magyaror
szág területén a protestáns egyházakban is a
magyar faj mellett megtalálhatók egyéb fajok
is: germánok, szlávok, kunok, jászok, törökök,
tatárok. S ezek a fajok jórészt nyelvükben is
megmaradtak. Az is világos, hogy a történelmi
múlt nem egészen azonos Erdélyben, az Al
földön, a Felföldön és a Dunántúlon, sót még
ezeknek egyes részein sem. Már most különös
volna mindezek ellenére a magyar lélekkel in
dokolni meg azt, hogy sem Erdélyben, sem
a Felvidéken, sem a Dunántúl nem volt lelki
ébredés egyik keresztyén egyházban sem; sem
a lutheránusok, sem a kálvinisták, sem a tótok,
sem a németek, sem a magyarok közt.
Meg kell állapítanunk azt, hogy magában
véve nemcsak a magyar lélek, hanem minden
emberi lélek nehezen teszi meg »a döntő lé
pést«, sőt tovább mehetünk: magában véve az
emberi lélek képtelen megtenni a döntő lépést.
Az ember Isten félelme nélkül és Isten iránti
bizalom nélkül, vétkes kívánságokkal telitetten
születik. Az ember a Szentlélek nélkül képtelen
a jóra. Ha tehát nálunk nem voltak ébredések,
akkor ennek oka az, hogy a Szentlélek, bár
egyes lelkekben elvégezte is megszentelő, ujjászülő munkáját, nem ébresztett tömegmozgal
makat.
Azt mondhatná valaki, hogy ez nagyon
kényelmes álláspont. E szerint nem kell mást
tennünk, mint várnunk a Szentleiket. Ennyit
megtehetünk. S én azt mondom, csakugyan
tus tanúi a földnek mind végső határáig. És
mit csináltak erre a tanítványok az asszonyok
kal együtt, mintegy százhúsz főnyi sokaság?
Bementek Jeruzsálembe, felmentek a felsőházba
és »mindnyájan egy szivvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgés
ben«. Azon a nevezetes pünkösdi ünnepen is

mindnyájan egy akarattal együtt valának és
azután teltek meg mindnyájan Szentlélekkel.
Azután a jeruzsálemi gyülekezetről a második
részben azt olvasom, hogy annak a gyülekezet
nek a tagjai foglalatosak voltak az apostolok
tudományában és a közösségben, a kenyérnek
megtörésében és a könyörgésekben. Mindnyá
jan, akik hittek, együtt voltak és mindenük kö
zös volt.
Igcn^ nekünk nincs más teendőnk, mint
várni a Szentielket. De várjuk-e? S ha eljő,
észrevesszük-e, s ha észrevesszük, engedelmes
kedünk-e néki? Figyeljük csak meg: Jézus
előre megmondja az övéinek, hogy az Atya
Ígérete valóra válik, a Szentlélek eljő reájuk,
erőt nyernek, és az apostok engedelmesked
tek, hittek ennek az igének s úgy viselked
tek, ahogyan az ige megkövetelte. Nekünk is
megvannak Ígéreteink, megvan az ige és a
szentségek, amelyek által adatik a Szentlélek.
De tessék nekem felelni arra a kérdésre, hogy
az igét hallgatva, avagy a szentségeket élvezve
gondolunk-e arra, kivánjuk-e azt, hogy a Szent
lélek jöjjön ránk és belénk, alakítson át ben
nünket, munkálja bennünk az újjászületést?
Tessék meggondolni, nem azt halljuk-e minden
felől, hogy az épülés, az Istennel es emberekkel
való megbékélés, az áhitat, a lelki felemelkedés,
az elmélyedés a cél? Hallgassuk az igét figye
lemmel és buzgósággal, éljünk a szentséggel
méltóképen! Ez igen. D ea Szentielket, az Atya
ígéretének beteljesülését, az újjászületést, az
méltóképen! Ez igen. De a Szentielket, az Atya
óembernek megöletését, az uj embernek fel
támadását várni, azért imádkozni, könyörögni;
egy szivvel-lélekkel együttlenni, egy akaraton
lenni?
A reformáció egyházai tiltakoznak minden
úgynevezett opus operatum ellen, vagyis hogy
a szertartásos cselekvények már mint az egyház
cselekvényei hatnak az emberekre az emberek
merőben passzív és részvétlen jelenléte dacára
is. Helyes. Ámde vigyázzunk, hogy az opus
operatum egy másik ajtón, még talán veszedel
mesebb módon megint be ne férkőzzék! Ez
az ajtó pedig az, amikor egyáltalán nem várunk
semmit, semmi isteni beavatkozást, semmi is
teni munkát, semmi mennyei erőt. Ez a vég
zetes opus operatum, mikor a lelkész beéri az
ige hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatá
sával, a gyülekezet pedig beéri az ige meg
hallgatásával és a szentségek élvezetével, s
utána lelkész és gyülekezet megy kiki a maga
útján, mint aki dolgát jól elvégezte.
Amikor azon töprengünk, hogy miért nem
volt nálunk nagyobbszabásu ébredés és miért
megy olyan nehezen előre az ébredési moz
galom, akkor először is jól jegyezzük meg,
hogy az ébredés a Szentlélek munkája, s az
emberi munkások csupán gyarló eszközök.
Másodszor jegyezzük meg, hogy az igehirdetői
munkát és a szentségek kiszolgáltatását úgy
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kell végezni a Krisztus egyházában, hogy ne
csupán arra legyen gondunk, hogy »mindenek
ékesen és szép rendben menjenek«, hanem
arra is, hogy az igének és a szentségeknek,
mint az isteni kegyelem eszközeinek, amelyek
által a Szentlélek adatik, valóban az a célja,
hogy a Szentlélek adassék, s úgy az igehirdető
nek, mint az igehallgatónak v á r n i a kell, hogy
a Szentlélek eljöjjön reájuk. A lelkész ne szó
noklatokat tartson csupán, amelyeken a hallgató
elmerenghet, elgyönyörködhetik, sőt akár sírva
is fakadhat, ha eszébe jut sok baja és keserű
sége, hanem iparkodjék az ige által a Szent
iéleknek utat egyengetni az emberekbe, a hall
gatókba.
Röviden: hogy ébredés legyen, legyünk is
elkészülve az ébredésre és azok, akikre a ke
gyelem eszközei bízattak, legyenek mindenkor
tudatában annak, hogy robbantó anyagokkal
bánnak és kötelességük is az, hogy robbant
sanak. Azt hiszem, sok igehirdető elhülne, ha
a tűz, melyet hivatása szerint gyújtania kell,
csakugyan fellobbanna és valamelyik szívben
a hamu alatti csendes és illedelmes parázslás
helyett lángot vetne.
Nem a magyar lélekben van a baj. Nem
is a történelmi múltban van a baj. A hiba ott
van, hogy protestáns opus operatum lett sok
szorosan abból, ami az Istennek ereje kellene
hogy legyen a hívőknek üdvösségére. Az egy
háznak kell reáeszmélnie a szent iratok alapján,
hogy mit akar vele ebben a világban az Ur.
Diakónus*

Személyiség.
»Sok tag van ugyan, de egy test«. 1. Kor.
12, 20. Az egységet sokan az egyformaságban
és egyenlőségben keresik. A tömegben úgy el
merülünk, hogy csak egy számnak érezzük ma
gunkat. A statisztika elfelejteti velünk a lélek
dinamikáját. Nem tudjuk elhinni, hogy egy em
ber hármat inegszalaszthat. Elfelejtjük azt a ki
számíthatatlan tényezőt, amellyel meg kellene
szorozni minden egyes embert, aki a statiszti
kában egynek számit, de a valóságban lehet
Plátó, vagy Napóleon, vagy Kossuth, de lehet
egy hűtlen sáfár, vagy Júdás Iskáriotes, vagy
Nero. Az életben mindenkinek megvan a külön
missziója, ahogyan a test egységes szervezeté
ben van szem, fül, kéz, láb. Honnan tudhat
nám én, hogy az az ember, aki az utcán szembe
jön velem, a Mindenhatótól reábizott miféle
titkos szolgálatban jár? Hogyan olvassam le
az arcáról, hogy mekkora bizalma van Istenben
és mennyiben engedelmeskedik annak a telje
sen egyéni és különleges megbízatásnak, amelylyel Ura őt ideküldte? Minden embernek van
valami szent élettitka, s ezt tisztelnünk kell.
Önmagunkban is tisztelnünk kell ezt az isteni
eredetű nagy és mély titkot, amelyből egész
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személyiségünk táplálkozik. »Avagy nem tud
játok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak
lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?«
Azokban a dolgokban, amelyeket én reám, ki
zárólag, mindenki mástól megkülönböztetve én
reám bízott az Atya. Az egységünk nem abban
van, hogy azonosak vagyunk, hanem abban,
hogy ugyanannak az Atyának mindegyikünk
számára megszabott akaratát egy hittel és en
gedelmességgel cselekesszük. Ez a speciális
megbízatás és szolgálat ad a személyiségnek
méltóságot és értéket. »Mit használ valakinek,
ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében
kárt vall ?« Mit használ, ba mások munkáját
végzem, de azt, amire küldettem, elhanyagolom?

Az igazi szeretetet csak az
Isten tökéletesítheti..
Milyen csodálatos, hogy olyan férfiaknak
és nőknek, akiknek nincs külső szépségük, sok
más kiváló tulajdonságuk van. Ha a szeretet
a puszta szépségtől függne, csak kevesen vol
nának a viláagban, akik eljuthatnának a szent
szeretetre. Igazán szép ember csak kevés van
a világon. De ha elfogadjuk azt, hogy a szere
tet uj életrend, amely személyiségeket teremt,
akkor kell hogy a szépség egyik eleme legyen.
De van sok más eleme is, amelyek (többre
becsülhetők a szépségnél; innen ered az a ne
hézség, amelyet tapasztalunk, ha tökéletes szeretet-közösség után kutatunk. Sok házasságban
mindkét fél felismeri saját hibáit. De ahol
ezeket a hibákat kölcsönösen megbocsátják
egymásnak és a szeretet győzedelmeskedik, ott
megláttatjuk az Isten hatalmas munkájának
nyomait. Amikor az egyik tökéletes lény vá
lasztaná ki magának a másik tökéletes lényt,
ezt nem nevezhetnénk szeretetnek, de a töké
letlen lénynek a tökéletesség felé törekvésében
bennevan a szeretetnek teremtő lelke.
A házasságokat igazán tökéletlen jellemek
kötik; de ahol ezen tökéletlenségek ellenére,
szeretet és tisztelet által, mindegyik fél türel
mes a másikkal és engedményeket tesz, és igy
széttörhetetlen kötelék alakul ki köztük, ott vi
lágos, hogy a teremtés meghatározhatatlan at
moszférája van. Szeretném, ha minden házas
ságot munkába venne Istennek újjáalakító ha
talma. Kérnünk kell Istent, hogy tartsa fenn
házaséletünket, a tökéletlen személyiségeknek
ezt a szövetségét. Nem juthatunk el megszentelt
szeretethez, sem a családi élet tökéletessége
nem remélhető, vallásos hit nélkül. Azokban
az időkben, mikor a szeretet könnyen kihűl,
elevenen érezzük a vallásos fegyelmezés szük
séges voltát. A szeretetet csak Isten tudja
tökéletességre vinni. Tehát, igazi vallásos hitre
támaszkodva kell szeretetünket teljes tökéletes
ségre fejlesztenünk.
Kagawa T j
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Ágostai Hitvallásunk és az
egyházszervezet.
Bármennyire kézenfekvő is az összefüggés
az egyház és annak szervezete, az egyház lé
nyege és annak a világban való megjelenési
formája, az egyház élete és annak szervezeti
keretei között, mégis mihelyt akár elméletben,
akár gyakorlatban foglalkozni kezdünk az egy
háznak szervezetéhez való viszonyával, azonnal
felbukkannak a nehézségek. Nevezetesen ki
tűnik, hogy az egyház lényegéből nem adódnak
közvetlenül azok a szervezeti szabályok, ame
lyek a lényegnek megfelelnek; másképen ki
fejezve: nehéz megtalálni azt a külső formát,
amely az egyház lényegét minden ponton fedi
és maradék nélkül, hűen kifejezésr ejuttatja.
Ezek a nehézségek nem esetlegesek, hanem szükségképeniek. Szükségképeniek azért, mert az
egyház lényegénél fogva nem illeszkedik bele a
teremtett, vagy mondjuk természeti világba.
Nagy határozottsággal kitűnik ez abból, hogy
amikor eljö a vég, amikor célhoz jutnak min
denek, akkor nem az lesz a helyzet, hogy egy
tökéletességre jutott, eszményi világban az egy
ház megtalálja majd a tökéletes formáját. Ellen
kezőleg. A világ elmúlik. És a mi a világból
a végben megmarad, ítélet alá esik. Uj ég és
uj föld lesz, nem teremtés, hanem a megváltás
alapján és ebben az egészen uj világban jut
teljes tökéletességre az egyház. Az egyház te
hát lényege szerint eszkatoíógiai valóság ebben
a világban, el van rejtve a Krisztusban, s ak
kor lesz nyilvánvalóvá, amikor Krisztus, az
egyház Ura és Feie is nyilvánvalóvá lesz di
csőséges eljövetelekor.
A másik nehézséget az okozza, hogy az
egyházszervezet feltételez lényegbeli stabilitást,
feltételez olyan egyházat, amely állandó adott
ság s amelyre alkalmazni lehet bizonyos szinte
kívülről jövő műtéteket, amelyet formákba le
het önteni. Ámde az egyház, amely a Szentlélek
alkotása és műhelye, lényegénél fogva éppen
ezt a stabilitást nélkülözi, mert lényegénél fogva
kezelhetetlen és kiszámíthatatlan. Nemcsak hogy
a térnek és időnek korlátaiba nem fogható, ha
nem egyenesen tűlteszi magát a téren és az
időn; életereje: az isteni kegyelem, az örökké
valóság számára, egy csupán a kegyelem vilá
gában létező dimenzióban dolgozik. Nem fog
ható meg és nem köthető le a teremtett világ
dolgaihoz való viszonylataiban sem. Az egyház
lényegénél fogva kizárja annak lehetőségét,
hogy relációiban ragadjuk meg. Nem ismeri
a férfi és a nő, a szolga és a szabad, a zsidó
és a görög közti különbséget. Ez azt jelenti,
hogy számára a család, a nemzet, a társadalom
nem konstitutiv, sem nem regulativ tényezők
és lényegének megvalósítását nem keresi ezek
hez a dolgokhoz való viszonyának szabályozá
sában. Egy relációja van: az Atya jobbján ülő
Krisztus, aki eljön megítélni eleveneket és hol
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takat. Lényege szerint az egyház az embert,
az Én-t, az egyéniséget sem tekinti olyan való
ságnak, akihez való viszonya determinálhatná,
formálhatná, mert az Én-nek, ha az egyház
tagja akar lenni, meg kell semmisülnie, el kell
égnie a Szentlélek tüzében és teljesen újjászület
nie. Az a tény, hogy a keresztség által leszünk
az egyház tagjává, amely keresztség az újjá
születés fürdője, talán világosabban mutatja,
hogy az egyház ebben a világban a világtól
elütő valóság.
Felmerül a mondottak alapján az a kérdés,
hogy tulajdonképeni értelemben vett egyházszervezet lehetséges-e az egyház lényegének
meghamisítása nélkül? Nem lesz-e minden szer
vezet kompromisszum és megalkuvás azzal a
világgal, amely merőben más, mint az egyház?
Hiszen nyilvánvaló, hogy ha egyházszervezetről
beszélünk, akkor az egyházat viszonyba hoz
zuk az egyénnel, a családdal, a nemzettel, az
álammal, a társadalommal stb. s mindezek a
meglevő valóságok a maguk részéről akarva,
nem akarva befolyásolják, meghatározzák, ala
kítják az egyházat; nem csupán feltételévé és
munkaterületévé, hanem egyúttal és kikerülhe
tetlenül elemeivé is lesznek az egyháznak? S
ha ez igy van, akkor mindaz, amit az egyház
lényegéről mondottunk, nem lesz-e csak illúzió,
fogalmi követelmény, petitio principii, aminek
azonban semmi valóság nem felel meg?
Ezeknek a kérdéseknek súlyát érezték az
ágostai hitvallók is. Meg tudtak-e rá felelni?
(Folyt, köv.)

Irodalom.
Barth Károly, német kálvinista theológus már
lelkész korában nehézkesen irt; azt mondják, hogy
mióta professzor lett, egyes kivételes kaliberű agyvclöktöl eltekintve, csak itt-ott érthető meg az, amit
ir. örülök tehát, hogy Gáncs Aladár »Mit tanulhatunk
Barth Károlytól?« cimü tanulmányában gyakorlati
szempontokból foglalkozik ennek a tudósnak a gon
dolataival, akit főként a német protestánsok közül
sokan magasztalnak, úgyhogy Barth csillaga egy
kettőre elhomályosította Ottó-t, a »Das Heilige« pár
éve még annyira felkapott misztikusát. Abból, amit
Gáncs Aladár Barthról ir és Barth-tól idéz, annyit
látok, hogy Barth azzal gyakorol hatást, hogy a
dolgokat egyoldalúan élükre állítja, s paradoxonszerű kijelentéseket tesz. Például kijelenti, hogy az
Isten valami egészen más, mint az ember, sőt maga
az ember is voltaképen egészen más, mint az ember.
Kijelenti, hogy teljesen lehetetlen, hogy legyen vala
mink; ami épen az ellenkezője annak, hogy van
Istenem, van mindenem. A hitnek a theológiájával
és a szeretetnek a theológiájával szemben azt látja,
hogy csak a remény theológiájának van jövője. Ki
jelenti, hogy a keresztyén névre érdemes életet nem
az ember éli, hanem Isten a Jc<zus Krisztusban
a Szentlélek által értünk és bennünk. Istennek pozi
tív igéje a keresztről szóló felette negativ ige. Az
igazi keresztyénséget a kérdésben tulajdonképen a
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kérdés mint kérdés érdekli csupán. Persze vannak
Barthnak nagyon értékes és jnegszívlelendő gondo
latai is. Általában azonban nekem az az érzésem,
hogy az ilyen, gondolatokkal tornászó, theológia gyö
kerében véve a dekadenciának, az összeomlásnak a
körébe tartozik, jelentősége gyorsan tovatűnik. Aki
járatos a keresztyén theológia gondolattartalmábaa
és ismeri annak műszavait, problémáit, s hajlandó
arra, hogy kiválasztott vesszőparipákra ülve önmagát
agyonhajszolja, s mindezen felül még úgy tud írni,
hogy nehezen érthető s amellett mégis poéntirozott
és hullaszagu legyen, az nagyjában hamarosan össze
tákolhat egy-egy ilyen gondolat-rendszert, amelybe
még esetleg néhány lesújtó kritikát és az új kör
nyezetben meglepően csillogó régi igazságot spékel.
Barth komolyan vesz sok olyan keresztyén vallásos
igazságot, amit talán itt-ott elfeledtek, vagy elmellőz
tek, de nem hiszem, hogy azt, ami Barthnál jfy
máshol, s főleg a Szentirásban, nem lehetne jobban
és könnyebben megtalálni, Barth egyoldalúságai és
tornászati mutatványai nélkül, akrobatái kifejtések
és görögtüzes megvilágítások nélkül. Gáncs Aladár
igen szépen, érthetően és élvezetes, szemlélhető nyel
ven ismerteti Barth gondolatait, s levonja azt, ami
Baríh-tól tanulható. Azt hiszem azonban, hogy Barth
nem áll olyan közel Otto-hoz, mint Gáncs Aladár
gondolja. Otto divat volt. Barth egy másik divat.
Egyik sem kenyér, mindegyik csak keksz.
D. Raffay Sándor: Amit az Ur üzen. II. Karácsonyi
beszédek. Budapest, 1930. Scholtz Testvérek kiadása.
Tizenkét beszéd az 1888—1929. esztendőkből. Kettő
közülök a karácsony utáni vasárnapra, a Példabe
szédek könyvéből vett textus alapján a jövendő bi
zonytalanságát és az isteni igazságszolgáltatást fejte
geti. A tiz karácsonyi beszéd újszövetségi igéken épül
fel s a karácsonyi témakört dolgozza fel. Különösen
figyelemre méltók az 1917., 1918., és 1919. évi ka
rácsonyi beszédek, amelyeknek azon esztendők törté
nelmi eseményei adnak színt és mélységet. Érdekes,
hogy a béke éveiben a püspök még azt mondja
(1910.) »mindig csak az álmok boldogítanak«, és: »De
nem álom-e mindez? Legyen bár álom, óh’ csak
boldogítson!« Míg a világháború után (1923.): »Raj
tunk ma nem álmok, hanem csak igazságok segíte
nek«, amit a szükségessel kiegészít az 1927. évi be
széd alapigéje: »Megjelent az Isten üdvözítő ke
gyelme!« A püspök a karácsonyi beszédeiben is in
kább ádventi igehirdetőnek bizonyul. Ostorozza a
társadalom ferdeségeit, bűneit, a felekezeti torzsal
kodásokat: »Nem volt igazi világosság az egyházak
egymásnak ellentmondó hitrendszere«; »a keresztyénség csinál magának felekezeti Krisztusokat, akiket
balgatagul szembeállít egymással« (1924.) »A máj
kor ismét a válogató osztályuralom kora, ez a kor
ismét a protekciók kora« (1927.)
Hitvallás és Tudomány. A hittudományi kar taná
rai az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkal
mából adták ki ezt a 274 oldalas kötetet, amely az
Ágostai Hitvallásnak D. Dr. Prőhle Károly által la
tinból fordított magyar szövegén kívül a fakultás
tanárainak nyolc értekezését foglalja magában. Az
értekezések nagyobbára a Sopronban július havá
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ban tartott konferencián elhangzott előadások, öt
értekezés az Ágostai Hitvallást tárgyalja: Prőhle K.
Keresztyénség és protestantizmus az Ág. Hitv.-ban;
Stráner Vilmos Az Ág. Hitv. és az evang. istentisz
telet; Karner Károly Az egyház lényege az Ág. Hitv
szerint; Báró Podmaniczky Pál Az Ág. Hitv. egy
háza és a misszió; Payr Sándor Az Ág. Hitv. tör
ténete Magyarországban címek alatt. Kovács Sán
dor a magyar evangélikusság földrajzát és népraj
zát ismerteti; Kiss Jenő a szociális kérdést tárgyalja
az Uj Szövetségben; Deák János a keresztyénségnek
az Ótestamentomhoz való viszonyával foglalkozik.
Igen kívánatos volna, hogy ezek az értekezések a
lelkészi konferenciákon megbeszélés tárgyát képez
zék, mert szükséges, hogy Hitvallásunk keresztyén
igazságai a különféle összefüggésekben és különböző
szempontok alapján megvilágítva és kidomborítva az
igehirdetés révén átmenjenek a gyülekezetek köz
tudatába és hitbeli meggyőződésébe. A könyv ér
téke nem olyan természetű, hogy csupán a jubileum
alkalmából tarthatna számot, érdeklődésre és tanul
mányozásra. Igen alkalmas eszköz lehet a sokat és
sokszor ferdén hangoztatott »felekezeti öntudat« ápo
lására. Remélem, hogy lesz alkalmam az Evangé
likusok Lapjában az értekezések gondolataival fog
lalkoznom. A könyv ára bérmentes küldéssel 4.40 P.

H Í R E K .
Mai számunkhoz postatakarékpénztári csekklapot
mellékelünk. Kérjük az előfizetések megújítását és
a hátralékok rendezését. Előfizetési dij egy évre 6
pengő 40 fillér.
Olvasóinknak Istentől megáldott ujesztendőt kí
vánok. Szerkesztő.

— Bibliaolvasóknak! Bibliai otthonok. —
Január 5., hétfő: Történelmi otthon. Luk. 2,
42—52. — Jan. 6., kedd: Jószivek otthona.
Luk. 10, 38—42. — Jan. 7., szerda: Bánatos
otthon. Luk. 7, 11—17. — Jan. 8., csütörtök:
A gyűlölet otthona. Eszter 5, 9—14. — Jan.
9., péntek: Nyájas otthon. Ruth 1, 1—18. —
Jan. 10., szombat: A mennyei otthon. Ján. 14,
1—10. — Jan. 11., vasárnap: Fészekrakás. Ján.
2, 1— 11.
— Tisztujitás a budai egyházközségben.
December 14., 15. és 16-án folyt le a budai
egyházközség tisztujitó közgyűlése. Felügyelő
Demel Aladár, a Földbirtokrendezés Pénzügyi
Lebonyolítására Alakult Szövetkezet ügyvezető
igazgatója, másodfelügyelő Valkay Bertalan mi
niszteri osztálytanácsos lett.
— Hitbizományok Magyarországon. A
Magyar Statisztikai Évkönyv adatai szerint a
hitbizományok száma 1929. végén 59 volt,
összes területük 833.000 kát. hold, szemben az
1920. év elején 1.1 millió kát holdat kitevő állo
mánnyal. A hitbizományi birtokok túlnyomó
része, összesen 620.000 kát. hold a dunántúli
dombos vidéken van.
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— Felügyelőiktatás- A hódmezévásárhelykardoskúti egyházközség december 28-án tar
tott díszközgyűlésében iktatta hivatalába Ko
vács Andor esperes, kormányfötanácsos, az
egyházközség most megválasztott felügyelőjét
dr. Romancsik Jánost. A kardoskúti imaházban
tartott istentiszteleten az oltári szolgálatot
Kovács Andor esperes, az igehirdetést Jancsó
András lelkész végezte, a felügyelő az Űrvacsorával élt s azután volt a beiktató dísz
közgyűlés.
— A r újesztendő azt is jelenti, hogy egy
évvel öregebbek lettünk. Az ember így ér el lassankint abba a korba, amikor már nem örül en
nek a ténynek. Viszont az is igaz, hogy mire az
ember ötven esztendős lesz, akkorra a világ kö
rülbelül kitapogatja rajtunk, hogy egészen semmirevalók vagyunk-e, vagy pedig megszolgáljuk
a kenyeret, amit megeszünk. Az idősebbeknek,
távol áll tőlem azt mondani: az öregeknek, szol
gáljon bátorító vigasztalásul az, amit egy ame
rikai újságban olvasok. Tekintve, hogy az amerikaiasodás alatt az ifjúság minálunk az időseb
beknek télire való eltevését szokta érteni, meg
szívlelendő, hogy egy new-yorki nagy cég 100
amerikai nagyvállalatnak a vezetőit tanulmá
nyozta életkoruk szempontjából. A 100 vezető
közül kettő volt harminc és negyven között, ti
zenhárom volt negyven és ötven között, harminc
négy volt ötven és hatvan között, harminöt volt
hatvan és hetven között, tizennégy volt hetven
és nyolcvan között, kettő volt nyolcvan éven fe
lül. Látjuk, hogy a nyolcvan éven felüli öregek,
ha ugyan ezeket már szabad öregeknek nevezni,
még mindig annyian vannak, mint a harminc és
negyven év közöttiek, s ezen a tényen nem vál
toztat az, ha az utóbbiak magukban azt gondol
ják, hogy az öregek helyet adhatnának a fiata
loknak.
— Lelkésziktatás K elenföldön. Szántó
Róbert volt szabadkai lelkészt dec. 21-én iktatta
a kelenföld-lágymányosi egyházközség lelkész!
hivatalába Broschkó G. A. esperes. A beiktatott
lelkészt Hermann Miksa egyházfelügyeló a hí
vek, Raksányi Zoltánné a Nőegylet, Sommer
Gyula az egyházmegye és a leikészi kar, Sebes
tyén Andor a református egyház, Kemény La
jos a pesti evang. egyház részéről üdvözölték.
— Halálozás. Sztranyavai Sztranyavszky
Géza kir. közjegyző, kormányfőtanácsos, a ba
lassagyarmati egyházközség felügyelője decem
ber 25-én Budapesten elhunyt. Az elköltözöttben
dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár, a dunáninneni egyházkerület felügyelője édesapját gyá
szolja. — A temetési szertartást Budapesten
D. Raffay Sándor püspök végezte. A halottat
Budapestről Nógrádmarcalra vitték s ott decem
ber 28-án temették el.
— Cseh-szlovákia. Halálozás. V r á b e l
Vilmos, a csánki gyülekezet lelkésze 48 éves
korában Érsekujvárott hirtelenül meghalt, leiké
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szi működésének 25-ik, boldog házasságának
23-ik évében. — D r o b n y János a pozsonyi
tót egyházközség lelkésze 50 éves korában
nov. 27-én váratlanul elhunyt.
Az e g y e t e m e s g y á m i n t é z e t nov.
12-én tartotta közgyűlését Eperjesen. A\ gyám
intézet 1 5gyü!ekezetet 1000 - 1000 cseh-koronáyal segélyezett, az eperjesi vértanúk szarkofág
jára 2000 koronát adott. A lipcsei pogány miszsziónak 2000, a párisinak 1000 koronát adott.
— G otthold. Evang. V olkskalender für
das Ja h r 1931. Kiadja Scholtz Ödön esperes,
Ágfalva. — Németajkú híveinknek melegen
ajánljuk ezt az immár 31. évfolyamában meg
jelent gazdagon illusztrált naptárt. A naptárban
található összeállítás szerint Csonkamagyarországon 33 tisztára német nyelvű anyagyülekezet,
28 tisztára német nyelvű leánygyülekezet és
1 német nyelvű szórványgyülekezet van; ezen
kívül van 25 olyan anya-, leány- és szórványgyülekezet, ahol a német nyelv is használatos,
összesen tehát 87 olyan evangélikus gyülekeze
tünk van, ahol a német nyelv, vagy a német
nyelv is használatos. Német tannyelvű elemi
iskola (A. típus) van 14; magyar és német tan
nyelvű (B. tipus) 35; magyar tannyelvű, ahol
a németet is tanítják (C. tipus) 23. A jól szer
kesztett naptár ára 1 P.
— A zalaistvándi gyülekezetben december
14-én egyházlátogatást tartott Molitorisz János
esperes. Ugyanakkor evangclizáló nap is volt,
amikor is az iskolásgyermekekhez Lukács Ist
ván bobai lelkész, a leány és férfi ifjúsághoz
Weisz Vilmos kemeneshógyészi lelkész, a prezbiterekhez Molitorisz János esperes külön-külön
intézett beszédet. A délelőtti istentiszteleten
Molitorisz János esperes prédikált, a férfi ifjú
ságnak Weisz Vilmos lelkész szolgáltatta ki az
Úrvacsorát, az esti összejövetelen Lukács István
tartott előadást. Az Ur áldja meg a lelki mag
vetést végző munkásokat.
— Kína. A kínai kommunisták bestiális
kegyetlenségéről tanúskodik Martin britt kon
zulnak a jelentése, amely szerint a China-Inland-Mission két misszionáriusnójét, Nettleton
Editet és Harrison Eieanort, akik júniusban
kerültek kommunista banditák kezébe, agyon
lőtték. Augusztus havában a zsiványok azzal
fenyegetőztek, hogy az egyik misszionáriusnőt
agyonlövik, ha nem fizetnek értük azonnal
5000 font sterlinget; ehhez a fenyegetőzéshez
egy csomagot mellékeltek, a csomagban egy
fehér női kézről levágott ujj volt, a banditák
azt írták, hogy Nettleton Edit ujja s meg
jegyezték, hogy ha követelésüknek nem tesznek
eleget, még több levágott ujjat is küldenek.
A pekingi britt hatóságok elutasító választ ad
tak, mert véleményük szerint az összeg kifizetése
a Kina belsejében élő idegeneket a legnagyobb
élet veszedelembe sodorta volna.
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— Az Imahét programmja. Az Evangé
liumi Világ-Alliansz január 4—11. terjedő ima
hetének programmja röviden" összefoglalva a
következő: január 4., vasárnap: A v i l á g
e v a n g é l i z á l á s a ; az Ur parancsa, az isteni
hajtóerő, az eredmény feltételei, a világ egyet
len reménye. Jan. 5.: Hálaadás és bűnvallás.
Jan. 6.: Az egyetemes egyház. Jan. 7.: Nemzet
közi testvéri együttműködés. Jan. 8.: A miszszió. Jan. 9. Családi, iskolai és egyetemi élet.
Jan. 10.: A belmisszió és a zsidóság megnyerése
Krisztusnak. Jan. 11., vasárnap: Az igehirdetés
tárgya »A keresztyén egység«. — A lelkészi hi
vatalok a tüzetesebb programmot megkapták.
Az imahét megtartására szóló felhívást Magyarország részéről Ravasz László és Raffay Sán
dor püspökök, Bernát István, Victor János,
Funk Márton, Udvarnoki András és Csia Sán
dor írták alá. — Még ahol az imahetet valami
okból nem tartanák is meg, a január 8-iki pro
grammot (»A misszió»») jól fel lehet használni
a Vizkereszti missziói istentiszteleten. S a Pro
gramm feldolgozható a vasárnapi igehirdetések
ben is. Tapasztalatunk az, hogy az imahét meg
tartása jó hatással van a gyülekezet lelki
életére.
A szerkesztő üzenete.
Sch. J. Gy. A lelkészek nyomorúságának a nyil
vánosság előtt feltárását és pertraktálását nem tar
tom sem megfelelőnek, sem célravezetőnek. A nyo
morúságot hozzám érkezett levelekből, cikkekből, sze
mélyes érintkezésből én is ismerem. Gyűléseinket
is foglalkoztatta. Illetékes tényezők közbenjártak il
letékes helyen. Hiába volt minden. A sokgyermekes
falusi lelkészcsaládok helyzete kilátástalan, gyerme.
keik siralmas jövendő elé néznek. A gyermeknevel
tetési segélyt kellene felemelni, s az egyházunk kö
zépiskoláiban tanuló lelkészgyermekeket jobban fel
karolni. Sajnos, mig a tanári karban volt annyi céltudatosság és energia, hogy a beiratási dijakból te
kintélyes alapot létesítettek tanárgyermekek nevel
tetésére s újabban a miniszter ugyancsak a beira
tási dijakból a tanítógyermekek számára is létesít
alapot és intézményeket, addig sem a lelkészi kar,
sem az egyház, sem az egyháztársadalom nem tett
semmit, hogy a nyomorúságon segítsen. A népjó
léti miniszter legalább adott, hálára kötelezve ben
nünket, 2000 pengőt. Én szerintem a helyzet, amint én
ismerem, annyira komoly, hogy egyenesen ennek
megbeszélésére egy külön, rendkívüli egyetemes lel
készegyesületi közgyűlést kellene összehívni Buda
pestre, amely közgycülésen kitűnnék az is, hogy
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maga a lelkészi kar, egyetemlegesen, s nemcsak a
nyomorgók, hajlandó-e a keresztyén szeretet és se
gítő készség jegyében ínséges tagjait támogatni, s
ügyüket a gyülekezetekben és az egyháztársadalom
ban felkarolni. Ne csak folyton sérelmezzünk, kérel
mezzünk és kifogásoljunk, hanem tegyünk valamit.
Furcsa dolog az, hogy ha a nyomorgók nem kiál
tanak, a nem-nyomorgók mennyire készek úgy vi
selkedni, mintha úgy tudnák, hogy minden rendben
van. Higyje el nekem kedves kolléga, hogyha lelké
szeink nem nyugodnának bele abba, hogy gyülekeze,
teik egypár pengővel, vagy semmi pengővel tesznek
eleget belmissziói és külmissziói kötelezettségeiknek,
akkor egészen más volna az a visszhang is, amelyet
egyes lelkészi családok nyomora az egyházban és a
lelkészi karban ébresztene. A részvevő szeretet ér
zéke sorvadt el bennünk.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

Lelkész, kinek tanítói oklevele is van, vagy
tanítónő a felesége, vagy megválasztása esetén
jövő évig így nősülhet, szíveskedjen címét a
kiadóhivatallal közölni.
D . R a ffa y S á n d o r :

Amit az Úr üzen
című beszédgyűjteményéből eddig a következő
füzetek jelentek meg:
I. Ádventi beszédek
Ára P 2.—
II. Karácsonyi beszédek
Ára P 2.—
III.—IV. Óévi és újévi beszédek Ára P 2.50
Aki a teljes munkára előjegyez, fenti füze
teket P 5.80 beküldése ellenében bérmentve
kapja meg és a többi füzeteket is kedvezményes
előfizetési áron küldjük.
Scholtz Testvérek
könyv- és papirkereskedése
2 —1
Budapest, IX. Ferenc-körút 19.
Póstatakarékpénztári számla sz. 25133.
„ K a rá c s o n y i ig é re ! s z e b b jö v ő re “
címmel Knábel Vilmos szerkesztésében
egy uj énekes karácsonyi játék jelent
meg két képben. Ára kottával 1 P 50 f.
Még kapható: „Karácsonyfa alatt“ versek és
jelenetek, ára 1 P. „Az Isten megsegít“ éne
kes karácsonyi tündérjáték két képben kottá
val 1 pengő 50 fillér. Kelecsényi—Szuchovszky:
„Akik Jézust m egtalálták“. Ára 80 fillér.
Bizománybán:

Luther

társaság könyvkereskedésénél

Budapest, VIII., Üllői-út 24. sz.
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NÉMETH KÁROLT

A legéletbevágóbb kérdés.
„Mit cselekedjem bát Jézussal, akit
Krisztusnak hívnak?"
Máté 27. 22

Annak a Pilátusnak a kérdése ez, aki, ami
kor átadta Jézust a zsidóknak, hogy megteszíttessék, elsősorban a karrierjét tartotta szemelött.
Mikor a tömeg azt kiáltotta feléje: Ha ezt sza
badon bocsátód, nem vagy a császár barátja, ak
kor ez a nagyravágyó hivatalnok, akinek jöven
dője, előmenetele, sót élete a császártól függött,
beadta a derekát. Amilyen bizonyos az, hogy
Krisztus él, s hogy ebben a gonosz világban min
dig lesznek Krisztusnak ellenségei (köztük bá
ránybőrbe bujt farkasok is), olyan bizonyos, hogy
mindaddig akadnak Pilátusok, akik karrierjüket,
hivatali előmenetelüket, exisztenciájukat feltve,
átadják Krisztust ellenségeinek, hogy azt csele
kedjenek vele, amit akarnak. Az az ember, aki
elsősorban nem istentől, hanem emberektől függ;
aki nem a mennyei jutalomra, hanem földi jólé
tére gondol; aki önfenntartási ösztönből elné
mítja lelkiismeretének szavát, mindig abban a
veszedelemben forog, hogy Pilátus lesz és meg
tagadja az Urat, s az Úrral együtt odadobja azt,
ami saját magában legértékesebb: a saját lelkét.
Pilátus abban a világtörténelmi törvényszéki
eljárásban többféle hibát követett el. De az alap
hiba az volt, hogy az igazságot, amelyet pedig
ismert, áruba bocsátotta. Kezdettől fogva haj
landó volt arra, hogy amennyiben az igazság
szolgálata egyéni érdekeivel nem fér össze, fel
áldozza az igazságot és mentse a saját bőrét.
Azért állítja fel Jézus követelményeként, hogy
aki őt akarja követni, az tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét. Ez alapkövetelmény. Mert az
„én“, ha bele nem olvad a Krisztusba, mindig
belesodorhat olyan helyzetbe, hogy kedvéért fel
áldozzuk az Urat. Az „én” rossz tanácsadó és
rossz gazda, önző emberek nem diadalmaskod
hatnak a világon, hanem a világ győzi le őket. Az
önzés a világ szolgájává tesz. A keresztyén élet
lényegében és alapjában áldozatos élet, mert
mindjárt a gyökérnél, az elején, ottvan az önfel
áldozás, az élő áldozat.
Másik hibája Pilátusnak, amely az elsőből
következett, az volt, hogy hagyta, hogy Krisztus
a császári politikának eszközévé tétessék. A zsi
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dókkal csínján kellett bánni. Az egész biroda
lomban mindenfelé, még a legmagasabb helyen
is voltak összeköttetéseik. Folyton lázongtak,
egyik felkelés a másikat érte. Elvégre egy zsidó
val több vagy kevesebb, nem sokat számít a biro
dalomban. Ha a zsidó vezetőket Krisztus halála
pillanatnyilag megnyugtatja, ha ezzel kedvükben
járhat, miért ne adja át a keresztfának? Egy
esetleges forradalom elfojtása sokkal több em
beréletbe kerülne, s egyszersmind sokkal na
gyobb feltűnést is keltene. Rómában is elmenne
a híre. A Pax Romana megér egy zsidót, mégha
egyébként igaz ember is. Ha egy felkelést el le
het kerülni, ez az egy élet nem nagy ár érte. Pi
látus tehát Krisztust feláldozza, hogy a politika
szekere zökkenés nélkül mehessen tovább. Erre
is van példa elég, hogy a politikusok a Krisztust
ét Krisztus ügyét megtagadják, elárulják „ma
gasabb politikai érdek“ miatt. Pilátus nem áll
egyedül.
Harmadik hibája az volt Pilátusnak, hogy
nem hallgatott feleségének szavára, aki őt sze
rette és javát akarta, hanem ellenségeinek, a zsi
dóknak szavára hallgatott. A zsidók gyűlölték
Pilátust, a római helytartót. Egy kanál vízben
megfojtották volna, ha tehetik. És mégis ezek
nek az ordítozása szabja meg magatartását. Hány
ember válik így Pilátussá. Hány ember tagadja
meg hitét. Hány protestáns ember ád reverzálist.
Miért? Olyan emberek szavára hallgat, akikről
jól tudja, hogy őt mint protestánst gyűlölik, s
mégis azok szavára hajlik, nem pedig azokéra,
akik őt igazán szeretik és igaz javát akarják. Pi
látus itt sincs magában.
Az is egyik hibája volt Pilátusnak, hogy az
„arany középúton“ kívánt maradni. „Semmi ha
lálra való dolgot nem cselekedett ő. Megfenyít
vén azért őt, elbocsátom.“ Micsoda szánalmas
beszéd! Nem bűnös, tehát megkorbácsoltatom és
eleresztem! így a kecske is jóllakik, a káposzta
is megmarad. Persze, hogy nem tagadjuk meg
egészben az Urat. Csak félig. Nem megyünk vé
gig az egész úton Krisztus ellenségeivel. Dehogy.
Ámde nem is szakítunk velők. Fele ide, fele oda.
Ne rontsuk el a dolgunkat senkivel sem. Látszó
lag ez igen ügyes, életre való, diplomatikus eljá
rás. Egy kicsinyt keresztyének vagyunk, egy ki
csinyt világfiak. Ki tudja, nem szorulunk-e rá
egyszer erre, másszor amarra a félre? De Pilátus
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arany középút] a tévút, s a végén szégyen, meg
aláztatás, bukás leselkedik.
Végül hibás volt Pilátus abban is, hogy a
felelősséget másokra akarta tolni. Mosta a kezeit;
„Ám ti lássátok!" De ván-e olyan szertartás vagy
szó, amellyel a magunk felelősségét másokra há
ríthatjuk át? Ez a kibúvó nem válik be. Gyáva
ságunkért, hitetlenségünkért, megalkuvásunkért,
mulasztásainkért, tetteinkért a felelősséget nem
lehet csak úgy ä „környezetnek", a „terheltség
nek", a tanítóknak, a szülőknek, az egyháznak a
nyakába varrni. Egy van csak, aki bűneink ter
hét vállalja: a Krisztus; de ennek az a feltétele,
hogy higyjünk benne és tegyünk róla vallást az
emberek előtt. Pilátus éppen ezt nem cselekedte
meg, éppen ez alól keresett kibúvót. És lebukott.
Hányán buknak el hozzá hasonlóan azért, mert
félnek a felelősségtől!
A legéletbevágóbb kérdésre: „Mit cseleked
jem hát Jézussal?" a helyes felelet ez: Hiszek
benne, engedelmeskedem néki és vallást teszek
róla!

Ágostai Hitvallásunk és az
egyházszervezet.
(II. folytatás.)

Az Á. H. VIII. cikkében olvassuk, hogy a
szentek és igazán hívők közé — s ezek alkot
ják az egyházat — ebben az életben sok kép
mutató és gonosz ember keveredett. E miatt
a szomorú, de tényleges helyzet miatt az Ä. H.
kétféle egyházról beszél. Az egyik a tulajdonképeni egyház, a szoros értelemben vett egy
ház; a másik az egyház úgy, amint ebben az
életben van. S ne hogy valaki arra a gondolatra
jusson, hogy a tulajdonképeni egyház csak kö
vetelmény, vagy képzet, s a valóság csupán-az
elegyes egyház, amely utóbbi azonban tulaj
donképen nem egyház, azért az egyházról szóló
VII. cikk mindjárt azzal kezdődik, hogy az egy
anyaszentegyház, a szenteknek gyülekezete
örökre fennmarad, tehát megvan, létezik. Ez a
tanítás a szoros értelemben vett és tágabb érte
lemben vett egyházról kétségtelenül rejt magá
ban újabb nehézségeket. De igen szerencsétlen
dolog volt, ezen nehézség feloszlatására felállí
tani a látható és láthatatlan egyház közti különb
séget. Ez a fedezék nem ad oltalmat a támadá
sok ellen. Különösen pedig az egyházszervezetet
illetőleg juttat igen hátrányos helyzetbe, mert
szervezni csak a látható egyházat lehet, amely
pedig nyilvánvalóan nem a tulajdonképeni, a
lényegbeli egyház lenne. Úgyhogy ilyen körül
mények közt a Krisztus tulajdonképeni egyháza
és az egyházszervezet között csak a látható egy
ház közvetítésével volna valami nagyon kétes
és határozatlan kapcsolat.
Ha az Ä. H. VII. és VIII. cikkét figyelmessen elolvassuk, akkor megtaláljuk bennük,
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hogy itt nemcsak az egyház lényegéről van szó.
Ez a két cikk igen fontos az egyházszervezet
szempontjából is. Nevezetesen rámutatunk arra,
hogy amikor a VIII. cikk arról beszél, hogy
a hívők és szentek gyülekezetébe képmutatók
és gonoszok keveredtek, a továbbiakban nem
azt iparkodik magyarázni, hogy mégis mimódon
létezhetik az egyház, hanem igy folytatja: »élni
lehet azokkal a szentségekkel is, amelyeket go
noszok szolgáltatnak ki«. Vagyis az egyházi hi
vatalról, az egyházi szolgálatról és az egyház
szolgáiról beszél; tehát az egyházszervezeti
térre megy át. Rámutatok továbbá arra, hogy
a VI1. cikkben, amelyben megállapítja az egy
ház lényegét, hogy az egyház a szentek gyüle
kezete, a következő mondatban igy folytatja:
»az egyház igazi egységéhez elegendő« stb.,
tehát megint egyházszervezeti térre, az egy
ség kérdésére megy át.
Mit jelent mindez?
Hogy az alapproblémát megérthessük, uta
lok az egyházfogalomnak arra a meghatározá
sára, amellyel az Á. H.-ban ugyan nem talál
kozunk, de amely megvan az Apológiában, hogy
t. i. az egyház Krisztus teste. János evangélioma
azt mondja: az Ige testté lett. Ezekben a sza
vakban megtaláljuk ugyanazt az antinómiát,
amely az egyház lényegére vonatkozólag is
fennáll a mondottak szerint. És nézzük most
fiz Ä. H. III. cikkét, amely az Isten Fiáról szól:
«Az Ige, azaz Isten Fia, a boldogságom Szűz
Mária méhében emberi természetet öltött ma
gára, személyében két természet, az isteni és
az emberi elválaszthatatlanul egybe van kötve«.
Azután kétszer mptat rá ez a cikk, hogy
ugyanez az egy Krisztus leszállt a poklokra stb.,
s ugyanaz a Krisztus láthatóan vissza fog jönni,
íme: az a tény, hogy az Istentől öröktől
született Fiú asszonytól született, az Ige testté
és láthatóvá lett, hogy felment a mennyekbe
és nem látható, hogy megint láthatóvá fog
lenni, mindez nem változtat azon, hogy ugyanaz
az egy személy, ugyanaz a Krisztus cselekszi
mindezeket. Az Ige életében újat jelent az,
hogy testté lett, s ez az uj egyúttal az örökké
valóságra szól, de az istenség személyében
nem változtatott, maradt az egyszülött és örök
Fiú. A Szentirás azt is mondja, hogy a Krisz
tus bűnné lett érettünk, s mégis ö a szent,
ártatlan és igaz. Ha a Krisztus személyéről val
lott ez a hit megáll s az értelmi nehézségeket
diadalmas erejével elsöpri útjából, a Krisztus
egyházára, vonatkozólag, amely egyház a Krisz
tus teste, amely egyháznak Feje és Ura a
Krisztus, a probléma súlypontja a hit szempont
jából szintén nem esketik arra a kérdésre, hogy
miképen lehet az örökkévaló, diadalmas iegyház,
a tulajdonképeni egyház egyúttal az^ ebben a
világban levő, ebben az életben levő egyház.
(Folytatjuk.)
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JEGYZETEK.
Milotay István a Magyarság január 4-iki
számának vezércikkében ((„Páris vadonéban“)
nagy-lelkesedéssel magasztalja Lhande P. ,,Le
Christ dans la Banlieu" című könyve alapján
azt a munkát, amit a r. kath. papság Páris másfélmillió lakost számláló külvárosaiban „az em
beri hordalék avarja közt“ végez. A papság ér
demei a külvárosok nyomorának és erkölcstelen
ségének jól megrajzolt hátterén még fényesebben
ragyognak. Vezércikkét e szavakkal fejezi be:
„Így lép előtérbe újra a demokratizált és apos
toli egyház, az ácsok, magvetők és halászok egy
háza, hogy példájában nemcsak a katolicizmus
örök élete és örök ifjúsága, de a francia nemzeti
lélek szociális rugalmassága és kimeríthetetlen
erkölcsi gazdagsága is győzedelmeskedjék."
Eszem ágában sincs lekicsinyelni azt a hősies
munkát, amelyet a r. kath. egyház önfeláldozó és
példás buzgóságú papjai a belmisszió és a külmisszió terén végeznek. Még azt sem vetem sze
mére Milotaynak, hogy éles tekintete nem vette
észre azt a kérdést, hogy a r. kath. Franciaor
szágban Páris külvárosainak másfélmilliónyi la
kossága hogyan, kinek a hibájából és mulasztá
sából sülyedhetett „a fény városának“ közvetlen
szomszédságában az erkölcstelenségnek abba a
sötétségébe, amelyben van, s miért nem vetette
fel gróf Klebelsberg híres tiszazugi kérdését:
Hol voltak a papok? Lehet, hogy ami egy refor
mátus parochiával bíró magyar faluban ösztönszerüleg felmerülő kérdés, az r. kath. városról
lévén szó, ösztönszerűleg az ajakra fagy.
Csupán sajnálom azt, hogy Milotay a Ma
gyarság című lapban tudtommal soha nem írt
vezércikket például arról a hősies munkáról, amit
egy magyar református lelkész, Bogdán Gyula
Kispest—Wekerletelepen végzett, ahol a semmi
ből felépítette Magyarország egyik legszebb és
legnagyobb templomát. Sajnálom, hogy tudtom
mal soha nem ismertette azt a munkát, amelyet
Párisban és az egész világon az Üdv Hadsereg
nevű protestáns jellegű testület végez, amely
épen most épít Párisban egy „Cité de Refuge“
nevű házat, amely több mint tízmillió frankba ke
rül s mindenféle irodákon, vendéglőkön, gyűlés
termeken, műhelyeken, bölcsődén, klinikán stb.
kívül 508 ággyal rendelkező hálótermekkel és
szobákkal bír. Sajnálom, hogy a világ protestáns
egyházainak munkája a magyar olvasóközönség
előtt rejtve marad azért, mert a nyilvánosság
reflektorait csak akkor vetítik rá a lapjaink a
protestantizmusra, amikor botrányt szimatolnak,
de érdekesen tájékozatlanok akkor, midőn egyegy protestáns ország, vagy protestáns hős ér
demeit és kiválóságát kellene méltatni vagy volna
alkalom méltatni.
A protestáns közvéleménynek öntudatosan
fel kell vennie a harcot a kitűnő taktikával dol
gozó tábor ellen, amelynek célja az hogy itt
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Magyarországon a protestáns egyházakban az
alsóbbrendűség érzéskomplexumát teremtse meg.
Ennek a harcnak a folytatása egyik feladata
lenne az evangélikus sajtónak, s azért most az
újév elején újból is, e helyen is felhívom az ol
vasót az evangélikus sajtó támogatására és ter
jesztésére. Ha a sajtónkat nem bírjuk fejleszteni,
az ellentábor eléri célját, s egyháztagjaink men
talitása védtelenül, teljesen ki lesz szolgáltatva
az egyoldalú sajtócikkeknek és híreknek. A sű
rűn hulló esőcsepp a követ is kivágja. A r. kath.
egyház szakadatlan magasztalása híveinkben
előbb-utóbb megingatja az egyházuk értékében
vetett hitet, s ennek a nyomában jár a reverzális.
Vajha ennek a nagy veszedelemnek mielőbb tu
datára ébrednének azok is, akik mindeddig nem
látták be az evangélikus sajtó fontosságát s e
sajtó támogatásának kötelességét.
•

Az 1931. év az Ágostai Hitvallás Védelme
(Apologia) című hitvallási iratunk jubileumi esz
tendeje. Az irat Luther kiváló munkatársának,
Melanchton Fülöpnek a müve. Jóval terjedelme
sebb, mint az Ágostai Hitvallás. Magyar fordí
tása 1900-ban, a Luther-Társaság kiadásában je
lent meg. Mayer Endre eperjesi theol. tanár for
dította le. A dunántúli egyházkerület Belmiszsziói Munkaprogrammjában előttem ismeretlen
K. jelzésű író ismerteti az Apológiát. Meglehető
sen figyelemmel kisértem tavaly az Ágostai Hit
vallást ismertető cikkeket a külföldi sajtóban is.
Már akkor feltűnt, hogy emlékezetem szerint
egyik értekezés sem foglalkozott a Hitvallás 21.
cikkével, amely a szentek imádásáról szól. Most
az Apológiának K. által adott rövid ismertetését
olvasva, megint csak úgy találom, hogy a szentek
segítségül hívásáról szóló 9. cikket ő sem említi.
Nem tudom, mi lehet ennek az általános néma
ságnak az oka. Vájjon az-e, hogy ezen a ponton
már túljutottunk úgy a Hitvallásnak, mint az
Apológiának az álláspontján, vagy pedig az, hogy
a protestantizmusban a szentek imádásának és
segítségül hívásának a kérdése annyira végérvé
nyesen elintéztetett, hogy arra visszatérni még a
400 éves jubileum alkalmából sem érdemes.
Akármi legyen a hallgatás oka, én ezt a hall
gatást nem tudom helyeselni. És pedig azért,
mert ennek a hallgatásnak az a következménye,
hogy egyházunk köztudatából hiányzik annak az
álláspontnak ismerete, melyet hitvallási irataink
ebben a kérdésben elfoglalnak, jóllehet a római
katholikus kegyességnek és vallásosságnak a
szentek kultusza egyik igen lényeges és szembe
tűnő alkotóeleme, s jóllehet egyházunknak külö
nösen Jézus anyjáról, Szűz Máriáról szóló taní
tása épen vallásosabb egyháztagjainkat nagyon
érdekli.
Mármost egyelőre minden tüzetesebb fejte
getés nélkül csupán reámutatok itt arra, hogy
Mayer Endrének jó fordítása épen ott, ahol Szűz
Mária tiszteletéről van szó, nem tudom szándé
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kosan-e, vagy akaratlanul, a szövegen egy haj
szálnyi kis változtatást tesz. A Mayer-féle for
dítás (IX. 27.) így hangzik: „Hogyha megengednők is, hogy a boldogságos Mária imádkozik az
egyházért, vájjon ő veszi-e magához a lelkeket
a halálban, vájjon legyőzi-e a halált, vájjon fel
támaszt-e? Mit tesz Krisztus, ha ezt a boldogsá
gos Mária teszi? S hogyha ő a legnagyobb tisz
teletre méltó is, mégsem akarja magát Krisztus
sal egyenlővé tétetni, hanem inkább azt akarja,
hogy az ő példáját tartsuk szemeink előtt és kö
vessük,“ — Az utolsó mondat eleje a latinban
így hangzik: „Quae etsi est dignissima amplissi
mis honoribus . .. “, ami azt teszi: „Aki jóllehet
kiválóan méltó a legnagyobb tiszteletadásra.“ Az
„is“ az állítás erejét legyengíti. A mondat má
sodik felének a fordítása is jobb így: „mégsem
akarja, hogy Krisztussal egyenlőnek tekintsék,
hanem inkább azt akarja, hogy példáját (t. í.
Szűz Mária példáját) szemelőtt tartsuk és kö
vessük“ (exempla sua nos intueri et amplecti
vult). — A figyelemre méltó ebben a részben nem
csupán az, hogy az Apológia Szűz Máriát a leg
nagyobb tiszteletadásokra méltónak mondja (a
Formula Concordiae VIII. cikke szerint „Szűz
Mária helyesen mondatik Isten anyjának és való
sággal az is") hanem hogy Jézus anyjának aka
ratot tulajdonít, amely az egyházban bizonyos
érvénnyel bír. Az evangélikus kegyesség történe
tére vonatkozólag érdemes volna megvizsgálni,
hogy a Mária-kultusz, amelynek nyomai egyes
gyülekezetekben ma is megtalálhatók néhány
Mária-ünnep megtartásában, milyen hatások
nyomán szűnt meg a gyülekezetek túlnyomó ré
szében teljesen.

„Isteni buzgósággal“
A keresztyénség legnagyobb misszionáriusa,
Pál apostol, sok gyülekezetét alapított. Ügy lát
szik valamennyi között legtöbb baj volt a korinthusi gyülekezettel. Leghosszabb leveleit Korinthusba írta; legélesebb hangon a korinthosbeliek
tévelygéseit és bűneit ostorozta. Erélyesen fi
gyelmezteti őket, hogy harmadszori látogatása
alkalmával nem lesz kíméletes és elnéző; igénybe
veszi azt a hatalmat, amelyet a Krisztusban bir,
hacsak meg nem fogadják tanácsát és utasítását,
amelyet levélben, azonkívül Titus és más atya
fiak útján ad tudtokra. A dorgálás mellett azon
ban a szeretetnek a hangján is szól hozzájuk.
Azt olvassuk: „Isteni buzgósággal buzgók érte
tek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy
mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé".
(2 Kor. 11, 2.)
A keresztyénségnek, közelebbről a mi egy
házunknak és gyülekezeteinknek helyzete nem
egy vonatkozásban emlékeztet a korinthosi álla
potokra. Nem lesz tehát kárbeveszett munka
utánanézni, hogy a nagy apostol egy gyülekezet
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válságában milyen magatartást tanúsított és ho
gyan iparkodott azt megoldani.
Először is észre kell vennünk, hogy az apos
tol lelkipásztori munkájában önmagát illetőleg a
személyi momentumot igyekszik egészen kikap
csolni. Ő Korínthosban nem önmagát prédikálta,
nem paulínizmust tanított, Egyáltalán nem volt
célja egyéni ambíciók kielégítése, emberi bölcseség elhíntése. „A mi vitézkedésünk fegyverei
nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek
lerontására; lerontván okoskodásokat és minden
magaslatot, amely Isten ismerete ellen emelte
tett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy
engedelmeskedjék a Krisztusnak.“ Ez volt az
apostol célkitűzése: az embereket mindenestől
Krisztus fogságába ejteni. Szóba sem jöhet az,
hogy taktikai előnyök kedvéért engedményeket
tegyen emberi találmányoknak, bölcseségnek
vagy az Isten igaz ismerete ellen emelt más ha
talmasságoknak. Ki van zárva, hogy nacionalista
rögeszmékkel, megrögzött vagy divatos eszmék
kel, esztelen és tisztátalan istentiszteletekkel al
kudozásokba ereszkedjen. Mindezeket le kell
rombolni. Elő a seprővel, és megtisztítani a szé
rűt! Elő a csákánnyal, irtókapával és simára
egyengetni az útat! Vajha a misszió mindig-kö
vetné az apostol módszerét és gyakorlatát, s el
járásából kiküszöbölne minden megalkuvást,
kompromisszumot és hajbókolást! Az evangéliom
kincse, habár cserépedényekben van is, nem
olyan természetű, hogy a cserépedények alakja
és nagysága szerint volna faragható, darabol
ható. őrizkedni kell a farizeusok kovászától, de
egyúttal minden kovásztól. Az evangéliom tejé
nek tisztán kell maradni, s minden embert a
tiszta tejjel kell táplálni, legyen az hindu vagy
hottentotta, bölcs vagy tudatlan, kultúrált vagy
primitiv.
Az apostol igen éles körvonalú képpel szem
lélteti a különbséget az evangéliom és az evangélíomnak hirdetője közt. „Eljegyeztelek titeket
egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet ál
lítsalak a Krisztus elé.“ Az apostol a maga hiva
tását a násznagyéval hasonlítja össze. A korin
thosi gyülekezet a menyasszony, Krisztus a vő
legény. A násznagy féltő és féltékeny szeretet
tel vigyáz arra, hogy a menyasszonnyal a vőle
génynél szégyent ne valljon. A Bárány menyaszszonyának lenni nem kicsiny méltóság. „Csupa
ékesség a király leánya bent, vont aranyból van
a ruhája; hímes öltözetben viszik a királyhoz,
szüzek vonulnak utána, az ő társnői" (45. Zsol
tár) . Hogy a gyülekezet méltó és szeretett meny
asszonya legyen isteni vőlegényének, a Krisztus
nak. kell. hogy szeplőtelen, tiszta, hű, odaadó,
kívül-belül felékesített legyen. Teste, szíve, el
méje feddhetetlen. Csoda-e, ha az apostol, mint
Krisztus násznagya ennél a mennyei násznál,
amelyből üdvözölt lelkek fognak születni, a vő
legény iránti szeretetnek és ragaszkodásnak, a
vőlegény által beléje helyezett bizalomnak félté
kenységével ügyel a menyasszonyra!
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De a gyülekezet sem szabad, hogy felejtse
azt, amivel a vőlegénynek tartozik, s félrema
gyarázza azt, amit a násznagy cselekszik. A
menyasszony után „szüzek vonulnak, az ő társ
női." Azért, hogy a nászmenet impozánsabb és
nagyobb legyen, az egyház nem barátkozhatik
paráznákkal. Legfőbb kötelessége, amit mindig
szem előtt kell tartania, az, hogy vőlegényéhez,
a Krisztushoz, a szeplőtelen Bárányhoz, méltó
legyen. Ha valaki a Krisztushoz csatlakozik, nem
viheti magával azokat a pajtásokat, akikkel ba
rátkozott, mielőtt a Krisztusé lett. „Feledd el
népedet és atyád házát!" (45. Zsoltár). A gyüle
kezet szeretete és engedelmessége osztatlanul a
Krisztusé. Aki elindult ezen az úton, az ne törje
a fejét, hogy mikor lehetne jobbra vagy balra
letérni.
Az apostol buzgósága isteni buzgóság volt.
Nem átokkal dolgozott és nem kívánta, hogy tűz
eméssze meg azokat, akik nem engedelmesked
nek Krisztusnak. A hivók gyülekezetét nem átok
kal, nem inkvizíciókkal, nem durva kegyetlensé
gekkel lehet megtartani a Krisztushoz /való hű
ségben, hanem szívós, odaadó pásztorkodással,
az evangéliomnak egyszerű, félremagyarázhatatlan, világos hirdetésével, a Megváltó élő jelenlé
tének, dicsőséges és közeli eljövetelének proklamálásával. „A szövétnek lánggal égjen, Legyünk
ébren, Az Ur még ma itt lehet."
Ez a kép: a gyülekezet mint Krisztus meny
asszonya, ha elmélkedünk róla, lelkészt és gyü
lekezetét sok mindenre megtanít. A lelkész az a
szolga, aki elmegy, hogy feleséget vegyen Isten
Fiának, a Krisztusnak, s tudhatja, hogy Isten el
bocsátja az ő Angyalát ő előtte (1 Mózes 24, 7).
Amikor megtalálja, „ezüst edényeket és arany
edényeket és ruhákat ád neki: drága ajándéko
kat ád bátyjának és anyjának". A menyasszony
a király arája. Nem viselkedhetik úgy, mint a pa
rázna nők. Nem lehet lompos, rendetlen, meg
fertőzött, piszkos. Az egyházra a higiéniának, az
esztétikának és az etikettnek egész sora válik kö
telezővé azon a réven, hogy az egyház a Krisztus
menyasszonya. Jó ezt megszívlelni.

Irodalom.
Jones E. S.: Krisztus India országúján. Ford. ifj.
Biberauer Richard és László Dezső. A Magyar Ev. Kér.
Diákszövetség kiadása. Budapest, 1931. — Az utóbbi
esztendők egyik legkimagaslóbb és legelterjedtebb külmissziói könyvét adta a magyar olvasó kezébe a M. E.
K. D. Sz. Mikor először a német fordítás került a ke
zembe, alig tudtam abbahagyni az olvasást, s egyéb
teendőim mellett is két nap végeztem vele. így jártam
most a magyar kiadással is, megint két nap. Éjfélig.
Hadd említem meg elsőbben, hogy a Sylvester-nyomda
szép munkát végzett; alak, papír, betűk, nyomás nagyon
jó, amit nem lehet minden vallásos kiadványunkról el
mondani; sajtóhiba nem sok van, értelemzavaró csak
egy (55. oldal). A fordítás jó. Nehézkes a 90-ik oldalon;
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a 111. oldalon a „neighbourliness“ „atyafiságos'-nak for
dítása nem egészen megfelelő, talán jobb volna: nyájas
ság, vagy szószerinti szomszédiasság (a szomszédság a
magyarban is erkölcsi fogalom is); a 131 -ik oldalon „pép",
snapiness" és „accomplischment" szavak fordítása rossz.
De ezek csak apró hibák. Dömötör Ilona költeményforditásai jól gördülnek, magyarosak. A könyvhöz Ravasz
László püspök írt előszót, amely röviden és találóan
méltatja a munka jelentőségét, Jones előszava ét be
vezetése előzi meg a tulajdonképeni 13 fejezetből álló
tanulmányt. Jones tizenhét esztendős indiai munkájá
nak tapasztalatai alapján ír Indiáról, főként arról, hogy
az indiaik hogyan fogadják Krisztust. Jones megismer
teti velünk missziót módszerét; munkáját főleg az intel
ligencia körében végzi, de dolgozott egészen egyszerű
emberek között is. Alapvető tapasztalata és mondani
valója az, hogy az indiaiak rájöttek arra, hogy Krisztus
és a „nyugati" civilizáció, sót Krisztus és a „keresztyénség" nem azonosak egymással. A nyugati civilizáció iránt
ellenszenvvel, a keresztyénség iránt bizalmatlansággal
viseltetnek, azonban Krisztus előtt meghajolnak, Krisz
tust készek befogadni. Ennek alapján Jones elgondolása
szerint a keresztyén missziónak Indiában az a feladata,
hogy elvigye oda Krisztust, s azután bízza rá Krisztusra,
hogy Indiában elvégezze a maga munkáját. Egyházszer
vezeti és dogmatikai problémákkal lehetőleg maradjunk
távol Indiától. Mert különben is Indiában nem annyira
szervezetek útján, mint személyes érintkezés és hatás
útján lehet az evangelioraot terjeszteni. A mellett Jones
elismeri úgy az egyházszervezetnek, valamint a dogmák
nak fontosságát és szükségességét. Úgyszintén elismeri
azt is, hogy egy veszedelem fenyegeti a keresztyénséget
Indiában, t. i. az, hogy az indiaiak sok bálványuk és is
tenségük mellé beállítják panteonjukba Krisztust is, anél
kül, hogy keresztyénekké válnának. Fennforog tehát an
nak a veszedelme, amit szünkretizmusnak, v?gy vallási
eklekticizmusnak nevezzük. Viszont Jones tulajdonít az
élő Krisztusnak annyi erőt, hogy diadalmaskodni fog min
den akadályon és lábához fekteti minden ellenségét. Én
a Jones-ajánlotta módszert nem tudom helyeselni, neve
zetesen én úgy az egyháznak, mint az egyházi tannak
sokkalta nagyobb jelentőséget és abszolút értéket tulaj
donítok, mintsem hogy „könnyebbség kedvéért" lemon
danék róluk Nem fogadhatom el az indiaiak azon „felis
merését" sem, hogy a keresztyénség és Krisztus nem
azonosak egymással, ezt a szembeállítást egyáltalán nem
tartom egyébnek, mint az indiai nacionalizmus kibúvó
jának, amely ezen a címen akarja vagy szeretné megta
gadni a közösséget a nem-indiai keresztyénséggel, s
vájjon az indiai, vagy bármely nacionalizmust szabad-e
a Krisztus nevében s a Krisztus érdekében ennyire dé
delgetni? Végeredményben ez a keresztyénség szétszaggatására vezet, mert akkor a „proletárok" felismerhetik,
hogy a Krisztus és a kapitalizmus nem azonosak, az ag
ráriusok rájöhetnek, hogy a Krisztus és az indusztrializmus nem azonosak stb., s a vége az lesz, hogy a Krisztus
előtt való meghódolás címén a nemzetek, a társadalmi
osztályok és a foglalkozási ágak megvonják egymástól
a szeretetet. Jones missziói módszere egyelőre beválhatik, tetszetősnek is tűnhetik fel, de nem hiszem sem azt,
hogy a népeket elvezérli Krisztushoz, sem azt, hogy azzal
keresztyén egyházat lehet alakítani. Elvégre a misszió
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nak nem lehet az a feladata, hogy olyan Krisztust hirdes
sen, amelyin az indiaik jelenlegi gusztusának épen meg
felel. A Krisztus élő Krisztus, és nem kételkedhetünk
abban, hogy a „nyugati keresztyénség" sem a Krisztus
nélkül állott elő és áll fenn, A misszionáriust éppen úgy
nem tartom feljogosítottnak arra, hogy figyelmen kívül
hagyja az egyházat, amelyben Krisztus él, s igéjével és
szentségeivel jelenvan, ahogyan nem tartom feljogosított
nak az itthoni igehirdetőt. Amint nem tartom Krisztus
hoz méltónak azoknak a lélekhalászatát, akik azzal gyűj
tik a híveket, hogy nálunk kevesebb lesz az egyházi te 
her, úgy nem tartom helyesnek azt sem, ha valaki a
Krisztusnak azzal akar híveket toborozni, hogy a Krisz
tus egyházának tagjai iránt érzett ellenszenvet nem a
tűrő szeretetnek és az alázatosságnak a hirdetésével és
követelményével iparkodik megszűntetni, hanem elfo
gadja azt az indiaiak szempontjából kényelmesebb, s a
misszió szempontjából talán rövidebb, de nem evangeliomi megoldást, hogy Krisztus és a Keresztyénség nem
azonosak, tehát ne törődjetek a keresztyén népekkel,
hanem ragadjátok meg a Krisztust, Bővebben reám utat
tam a kérdésnek erre az oldalára, m ert úgy érzem, hogy
Jonesnak ebben a felfogásában az a veszedelem rejtő
zik, hogy a Krisztus neve alatt a keresztyénségből k i
szedjük a csontokat, megtagadjuk a történelem ben mű
ködő Krisztust, s az egyházról azt a felfogást keltjük,
mintha az egykettőre, két-három tojásból összekeverhető
rántotta volna, tetszés szerint borssal vagy paprikával.
Egyébként azonban Jones könyvéből nagyon sokat le
het tanulni az itthoni munka tekintetében is. Lapunk
ban már közöltünk néhány részletet. Ide az nem tartozik.
A könyv áttanulm ányozását a legmelegebben ajánlom,
más csak azért is, hogy lássuk mit köszönhet a keresz
tyénség a missziónak, milyen nagy áldással jár a külmisszió a misszionáló egyházra s hogy rájöjjünk, meny
nyit vesztettünk azzal, hogy a külmissziót elhanyagol
tuk. A MEKDSz-nek hálával tartozunk, hogy ezt a mű
vet kiadta, s szívből kívánom, hogy annak elterjedése
és jó hatása legyen méltó jutalma vállalkozásuknak. A
Jtönyv ára 3.80 P,
Bartos Pál: Ez az, Katica! Mai alföldi történet da
lokkal, 3 felvonásban. Szarvas, 1930, Bajkay Katica és
Gombos István házasságának, szomorúságának, végül is
boldogságuk megtalálásának története, A darab eleven
menetű fordulatos. A szereplő személyek találóan van
nak jellemezve. Alföldi levegő, gőg, könnyelműség, szo
ciális ellentét és lappangó harc. Nem hiányzik a jóízű,
egészséges és ártatlan humor sem. Műkedvelői előadá
sokra is igen alkalmas és ajánlható.
Lelkipásztor. Januári számában Teke Dénes, Dr.
Csengődy Lajos, Vitéz Balogh Ernő, Duszik Lajos prédi
kációit, Pálmai Lajos esketési beszédjét találjuk. Kiss
István vallástanár elmélkedést írt ebbe a számba, Gáncs
A ladár „Csalódások a lelkész életében", Kiss Samu „A
prédikációra való előkészülés" címén tanulmányt. Túróczy Zoltán Dr. Gaudy Lászlónak A gyakorlati theológia című könyvét ism erteti behatóbban.
Sundor Singh Bizonyságtételei. Hollandból ford, Dr.
Ferenczy Károly. A Bethánia-Egylet kiadása. Budapest,
1930. Sundar Singh arcképével. — A 64 oldalas füzetben
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hét irásm agyarázatot találunk az indiai keresztyénség
kimagasló képviselőjétől. Rövid beszédek ezek, amelye
ket sok-sok egyéni élmény tesz elevenné, színessé. Ezek
az élmények bizonyságot tesznek Sundar Singh önfelál
dozó szolgálatairól s őszinte, mélységes hitáről. Szavai,
tanításai ellenállhatatlanul belopják magukat az olvasó
szívébe, mert mögöttük egy vonzó, szelíd, Krisztusnak
teljesen átadott életű ember, hivő keresztyén áll, A b e 
szédekben megvan az indiai zamat, de a helyi szín min
denhol beleolvad Krisztus szeretetébe, úgyhogy mindig
ő a központ.

Az egyetlen ismert Isten.
Az egyetlen ismert Isten a kijelentés Istene,
és ez a Jézus Krisztusban megtestesült Isten.
,,Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött
Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki
őt.“ ,.Akit ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem
én néktek.“ A Bibliában bőséges bizonyságát ta
láljuk annak, hogy Krisztus és az Isten egy.
A keresztyén egyháznak legelső, legfőbb, ál
landó és jellemző kötelessége, hogy nagyrabecsülje azt a megbizatást, amely szerint megmu
tatja az emberiségnek az egyetlen ismert Istent,
mert ő az egyetlen Isten, akit megismerhetünk.
Errevaló az evangéliom hirdetése. Ez az egyház
nak a rendeltetése, s minden más célkitűzés má
sodrendű. Az egyház nem lexikon, nem a gaz
daságtannak, a politikának, a szociológiának ma
gyarázója. Az egyház nem örökségosztó bíró, sem
a föld kincseinek kutatója vagy feltárója. Az
egyház nem filozófus, nem is természettudós.
Arra van megbizatása, hogy az embereknek be
széljen Jézusról és ezáltal megmutassa nékik,
hogyan lehet megismerni Istent. Ha ő t megismer
ték, akkor a többi mind megadatik nékik.
Az egyháznak ezt a funkcióját kell a világ
gal megismertetni, hogy ezt. vegye igénybe. A
vegytan, a régi templomok, a kiásott régi kövek
és felíratok nem adnak felvilágosítást I tenről.
A parancsolatok betöltése, a lelkiismeret vizsgálása, a lélek tanulmányozása nem mutatja meg
Istentó A sárban ne keressünk csillagot, a ten
gerben ne keressünk búzaszemet. Minden ott ta
lálható meg, ahol van. Nem ott, ahol lehetne.
Ottsem, ahová az árnyéka esik. Az Isten a Jézus
Krisztusban van. őbenne található meg.
Az egyetlen ismert Isten a Jézus Krisztus
ban megtestesült Isten.
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áldozat. Luk. 7, 36—-50.
Jan. 18., vasárnap:
Győzedelmes szeretet. Róm. 12, 9—21.

Kiss István dunánninneni püspök a salgó
tarjáni Evang. Nőegylet elnöknőjét, Pántyik Arpádné úrasszonyt, abból az alkalomból, hogy a
vezetése alatt álló Nőegylet ezévben a X. kará
csonyi vásárját és kiállítását tarthatta meg, saját
kézírású elismerő irattal tüntette ki, amelyet az
egyház elnöksége Zelenka Ottó felügyelő útján
kedves ünnepség keretében adott át karácsony
estéjén, a karácsonyi szegények megajándéko
zása előtt. Pántyik Árpádné önzetlen nőegyleti
munkássága valóban példás és rászolgált erre a
ritka formájú kitüntetésre, mert hiszen csak a
karácsonyi vásárok révén is hozzávetőlegesen
15 ezer pengőt mozgatott meg a közjótékonyság
érdekében az elmúlt 10 év alatt.

Lelkészavatás Dombóváron. A dombóvári
missziói egyházközség egyhangúlag lelkészévé
választotta Berger Lajos lelkészt.

Lelkészavatás Soltvadkerten. A soltvadkerti
egyházközség a Kruttschnitt Antal főesperes ha
lálával megüresedett lelkészi állásra Schikter
András eddigi helyetteslelkészt választotta meg.
D. Dr. Raffay Sándor püspök újévi beszéde. Az újév
első napján délben tisztelegtek Raffay Sándor püspök
előtt a bányai evangélikus egyházkerület szervezetei.
Pékár Gyula, a Luther-Társaság és a Petőfi-Társaság
elnöke, köszöntötte Raffay püspököt, aki válaszában Így
szólott:

— Az elmúlt évben, sajnos, olyan hang kezdett
lábrakapni közgyűléseinken, az egyházi sajtó bizonyos
orgánumaiban, amely a mi egyházunkban eddig szokás
ban nem volt. Valami idegen szellem mételyezett meg
bennünket, amelynek az evangéliumhoz semmi köze, leg
feljebb annyi, hogy rongálja az evangéliom tekintélyét,
olyan hang és destruktiv megmozdulás, amely minden
evangéliomi keresztyén lelkét fájdalommal töltheti el. Az
a kérésem tehát mindazokhoz, akik az egyházi életben
szolgáló, irányító szerepet töltenek be, álljuk útját en
nek a hangnak, amíg el nem érünk oda, hogy ebben a
zűrzavarban majd a saját hangunkat, sőt az Isten hang
ját sem tudjuk meghallani.
— A közéletben is elszomorított bennünket az ide
gen szellem bevonulása, amely se társadalmat, se egysé
ges szellemet nem tud teremteni ebben az országban, s ez
a dédelgetett, idegenből bevándorolt szellem a csalá
dokba is behatolt és ellensége mindannak, ami magyar.

Bibliaolvasóknak. A Lélek gyümölcse. Gál.
5, 22. — 1. Szeretet. Jan. 12., hétfő: A szeretet
mindenek fölött (értéke és neme). 1 Kor. 13,
1—T- — Jan. 13., kedd: A szeretet mindenek
fölött (örök). 1 Kor. 13, 8— 13. — Jan. 14.,
szerda: A szeretet alapelvei. Róm. 5, 5— 11. —
Jan. 15., csütörtök: Baráti szeretet. 1 Sám. 20,
1—23. — Jan. 16. péntek: Az ellenség szeretete.
Máté 5, 38—48. — Jan. 17., szombat: Szeretet-

Dr. Sipöcz Jenő a templomépítésekről. Bu
dapest polgármestere az újévi üdvözlésekre adott
válaszában többek közt ezt mondta: Nem sza
bad elfeledkeznünk a lelki dolgokról sem. Foly
tatnunk kell az eddigi munkát. Nekünk igenis
tovább is templomokat kell emelnünk. Szüksé
günk van arra a lelki felemelkedésre, amelyet a
templomok, — bárminő vallásfelekezetről legyen
is szó — nyújtanak."
A Luther-árvaház ünnepsége Szarvason. Most lep
lezték le Szarvason a L uther-árvaház díszterm ében Ruzicskay György festőm űvész m onum entális freskóit. A
freskók a reform áció legfőbb m ozzanatait örökítik meg.
Legfőbb jelenete: L uther am int a 95 pontot a wortnsi
székesegyház kapujára kiszegezi. A leleplezés ünnepség
k eretéb en történt.
Krishnainurti. B udapesten járt vagy jár Krishnamurti, a theozófusok Krisztusa. E. Gones „Krisztus In 
dia országútján" című, magyar nyelven most megjelent
könyvében ezt írja róla: „Volt vele egy rövid találk o zá
som, átlagos intelligenciájú, m eglehetősen rokonszenves,
középszerű szellemi intuícióval m egáldott em bernek ta lá l
tam. A nnak is tanúja voltam, hogy jó tőröl-m etszett a n 
golsággal károm kodott. Azzal az érzéssel távoztam tőle,
hogyha ő az, akit m indannyiunknak várnunk kell, hogy
segítsen rajtunk, akkor Isten irgalmazzon nekünk.”

— Ábrahám pátriárka szülőföldjén, a babi
lóniai Ür Kaszdimban az angolok már évek óta
folytatnak ásatásokat, amelyeknek szép ered
ménye volt. Most jelenti a Britt Múzeum, hogy
az ásatások folyamán megtalálták az Ür városá
ban uralkodó harmadik dinasztia (Kr. e. 2400—
2300) nagy királyainak sírjait. Az ásatások bi
zonyítják, mekkorát tévedtek azok, akik Izráel
ősatyját műveletlen nomád törzsfőnöknek kép
zelték vagy rajzolták. Ábrahám az emberi kul
túra egyik gócpontjából indult arra az útra, ame
lyet Isten jelölt ki számára, s ez csak újból meg
erősíti a Bibliának, mint az isteni kijelentés ok
mányának hitelességét.
Nagyon kérjük, ne dobja el, ne adja el pár fillérért
a már használaton kívül helyezett, de mások által v ala
mire még használható ruhát, lábbelit, kalapot, fehérne
műt, ágyneműt, takarót, bútort, lámpát, bádog és üveg
edényeket, kályhát, tűzhelyet, szerszám okat, gépeket,
házieszközöket, ócskavasat, könyveket, bélyegeket, k ép 
k eretek et, képeket, régi pénzeket, ólmot, rezet, alumí
niumot, stanniolt stb., stb.
Nagyon kérjük, szíveskedjék kamrájában, padlásán
alapos szemlét tartani, feltétlen talál egész csomó ily
tárgyat, ha ezeket nekünk ajándékozza, e tárgyakat mű
helyünkben kijavítjuk, ezáltal gondozottainknak munka-
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kiléptek 30-an, 5311-en vettek Úrvacsorát, 815-tel töb
ben. Feltűnő az adományok csökkenése s ez a körül
mény csakis a rossz gazdasági helyzettel indokolható.

Felelős kiadó: NfiMETH KAROLT.
alkalmat adunk, rongyos em bereinket felruházzuk, a ki
javított holmik zsibáruíizletünkbe kerülnek értékesítés
végett, a jövedelem otthonunk céljait szolgálja.
Az Otthon-Misszió munkanélkülieknek, öngyilkos
jelölteknek, szabaduló raboknak ingyen ad lakást és é t
kezést, őket foglalkoztatja, munkába helyezésükről le
hetőség szerint gondoskodik, lelkűket Krisztushoz tö 
rekszik vezetni. Budapesten nagy menhelyet szándéko
zunk nyitni e jövedelemből.
Saját kocsinkkal szállítjuk el a felesleges holmikat.
Költözködéshez ingyen adunk megbízható em bereket.
Otthon-Misszió Pesterzsébet, Pázmány-ucca.
Nyugtázás. Hálás köszönettel ismerem el a követ
kező felülfizetéseket: Krajcsovits Gyuláné, Salgótarján
0.60, Mihály István, Nagydém 1.60; Huszár Sámuelné,
Békéscsaba 3.40; özv. Simkó Károlyné, Békéscsaba, 2.00;
Eisert Kornélia, Bpest, 1.80; Romek Imréné, Szolnok
0.60; Hankó Erzsébet, Bpest 1.60; Rudnay Lajos, Bpest
0.20; Cseh Ede, Miskolc 3,60; Nagy Sándor, Celldömölk
0.80; Gorka Jánosné, Újpest 3.60; Udvardy József, Bpest
0.10; Eltscher Károly, Rudabánya 0.80; Dr. Petőcz Károly,
Győr, 1.60; Mihálovics Samu, Bér 1.60; Elschléger Elemér
Nagykőrös 0.60; özv. Teltscher Ottóné, Bpest 1.60;
Schreiner József, Bpest 0.60 P,
A nemesi és vitézi cím anyakönyvi bejegyzése. A
belügyminiszter utasította az állami anyakönyvvezetőket,
hogy kívánatra kellő igazolás után a nemesi és főnemesi
rangot, valamint a vitézi címet jegyezzék be az anya
könyvekbe. A polgári anyakönyvi kivonat alapján a ne
mesi és vitézi címek term észetesen az egyházi anyaköny
vekbe is bejegyezhetők,
Burgenland. Amíg Csonkamagyarországon a „tör
peiskolákat" a végpusztulás fenyegeti, addig az elszakí
to tt területen, a vasmegyei Háromsátor (Dreihütten),
Borostyánkő leányegyházában, ahol az 1923. évi népszámlálás szerint 175 evangélikus és 10 r. kath, lélek
volt, a mindössze 30 evangélikus tanuló számára 21.000
silling költséggel szép iskola épült.
A budapesti evangélikus egyház 1930-as statiszti
kája. Most tette közzé a budapesti evangélikus gyüleke
zet tavalyi egyházmozgalmi statisztikáját. A D eák-téri
evangélikus magyar egyháznál az elmúlt évben keresz
teltek 171 fiút, 184 leányt, összesen 355 újszülöttet, 29-el
kevesebbet, mint tavaly. Konfirmáltak 91 fiút és 32
leányt, az elmúlt évinél 45 fiúval többet és 22 leánnyal
kevesebbet. E skettek 99 párt, 44-el kevesebbet, mint
1929-ben; 18 „tiszta evangélikus" pár, 81 „vegyes pár"
volt ezek között s az egyház javára egyezséget kötöttek
29 esetben. Tem ettek 131 férfit és 94 nőt, az 1929-iki
állapothoz képest 21-gyei kevesebb férfit és 21-gyei ke
vesebb nőt. Az egyházba beléptek 40-en, az egyházból

D. Raf fay Sándor :

Amit az Úr üzen
című beszédgyűjteményéből eddig a következő
füzetek jelentek meg:
I. Ádventi beszédek
Ára P 2.—
II. Karácsonyi beszédek
Ára P 2.—
III.—IV. Óévi és újévi beszédek Ára P 2.50
Aki a teljes munkára előjegyez, fenti füze
teket P 5.80 beküldése ellenében bérment ve
kapja meg és a többi füzeteket is kedvezményes
előfizetési áron küldjük.
Scholtz Testvérek
könyv- és papirkereskedése
2 —1
Budapest, IX. Ferenc-körút 19.
Póstatakarékpénztári számla sz. 25133.
A szerkesztő üzenete.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott egyhm. elnöksége a hartai lelkészí
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: természet
beni lakás, udvar és kert haszonélvezete; minden
házaspártól évenként 70 a. fill., félpártól 36 a.
fill.; 180 q búza, azonban az egyház fenntartja
azon jogát, hogy az adófizetők számának csök
kenése esetén visszatérjen az előbbi hiványban
megállapított mód szerinti páronkénti 25 kg., félpáronkéntí 13.5 kg. búza fizetésére; 1 kát. hold
és 1400 négyszögöl ú. n, ,,Krautkert“ 4 kát. hold
és 1090 négyszögöl ú. n. ,,Freíföld“ szántóföldek
haszonélvezete; 1 legeltetési jog; 501 a. kor.; 9
méteröl kemény hasábfa; 6 szekér széna; palást
díjak.
Szolgálati nyelv: magyar és német.
A bányaker. leik. vál. szab. rendelet 15. §ban előírt okmányokkal felszerelt pályázatok
1931. január 25-ig Apostagra a főesperesi hiva
talhoz küldendők.
Budapest és Apostag, 1931.január.
Kaas Albert,
egyhm. felügyelő.

Bakay Péter,
főesperes.

Nyomatott • G ftH Hírlap nyomdai m atatását gyorsaafttUti G rif . G ta c w r G aqfalr-a 15. írása. — (Vnaatö Ligati látván.) — Talaloe 239. -
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Nátánael.
„Nagyobbakat látsz majd ezeknél."
Ján. 1. 43—51.

Nátánael a bethsaidai Fileptől hallott Jézus
ról. Filep hírül adta neki, hogy az ótestamentomi
ígéretek beteljesedtek a názáreti Jézusban, akit
általában József fiának tartottak. Nátánael ké
telkedve fogadta Filep szavait. „Názáretből tá
madhat-e valami jó?" Ez a kérdés igen tanulsá
gos. Mutatja, hogy milyen könnyen pálcát lehet
törni valaki felett, akit személyesen nem isme
rünk. Mutatja, hogy mennyire hajlandók va
gyunk felületesen ítélkezni. S végül mutatja,
hogy a Krisztusról való bizonyságtétel mögött,
hogy meg ne inogjon, erős személyes meggyőző
désre kell támaszkodjék.
Nátánael csupán azért, mert azokban a kö
rökben, ahol ő forgott, a pogányok Galileájának
és a galileai Názáretnek nem a legjobb híre volt,
a názáreti Jézust félvállról vette. Nem ismerte
személyesen. Ámde elég volt az, hogy „názáreti".
Bizonyára megvolt az oka annak, hogy Názáret
ből nem vártak prófétát, különösen nem várták
a Messiást. Lehetséges, hogy maguk a názáretiek
voltak az ok. Ahogyan manapság is halljuk, hogy
a pogányok sokszor a keresztyének rossz híre
miatt nem akarják befogadni Krisztust. Nagy baj
az, ha Krisztus útjába az övéi, a hozzátartozói
gördítenek akadályt; ha Krisztusnak először le
kell győznie azt a balvéleményt, amelyet „Ná
záret" miatt táplálnak iránta. De Nátánael is
elhamarkodta a dolgot. Az Istennél semmi sem
lehetetlen. Ha Názáret csakugyan olyan sivár és
reménytelen hely lett volna is, amilyennek Ná
tánael gondolta, Isten a sivatagban is fakaszthat
bővizű forrásokat. Pedig Názáret istenáldotta
hely volt. Názáretben angyalok jártak. „Elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának váro
sába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz." Jó
zsefnek is angyal jelent meg Názáretben. Nátá
nael tehát rosszul ismerte Názáretet. Jézust pe
dig egyáltalán nem ismerte.
Nem tudta, hogy Jézus nem Názáretben
született. Nem tudta, hogy Isten kezében a ró
mai császár eszköz volt, arra, hogy a Messiás
születési helyére vonatkozó próféciák is betelje
sedjenek. Jézus a judeai Bethlehemben született,
ahogyan a próféta megírta. Hányán érzik magu
kat feljogosítva arra, hogy Jézus Krisztustól tá

vol maradjanak, csupán azért, mert nem találnak
elegendő történeti adatot, vagy megbotránkoznak valamely történeti adatban, vagy nem járnak
utána a történeti adatoknak. „Jézus élete" szü
letésétől, sőt fogantatásától, haláláig, feltámadá
sáig, mennybemeneteléig hány meg hány Nátánaelnek ád alkalmat, ürügyet arra, hogy pálcát
törjön Jézus felett! Jézus személyiségéhez nem
jutnak el. Okét nem érdekli a dió bele, ők csak a
kérget és a héjat rágják. Nem a személyiségből
kiindulva jutnak el az események értékeléséhez,
hanem az eseményeknél vesztegelnek. Nézege
tik az ajtó faragványokat, de nem nyitnak be az
ajtón. Silabizálják a betűket, de nem keresik a
szavak és a mondat értelmét. Elemezik a vízcseppcket, de sejtelmük sincs a hömpölygő ára
datról, a harsogó óceánról.
Nátánael lekicsinylő kérdése azt is mutatja,
hogy a Krisztus híveinek mindig résen kell lenni.
Ha bizonyságtételünk nem támaszkodik életerős,
benső meggyőződésre, a felületesen és elhamar
kodottan ítélkező, fölényesen viselkedő világ
megingathatja hitüket. A bizonyságtevő Fiiepre
nézve a kételkedő Nátánael kísértés volt. Ha
Filep nem lett volna olyan erősen meggyőződve
arról, hogy a názáreti Jézus az, aki felől írt
Mózes a törvényben és a próféták, ákkor Nátá
nael kérdése szeget üthetett volna a fejébe:
Nini, tényleg, erre eddig nem is gondoltam; Ná
záretből támadhat-e valami jó? A világ és an
nak fejedelme elő tud állni, ilyen kérdésekkel.
Már az első szava is eféle volt: Csakugyan azt
mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se
egyetek?
Mi erősíthet meg bennünket a világnak és
az ördögnek ilyen ravasz támadásaival szemben?
Kettő. Az egyik a Jézus Krisztussal váló életközösség. A másik a Krisztusban hívőkkel való
közösség. Ez erősítette meg Filepct is. Jézus már
találkozott vele és Filep hallotta Jézus elhívását:
Kövess engem! s engedett ennek a felszólításnak.
Azt olvassuk továbbá, hogy Filep Bethsaidából,
Andrásnak és Péternek, Jézus elhívott tanítvá
nyainak városától való volt. Voltak hittestvérei.
Tagja volt egy Krisztushivő kis gyülekezetnek.
Tudta, hogy hitével, meggyőződésével nem áll
egyedül. A hivők közössége, a gyülekezet, az
egyház jó támaszték, amikor a világ és az ördög
meg akarja rendíteni hitünket.
És Filep megtalálja a helyes feleletet Nátá-
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nael kérdésére. „Én adok néktek szájat és bölcseséget.“ Milyen kézenfekvő és természetes
Filep szava: Jer és lásd meg! Filep szavával az
egyház beszél: az egyház feladata Jézusra ma
gára mutatni, a lelkeket őhozzá elvezetni, Min
den kétely eloszlik, minden kifogás hiábavaló
ságnak bizonyul, minden húzód ozás megszűnik,
ha szemtől-szembe kerülünk Jézussal. Távol
tőle, nem ismerve az ő szentségét, igazságát és
szeretetét mímelhetjük a világ fintorait, idézhet
jük a világ bölcseségét, s megpróbálkozhatunk
a hivő lelkek zavarba ejtésével. De ha egyszer
ott álltunk a Krisztus előtt, akkor megtelik a
szív és vallást tesz a száj: Te vagy az Isten Fia,
te vagy az Izrael Királya! S ezzel kezdődik az
új élet, a növekedés a Krisztusban, amint a
Krisztus növekedik bennünk és számunkra,
„Nagyobbakat látsz majd ezeknél.“

Az egyház rendeltetése.
Miért tartjuk fenn iskoláinkat? Miért épí
tünk és rendezünk be nagy költséggel templomo
kat? Miért tartunk konferenciákat, közgyűlése
ket? Mire valók a külmissziói és belmissziói
egyesületek, a különböző szövetségek, egyletek,
társaságok és társulatok? Minek mindez? Miféle
cél lebeg a szemünk előtt? Költségvetéseket és
adósságokat csinálunk, iparkodunk valahogy elő
teremteni, rendszerint kivetés útján előteremteni,
a szükséges összegeket, kamatra, tőketörlesz
tésre, fizetésekre. Az adózók zúgolódnak, nem
csak ott, ahol sok az adó, ott is, ahol aránylag
kevés az adó, mert az adó mindig több, mint az
ember szeretné. Tudják-e az egyháztagok, hogy
mindez mirevaló? Mi az egyház rendeltetése,
célja?
A „gazdasági válság“ egyre erősebben sa
nyargat bennünket. Az emberek kénytelenek jól
megforgatni minden fillért, mielőtt kiadnák, s a
belátóbbak felülvizsgálják kiadásaikat, pénz
kezelésüket abból a szempontból, hogy hol le
hetne valamit megtakarítani, s eközben latolgat
ják, hogy ez vagy amaz a kiadás kifizeti-e magát,
érdemes-e. És amire nem érdemes a pénzt ki
adni, ámde mégis valamilyen okból oda kell adni
érte a pénzt, az ellenszenvet kelt. Vájjon hányán
sorolják az egyházi adójukat azok közé a kiadá
sok közé, amelyek nem érdemesek, de mégis fi
zetni kell? Sokfelől hallom, hogy nagy egyházi
adóhátralékokra lehetünk elkészülve a gyüleke
zeteknél. A tagok nem bírnak fizetni. Lehet, hogy
vannak, akik nem birnak fizetni. Általánosságban
azonban a hátralékok és a zúgolódások mögött
más, és pedig lelki motivumok dolgoznak. Amire
az emberek érdemesnek tartják a pénzüket ki
adni, arra odaadják az utolsó fillérüket is. Szá
mos példa van erre. Sőt még kölcsön is vesznek
fel pénzt, adósságot csinálnak. Hány olyan egy
háztag van. aki kész arra, hogy adósságot csi
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náljon, hogy elmehessen a bálba, vagy zsurt ren
dezhessen? S hány olyan akad, aki adósságot
csinál, hogy az egyházi adóját kifizethesse? Azt
hiszem, hogy erre a két kérdésre adott őszinte
felelet mutatja, hogy sokan mennyire értékelik
az egyház munkáját.
Persze, iparkodunk érdeklődést kelteni az
egyház iránt. De amikor az érdeklődést fel akar
juk kelteni, micsoda célzattal tesszük ezt? Azért,
hogy bővebben adakozzanak? Vagy pedig azért,
hogy megmentsük a lelkünket? Amikor vallásos
estélyeket, koncerteket, teákat rendezünk, elő
adásokat tartunk, egyesületeket alapítunk, mire
gondolunk? Arra, hogy megmutassuk, hogy még
mink is vagyunk? Arra, hogy megkedveltessük
gyülekezetünket, egyházunkat? Arra, hogy le
gyen bevétel erre vagy arra a jótékony célra?
Arra, hogy az egyháztagok megismerkedhesse
nek egymással? Arra, hogy „ismeretterjesztés
sel“ foglalkozzunk? Vagy pedig gondolunk arra
is, hogy a lelkek a Krisztus nélkül elkárhoznak,
a pokolba kerülnek és ott örökké szenvedni fog
nak? Mert az egyháznak ez az egyetlen, saj át
lagos célja, hogy veszendő lelkeket mentsen
meg azáltal, hogy elvezeti őket bűneik megisme
résére, megbánásra és a Krisztusban megjelent
üdvösség megragadására. Ha ezt a célt szemelől tévesztjük, vagy azt véljük, hogy a lelkek
Krisztus nélkül sem vesznek el, hogy ilyen nagy
veszedelem egyáltalán nem fenyegeti a lelkeKet,
akkor az egyházat feleslegesnek tartjuk. Akkor
arra nincs szükség. Népművelődési előadásokkal
és népjóléti minisztériummal, iskolákkal és egye
temekkel, nyugdíjakkal és megfelelő munkabé
rekkel mindent rendbe lehet tenni. Akkor az egy
ház minden erőfeszítése odairányul, hogy önma
gát fenntartsa; hogy létezését olyan humanitárius
és kultúrális tevékenységgel indokolja, amelyek
a világ szemében értékesek, de a lelkek meg
mentéséhez édes-kevés közük van.
A Krisztus egyháza, ha lényegbeli célját és
rendeltetését feledi, mellőzi vagy lenézi, akkor
mindenáron „tenni“ akar valamit. Beleártja ma
gát a világ hiábavalóságaiba. Keze vagy a lába
akar lenni a Mammonnak, a Hatalomnak, az Er
kölcsnek, a Világ Tekintélyeseinek, a Hiúság
Oszlopainak. Büszke arra, hogy milyen szolgá
latokat tett a Kultúrának, a Civilizációnak, a
Gondolkodásnak. Egész valójával belefekszik a
jelenvaló világba és hordja a téglákat a Bábel
Toronyhoz az emberi gőg szolgálatában. Az egy
ház büszke lesz alkotásaira. Cselekedeteiben
akar megígazulni; míg tanában azt hirdeti, hogy
egyedül a hit üdvözít. A Pelagius eretnekségébe
esik, műveiben akar űdvözülni. Életével megta
gadja a Krisztust, aki nem mutathat rá más al
kotásra, mint a keresztre, amelyet ellenségei
ácsoltak és amelyre ráfeszítették.
Az a kérdés, hogy van-e a világban bűn, s
ha van, hogy a bűnnek olyan rettenetes követ
kezményei vannak-e, amilyeneket az egyház ta
nít; s ha ilyen következményei vannak, akkor a
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Jézus Krisztus váltsága megszabadíthat-e ben
nünket a bűntől és a kárhozattól, eljuttathat-e
az üdvösségre. Az a kérdés, hogy a földre szü
letett ember csakugyan olyan bűnnel születik-e,
amely kárhozatra méltóvá teszi, amely örök ha
lált okoz; vagy pedig a „emberi gyarlóság“ va
lami gyermekbetegség, bárányhimlő, ótvar, ami
ből magunktól kinövünk. Manapság, amikor az
állam mindenre képesnek és alkalmatosnak érzi
magát, amikor a népszövetség és egyéb tanácsok
orvosságot kotyvasztanak minden betegségre, so
kan hajlanak még az egyházakon belül is azon
nézet felé, hogy az ember mindent megcselekedhetik, amit akar, s csak akarni kell itt lesz az
aranykor; ámde az egyház, ha szintén így véle
kedik, megtagadja Urát. Mert ha konferenciás banketteken meg lehet menteni a világot,
akkor miért kellett Őneki meghalnia?
A protestánsok, akik azt mondják, hogy övék
a Biblia, a pelagiamzmusban, a cselekedetek ér
tékelésében semmivel sem maradnak manapság
a római egyház mögött. Egy-egy templomépítés,
árvaház-létesítés stb. manapság nálunk is olyan
papi érdem, amely honorálást joggal kívánhat
egyházi és világi oldalról. Az egyház cselekede
teiben, alkotásaiban akar megigazulni. Az állam
támogatásának minél nagyobb arányú igénybevé
telével. Nem a „világnak“ akarunk-e imponálni
akkor, midőn jubileumokkal és egyéb ünnepsé
gekkel felhívjuk a világ figyelmét — rendszerint
nem igen hederít oda — hogy mennyi mindent
„cselekedtünk“? Holott akármennyit tettünk,
haszontalan szolgák vagyunk és dicsekvésünk
még haszontalanabb szolgákká tesz bennünket.
A „miles gloriosus“ juthat eszünkbe, a „hencegő
katona“, ama nevezetes obsitos, aki aggkori
győngeségében ifjúságának képzelt hőstetteivel
dicsekedik, mert hiszen amit a múltban őseink
tettek, azt nem mi vittük véghez. Az ősök alko
tásai inkább arra volnának jók, hogy nekünk, az
epigonoknak, a silány utódoknak, a szégyenpírt
kergessék az orcánkba, ök szenvedtek, s ez le
gyen ok arra, hogy egy kényelemben élő atyafi
a saját koponyájára fonjon babérkoszorút?
•Ha a bűn nem olyan fekete, mint a Szent
írás festi, ha Krisztus vére helyett az erkölcsnek
és a műveltségnek a szappanja is fehérre tudja
mosni, akkor az egyház mint egyház feleslegessé
vált, akkor működéséből kiveszett a rugó, akkor
nincs mondanivalója a világ számára. Miért fá
radozna az egyház a lelkek megmentésén, ha
nincs mitől megmenteni őket? Ha könnyen veszszük a bűnt, akkor semminek tekintjük a bünte
tést. Ha könnyűnek vesszük a büntetést, akkor
semmibe vesszük a megváltást. Ha az egyház le
mond a bűnnek szentírásszerű tanáról és annak
tanításáról, hogy Krisztus vérére van szükség a
megváltásban, akkor nem nevezhető evangéliominak. Az egyház azonban erről nem mond le.
Célja, rendeltetése mindig az marad, hogy lelke
ket mentsen meg azáltal, hogy először meggyőzi
őket a bűnről, másodszor bűnbánatra vezeti őket
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és harmadszor hirdeti a teljes és ingyen való ke
gyelmet a megfeszített Krisztusban. Az egyház
célja a bűnösök megmentése!
Diakónus.

Levél a szerkesztőhöz.
Miután lelkész karunk anyagi helyzete ügyében
beküldött soraimat ugyan nem közölte b. lapjában, de az
1931. I. számban mégis hosszabb üzenetre méltatta azo
kat s Így az azokban érintett ügyet szóvátette a nyilvá
nosság előtt, sőt a segítés módjára nézve határozott ja
vaslata is van, azért szíveskedjék megengedni, hogy b.
üzenetére ugyancsak a nyilvánosság előtt egész röviden
reflektálhassak.
Teljes mértékben egyetértek Szerkesztő Úrral ab
ban, hogy lelkészi karunk anyagi nyomorának a nyilvá
nosság előtt való pertraktálása nem megfelelő. Ezt so
raimban ki is fejeztem. De hát várjunk és hallgassunk,
mig karunk egy része a ki nem heverhető anyagi rom
lásba jut? Avagy ne próbáljuk-e meg legalább azokat
a módokat, melyeket Nagytiszteletű Szerkesztő Ur meg
említ s ne gyüljünk-e legalább egyszer össze s tegyük
egymás és családjaink iránt való tartozó kötelességből,
kellő előkészítés után, teljes komolysággal, magasztos
és szent hivatásunkhoz méltó lélekkel és módon meg
beszélés tárgyává azt, miképpen tudnánk esetleg egy
házunk és a magunk körén belül segíteni a nehéz hely
zeten? Vagy minden társadalmi osztálynak s egyházunk
mindenféle alkalmazottainak szabad valamit tennlök,
hogy magukat és hozzátartozóikat átsegítsék a reá
szakadt nehéz gazdasági helyzeten, csak a lelkészi kar
nak nem volna szabad? Csak mi nézzük némán és tét
lenül, hogy a „sokgyermekes falusi lelkészcsaládok kilá
tástalan helyzete, gyermekeik siralmas jövendője" min
den következményeivel együtt elborítván azokat, ment
hetetlenné tegye anyagi helyzetüket. Seglttessünk és
segítsünk lehetőleg mindenkin, csak azokon ne, akikről
való gondoskodás egyik legszentebb erkölcsi kötelessé
günk ?
Hát jöjjön össze az az egyetemes lelkészegyleti
közgyűlés, amelyen teljesen magunk és magunk között
tárhassuk fel helyzetünket s kereshessünk módot arranézve, hogy a Nagytiszteletű Szerkesztő Ur által is ki
látástalannak és siralmasnak ismert helyzeten és jö
vendőn hogyan tudnánk legalább is könnyfteni. Akik
hivatottak ilyen közgyűlés összehívására, készítsék azt
elő s hívják össze minél hamarább. Legyen legalább lel
készi karunk minden tagja előtt nyilvánvalóvá, hogy, ha
nem „kiáltanak" is „nyomorgók", kiált sok lelkészcsalád
ban a nvomor önmaga helyett.
Lelkészi karunk tagjai pedig jöjjenek össze teljes
számmal s legalább annyit kíséreljünk meg, hogy nem
lehetne-e legalább a lelkészgyermekek „siralmas jöven
dőjén" envhltenünk. Hiszem, hogy a Szeretet Lelke útat
és módot fog találni a segítségre.
Nagytiszteletű Szerkesztő Urnák
kiváló tisztelettel
sz. szolgatársa
Sch. J.
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(Ebben a tárgyban több levél is érkezett hozzám.
Van, aki az egyetemes lelkészegyesületi közgyűléstől
nem sokat vár. Egyik levélírónak tudomása van olyan
lelkészről, akinek a havi jövedelme nem több 85 pen
gőnél! Kérek értesítést azoktól, akiknek az évi fizetése
nem éri el az 1600 aranykoronát á 1.36) és egyúttal gyer
mekeik számát is kérem. Szerk.)

Egyházi pártoskodás.
Irta: vitéz nagymegyeri Raics Károly ny. altbmgy.

Az egyházat mindig úgy képzeltem el, mint
egy, mélyen a tengerbe nyúló szirten álló magá
nyos kápolnát, melynek derűs, megelégedett
nyugalma a szirtbe ütköző haragos hullámokkal
kirívó ellentétben áll. Bármiként ostromolja is a
viz a magas és meredek sziklafalakat, annak ha
tása odáig fel nem ér. Sajnos, a közel múlt ta
pasztalásai másról győztek meg engem. Az em
beri indulatok szennyes árja az egyik egyházban
egészen a kápolna ajtajáig felcsapódott, sőt még
abba is behatolt. Le kell tehát azt mielőbb ve
zetni, hogy a szeretet és békesség szelíd napsu
gara mielőbb felszárítsa azt és eltüntesse nyo
mait.
Az ember csodálatos teremtménye a jó Is
tennek. Mikor észt és öntudatot adott neki, egy
szersmind olyan hatalommal is felruházta, melylyel nemcsak az összes teremtett földi lények
felett uralkodhatott, hanem mint az Isten képére
és hasonlatosságára alkotott teremtmény, annak
dicsőségét is szolgálhatta, azaz kellene szolgál
nia.
Az örökkévalóság titokzatos rejtelmeiből
van valami abban, hogy minden embernek élői
ről, az abc-n kell kezdeni, mire azonban az ed
digi eredményekhez képest haladást remélhetne,
bezárul földi pályája. Milyen kevesen érkeznek
el azonban eddig is! A legtöbb még fele útján,
vagy az előtt megállaní kényszerül és csak egy
parányi töredék múlja felül az eddig elért ered
ményt, az is azonban milyen messze von még a
tökéletességtől! Hiszen ez éppen az örökkévaló
ság mély távlata!
Az emberi érzelmek, értelem és képessé
geknek milyen összhangzó megnyilatkozására,
milyen megértő kiegészítésére és milyen követ
kezetes fejlesztésére van szükség, hogy a tökéle
tességet a mi véges és arasznyi életünkben csak
meg is közelíthessük. Ennek azonban nemcsak a
mi egyéni életünkben kellene így lenni, hanem a
közösség életében is. Elfogulatlanságra és fegyel
mezettségre, méltányosság és alázatosságra, az
elismerés készségére és mindenek előtt a feleba
ráti szeretet összetartó hatalmára van szükség,
hogy a közösségnek az egyesek részéről összekaocsolt ez az összhangzatos élete a tökélete
sedni akarás nagy életcéljának az elérését való
ban előmozdítsa. Micsoda nagyszerű körvonalai
bontakoznának ki ily módon az emberi életnek,
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ha az isteni képmást jellemző fenti tulajdonságok
és képességek csak megközelítő mértékben is
uralkodnának az embereken!
Az emberi gyarlóság azonban közbeszól és
ime életünk hajójának kormányánál elkeseredett
küzdelem fejlődik ki nemcsak az egyesek, ha
nem a közösség életének irányítása körül is. —
Két közösség van, 4. i. a nemzet és az egyház,
melyeken belül csak annak az igyekezetnek sza
bad érvényesülni, mely azoknak az üdvösségét,
jólétét és boldogságát célozza. Ha már most ezek
a törekvések bármily oknál fogva, mondjuk pl.
az egyházi közösségben csődöt mondanak, akkor
vagy a vezetésben, vagy az alkotmányban, vagy
mind a kettőben, végül a hívek lelki életében —
ami a lelki vezetéssel áll szoros összefüggészben — komoly bajnak kell lenni.
Ott, ahol a hívek lelkészüknek állásától fel
függesztése miatt pártokra szakadnak és pártos
kodásuk folytán az egyház tekintélyét lejárat
ják; ott, ahol egy lelkészi fegyelmi ügy éveken
keresztül nem tud befejezést nyerni a hangulatkeltés és korteskedés lehetőségének bőséges ki
használása és alkalmazása mellett; ahol nem a
tárgyilagosság és az egyházi érdek magas és el
fogulatlan szempontja a mérvadó, hanem a vak
szenvedély uralkodik; ahol nem tudják a lelkészi
állás tekintélyét az egyéni szempont fölé he
lyezni; ahol a lelki élet egyenletes folyamatos
sága és fejlődése az egyház lelki vezérének ideig
lenessége folytán természetesen csorbát szenved;
ahol az istentiszteletek látogatottsága a békét
lenség és egyenetlenkedés folytán megcsappan;
ahol tehát ezen alacsony indulatok önkéntelen
és nyomasztó hatása alatt áll a lelki élet; ahol
végre idegen egyházkerület fegyelmi bíróságát
kell igénybevenni az ügynek immár remélhető
végleges elintézése végett: vájjon lehet-e arról
komolyan szó, hogy az egyház hivatását telje
síti-e? Hiszen ott hiányoznia kell a tiszta és ön
zetlen szív mennyekbe törő vágyának, mely a
lelket is magával ragadja. Ha pedig ez hiányzik,
akkor bizony az a hernyó szemhatárával bíró lé
lek is csak a föld sarában turkál.
íme ide vezet a pártoskodás! A megfeledkezés egyházunk iránti feladataink és kötelessé
günkről! A szívekben lelkiismeretlenül felaliazott
szenvedély vaksága, mely csak egyéni célt ismer
és szolgál, így jön létre a külső forma szerinti
keresztyénség. mely hivatásunkban is csak tessék-lássék módra érvényesül és a kultúrát, vagyis
az erkölcsi műveltséget is csak félválról. a maga
önző egyéni érdekei szerint fogja fel és kezeli.
Az egyház tekintélyének szempontiából be
láthatatlan az az erkölcsi kár. mely az ilyen ipaga+artásnak nyomában iár. Vájjon ki fogja vál
lalni mindezekért a felelősséget az égi bíró előtt?
Most még csak arra vagvok kíváncsi, hogy
ezek után mi marad meg különben is ingó hi
téből annak a csak vízzel megkeresztelt evangéli
kus testvérünknek és önvigasztalására milyen
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tájékozódást mutat a bolsevizmus vallása, a hi
tetlenséggel szemben?
És még mi merünk csodálkozni azon, hogy
ez utóbbi annyira tért hódít?
Vessünk magunkral

Kérdés egyházunk jogászaihoz.
Ha az egyházmegye egyházközségeinek ér
vényes szavazata egyenlő arányban esik két je
löltre, van-e helye új szavazás elrendelésének?
Vagy pedig ilyen esetekben a lélekszámarány
szerint döntendő el; ki a megválasztott? Az E.
A. 102. §-nak c) pontja ugyanis „új szavazás,,-ról
szól, de nyilvánvaló, hogy az csupán oly ese
tekre vonatkozik, amelyeknél eleve kettőnél több
személy között történt a választás. Ahol eleve
két jelölt volt, ott az első szavazás eredménye a
lélekszámarány szerint állapítandó meg?
(Beküldött kérdés.)

Csillag a fronton !
A világháborúban az Amerikai Egyesült-Államok
kormánya rendeletet bocsátott ki, amellyel megengedte,
hogy azok a polgárok, akiknek fia a hadseregnél van. az
ablakukba egy csillagot tehetnek ki. Jól emlékszem,
milyen mélységes hatással volt rám, mikor ’Franciaor
szágból hazatérve, apám ablakában is láttam egy csil
lagot. Gyönyörű szokás volt. Egyik este egy apa sétált
kisfiával egyik amerikai város utcáin, magyarázta neki
járkálás közben az ablakokban levő csillagok jelentését.
A kisfiú mindenfelé csillagok után leskelódött. „Nézd
apám", kiálltott fel „ott van egy ház onnan egy katona
van a fronton, amonnan kettő, attól meg egy sincs."
Azután hirtelen megpillantott egy magános csillagot az
estéli égbolton. „Nézd, úgy látszik Isten is odaadta a
Fiát, mert Neki is csillag van az ablakában."
Ez a kisfiú bölcsebben beszélt, mint gondolta. Is
ten ablakában csakugyan van egy csillag, amely minden
emberi elgondolást felülmúló szeretetről és áldozatról
beszél. Ez a csillag vezette a napkeleti bölcseket Bethlehembe.. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy
szülött Fiát adta."

*

Az a csillag, amelyik apák ablakába volt akasztva,
már nincsen ott. Már régen megfakult a ragyogása. Gon
dosan becsomagolva elteszem majd a többi régi emlékek
közé a padlásra, s az unokáim, ha majd ráakadnak, cso
dálkozva kérdik, mi ez? De az a csillag, amelyet a kis
fiú Isten ablakában látott, még most is ottvan. Most is
olyan fényesen ragyog, mint mikor a bölcsek elindultak
napkeletről. A világ nézi ezt a csillagot. „Mi ez? Mit
jelent ez a csillag?"
Abból a házból az egyszülött Fiú még mindig a
fronton van.
(Lutheran.)

21.

A megtérés forszirozása.
Lelki ébredést, spirituális megelevenedést
kívánunk egyházunknak. Ezt az ébredést több
nyire mint tömegmozgalmat képzeljük el, miköz
ben azokra a mozgalmakra gondolunk, amelyek
ről az angol, a finn, a dán, vagy kisebb mérték
ben a német egyháztörténet tanúskodik. Termé
szetes azonban, hogy minden tömegmozgalom az
egyeseknek a megmozdulása; minden ébredés
személyeknek, egyes telkeknek a felébredése.
Sőt a mozgalmak mögött is, mint azoknak lát
ható indítéka, a Szentlélek által megelevenített
és újjászült vezető és szolgáló személyiségeknek
az életmunkája áll. S mihelyt az ébredési moz
galmakat elemezzük, mihelyt a tömeget részeire,
egyedeire bontjuk, azonnal észrevesszük, hogy
azok egyes emberek lelkivilágának belső átala
kulásából tevődnek össze. Mozgalom keletkezett,
mert emberek megváltoztak gondolkodásukban
és érzelmeikben. Ilyen megváltozás nélkül sem
ébredés, sem ébredési mozgalom nincs. A moz
gató erő itt egészen különleges valami, s az ered
mény ami létrejön szintén. Az egyházkormányzó
és egyházszervező tálentomok az ébredési moz
galmakat nem szokták szívesen látni, mert attól
félnek, — nem önzésből, hanem az egyház szeretetéből — hogy kiragadják kezükből a gyeplőt,
felforgatják a jórendet és tönkre silányítanák
mindent, amit a jórendnek köszönhetünk.
Éppen azért, a szervezett egyház a maga jól
megalapozott intézményével és szerveivel az éb
redési mozgalmat, még ha annak eredményeit
szívesen könyveli is el. hajlandó azt valami rend
kívülinek. abnormisnak tartani, s az abnormisnak
tartott ébredés eredményeit szeretné rendes, nor
mális, ellenőrizhető és szabályozható eszközök
kel és útakon elérni. A szervezett egyház a
„megtért” keresztyénnél jobban szereti az „érett”
keresztyént. Szeme előtt Jézusnak az a példá
zata lebeg, amely szerint „magától terem a föld,
először füvet, azután kalászt, azután teljes bú
zát a kalászban.” Módszere tehát a lélekkertészet, a vallásos nevelés, oktatás és szoktatás.
Meggyőződése, hogy ezen a lassúbb, de ellenőriz
hetőbb és szervezhetőbb úton biztosabban jut
tatja célhoz a lelkeket, egyszersmind mélyebb
gyökerű, szilárdabb és állandóbb vallásos jelle
meket, kitartóbb keresztyéneket bír csatasorba
állítani. Mert hosszú tapasztalat arra tanította
meg. hogy az egyház nem tüneményes, pillanat
nyi győzelmekből él, hanem lassú, szívós, állandó
háborút visel, néha csatát veszt, de nem szabád,
hogy a csatavesztés megingassa a végső győzelem
reményét. Ide olyan emberek kellenek, akik bír
ják a strapát muzsikaszó és lengő lobogók nél
kül is.
A szervezett egyház tehát gyanakvással ki
sér minden olyan tevékenységet, amely úgy lát
szik mintha a hirtelen megtérésekben gyönyör
ködnék, s az emberek lelkivilágának összeomlá
sát és új alakban felépülését forszírozná. Az

22.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

egyháznak ezen a téren is megvannak a tapasz
talatai. Megjegyezte magának, hogy hány nagy
szerűen előkészített és végrehajtott ébredési had
járat, amelynek folyamán százak „tértek meg",
úgy vonult el, mint a forgószél, felkavarta a port
a levegőbe, tisztára söpörte a járdát, de miután
elvonult, a por és szemét megint lerakodott, a
galvanizált lelkek elernyedtek, a megtért lelkek
visszatértek oda, ahol voltak, vagy még mé
lyebbre zuhantak. Tagadhatatlan, hogy sok ilyen,
ébredési kampányok alatt kierőszakolt megtérés
csak a túlfeszült, vagy beteg idegek vonaglása,
érzelmi kirobbanás; mögötte nincs megelevene
dett lélek, utána nem következik fundámentomokon épült életmegújhodás. Ámde bizonyos
az is, hogy hirtelen létrejövő igazi megtérés is
van. Az ilyen megtéréssel persze ritkán találko
zunk a mi csendesen folydogáló egyházi életünk
ben.
Ezenkívül, ha az ébredési mozgalmakban
előforduló csalóka megtérések sokakban ellen
szenvet keltenek e mozgalmak iránt, akkor más
felől, hogy igazságosak legyünk, rá kell mutat
nunk arra is, hogy az egyháznak rendszeres, jól
szervezett s egyáltalán nem kárhoztatott, sőt
elismerésre méltó nevelő, oktató munkája nem
vall-e szintén sokszor kudarcot. Ha ott a „meg
térés" csak múló élmény, emiatt hány esetben ju
tunk el az „érett" keresztyén jellemhez, az új
jászületett személyiséghez? Nem kell-e a leg
többször azt tapasztalnunk, hogy a fokozatos,
lassú de biztos „növekedés" mellett az emberek
nem jutnak el a döntő lépéshez? Felnőnek, de
rék, becsületes egyháztagok, ragaszkodnak hitük
höz, örömest hallgatják az igét, de ők maguk is
érzik, hogy még hiányzik valami, még nincsenek
ott, ahol lenniök kellene, a Krisztushoz való viszonvuk még nem az, amiről a Biblia beszél. Még
egv lépést kellene tenni; néha már meg is ten
nék. de valami, valami csekélység, valami jelen
téktelen dolog visszatartja őket. Nőnek, de meg
nem érnek. Fejlődnek, de a fejlődésbe egy bizo
nyos ponton megállnak. Már csak egy hajszálon
múlik, de ezen a hajszálon el is múlik.
Megjegyzem, nemcsak a hitélet területén
van így. így van minden téren. Az elsőrendű em
bert egy haiszál választja el a másodrendűtől.
Az elsőrendű nemzetet egy lépés választja el a
másodrendűtől. Ezen a hajszálon, ezen az egy
lépésen múlik az egész.
Ámde — és ez a fontos — növekedés, fej
lődés útján ezt a lépést megtenni, egyetlen egy
hajszálnyit növekedni nem lehet. Mert itt, ezen
a ponton valami csodának kell történni, valami
szikrának kell kipattanni, s ha a csoda elmarad,
ha a szikra nem gyújt, hiába minden. Az em
ber másodrendű marad. Derék rendes, szorgal
mas, megbízható ember, de másodrendű. A nem
zet irodalomban, művészetben, gazdaságban,
iparban, kereskedelemben, politikában megállja
a helyét, elél kétezer évig, de másodrendű nem
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zet. S ez akár kimondják, akár nem, tudva van.
Ezen semmiféle növekedés nem segít. Ha száz
ezer esztendeig él és növekedik, akkor sem jut
túl azon az egyen, ami szükséges volna. S ez vég
telenül szomorú, leverő nemcsak a szemlélőre,
de az illetőre magára is. Gróf Széchenyi István
talán ebbe őrült bele, hogy Kelet Népét ott a
döblingi magány tépelődései közt másodrendű
népnek látta, s nem volt reménye, hogy ebbe a
taplóba bele tudja csiholni a szikrát.
A hitélet területén itt következik a megtérés,
a „metanoia", a fordulat, a döntés. A vízzel való
keresztség után a Szentlélekkel és tűzzel való
keresztség. Az új ember feltámadása. Az új te
remtés. Az, amit a Szentiratok sokféleképen
iparkodnak kifejezni, megértetni, de amit megér
teni. nem, csak átélni lehet. „Nem vagy többé
szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse
is Krisztus által." A szolgából semmiféle fejlő
déssel, növekedéssel nem lesz fiú, ha száz évig
szolgál is hűséggel, becsülettel. Éppenígy megté
rés nélkül nem lesz soha, senki „érett keresz
tyén". Evangélikus anyaszentegyházunknak is
mert, gyönyörű tanítása a hit által való megigazulásról, amely szerint ingyen, kegyelemből iga
zulunk meg, a Krisztusért, ez fejezi ki a megtérés
követelményének elutasíthatatlan voltát a ke
resztyén ember életében. Az ingyen kegyelem
lök rajtunk egyet, hogy túlessünk azon az aka
dályon, amely előtt egészen tehetetlenek va
gyunk. Aki túl van rajta, nem fogja azt mon
dani, hogy csak akarnom kellett és megment.
Lehet-e ezt a megtérést forszírozni? Lehet-e
mesterségesen előidézni? Nem. És egyetlen ko
moly evangelizácíó nem állítja, hogy ezt a szik
rát ki tudja pattantam. Az Ágostai Hitvallás azt
mondja, hogy a Szentlélek hitet ébreszt ahol és
amikor Istennek tetszik, azokban, akik az evan
géliumot hallgatják. De viszont minden komoly
evangelizácíó is amint már mondtam, az Ág.
Hítv. is evangelizációs irat) azon a nézeten van,
hogy a megtérésről nem szabad hallgatni; az
igehirdetéssel a megtérésre való alkalmat nem
szabad agvoncsapni; a lelkeket nem szabad el
altatni; a Lelket nem szabad eloltani. A hit han
goztatása nem elég! Mit hiszel? „Hogy kegye
lembe fogadtatom és bűneim megbocsáttatnak a
Krisztusért!" íme, két aktus: kegyelembe fogad
tatás és bűnbocsánat. Olyan dolgok ezek, ame
lyekre áment mondva szép nyugodtan ballaghat
haza az igehallgató a vasárnapi ebédjéhez? Pe
dig hányán és hányán sétálnak évtizedeken ke
resztül „megenyhült lélekkel" vasárnaponként
haza a templomból, anélkül, hogy csak egyszer is
megtapasztalták volna az abszolució és remiszszió megrázó erejét, vagy az adopció révén nyert
újjászületést! A szolgából nem lett fiú.
A megtérést nem forszírozni, a megtérést
prédikálni kell.
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Ágostai Hitvallásunk és az
egyházszervezet.
(III. folytatás.)

Ellenben fontossággal bír az, hogy a tágabb
értelemben vett, vagyis az ebben az életben levő
egyház mimódon ölt testet. Milyen lesz a szerve
zete. Az egyházszervezet a jog körébe tartozik.
Az A. H. azt mondja a XVI. cikkben, hogy a tör
vényes polgári jogrend intézményei Istentől való
jótétemények. Elvileg és lényegileg tehát sem az
Isten akaratával, sem az egyházzal nem állanak
ellentétben.*De van mégis lehetősége annak, hogy
hatóságok és törvények bűnös cselekedeteket kö
vetelnek, s akkor inkább Istennek kell engedel
meskedni, mint embereknek. Nyilván következik
ebből, hogy az egyházszervezetnek az a része,
amely a törvényes polgári jogrend körébe ta r
tozik, egyrészt szintén Istennek jótéteménye,
másrészt ezen jogreod szerint bírálandó el. Szem
előtt kell ugyanis tartanunk, hogy az A. H. alap
ján az egyházszervezetben különbség teendő
egyfelől azon intézmények és szabályok közt,
amelyek az egyházra, mint charizmatikus, pneu
matikus, vallásos szervezetre tartoznak, másfelől
azok közt, amelyek az egyház életében is a „vi
lági dolgokhoz" tartoznak. Például az utóbbiak
hoz tartozik az, amit általában az egyház ház
tartásának szoktunk nevezni, tehát adózás, va
gyonkezelés stb., amely dolgokat az egyházi
törvényhozás mindenkor csakis a megfelelő ál
lami törvények keretein belül szabályozhat. Most,
amikor az A. H.-nak az egyházszervezetről szóló
tanításával foglalkozunk, ezt a részét a kérdés
nek nem is kívánom taglalni, mert hiszen ez nem
tartozik bele a „hitvallás" keretébe, nem képezi
a hitvallás tárgyát.
Az egyházszervezettől meg kell kívánnunk
azt, hogy hozzásimuljon az egyház lényegéhez,
ami alatt azt értem, hogy ne akadályozza, hanem
elősegítse az egyházat lényegének kifejtésében,
lényegszerü munkájának elvégzésében, minden
kor szemelőtt tartva azt, hogy az egyház vallá
sos szervezet, és amikor jogi szervezet alakjában
lép elénk, szükségképen felölti a jognak a for
máit. Az A. H. a keresztyénség velejét abban a
tanításban fejezi ki, hogy az emberek Krisztu
sért, hit által, Istennek ingyen kegyelméből igazíttatnak meg. Az egyházszervezetben nem lehet
tehát semmi olyan, ami ezt az igazságot, ezt a
vallásos meggyőződést és Istennek ezt a ke
gyelmi ténykedését gátolná vagy elhomályosí
taná. Nevezetesen nem lehet semmi olyan az
egyházszervezetben, ami az üdvösség megszerzé
sét, a megigazíttatást valami máshoz vagy más
hoz is kötné, mint ehhez a háromhoz: Isten ke
gyelméhez, Krisztus érdeméhez és a hithez. A hit
• által való megigazulás tanának az egyházszer
vezethez való konstitutiv viszonyát meglátjuk,
ha az egyháztörténelemben figyelmet fordítunk
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arra, hogy az üdvösség megszerzéséről szóló taní
tás és meggyőződés egyfelől, az egyházszervezet
másfelől, mindenkor milyen kölcsönhatásban
állottak egymással.
Az egyházszervezetben már most mindenek
előtt nagy szerepet játszik az, hogy ki az, aki az
egyházban megállapítja a hit által való megiga
zulás tanának középponti igazságát és jelentő
ségét. Mert világos, hogy az, akinek jogában van
ezt a tant megállapítani és a vallásos élet és hit
középpontjába odaállítani, hatalommal bir. Az
A. H. előszavában a hitvallást benyújtók ezt írják:
„Ebben a vallásügyben itt terjesztjük elő prédi
kátoraink és önmagunk hitvallását, amilynemü
tant ők a szent iratok és Isten tiszta igéje szerint
a mi országainkban, fejedelemségeinkben, tarto
mányainkban és városainkban mindeddig hirdet
tek és a gyülekezetekben előadtak." Ugyanabban
az előszóban a benyújtók készeknek mondják
magukat arra, hogy amennyiben a birodalmi
gyűlésen nem jönne létre a békesség, „egyete
mes, szabad és keresztyén zsinaton" megjelen
nek és számot adnak. Látnivaló ebből, hogy a
hitvallásban foglalt tanokért a felelősséget a pré
dikátorokkal együtt vállalják a fejedelmek, a vá
rosok képviselői is. Az A. H. nem a theológusok
tanrendszere, hanem a tan felől egyértelemben
levőknek vallástétele. Itt nincsen egy külön „se
des doctrinae", amely előírja azokat a tanokat,
amelyeket hinni kell, hanem a tekintély, a tante
kintély a „consensus", az egyértelműség a hivek
közt, az egyházban. Az A. H. cikkeiben, amikor
azok úgy kezdődnek „hasonlóképen tanítják",
az alany az első cikkben olvasható: „A mi gyüle
kezeteink." Az az alap pedig, amelyen a gyüleke
zetek egyértelműsége nyugszik, a „szentiratok és
Isten tiszta igéje." A gyülekezetek tekintélye
mellett az előszó elismeri az „egyetemes, szabad
és keresztyén zsinat" tekintélyét is.
(Folytatjuk.)
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Ambróziáivá. 1930. végéig rendben van. — H. R.
Debrecen. Megengedem, hogy igaza van; legalább is
információkat kellene adnunk. £n azonban nem érek rá.
A tényleges helyzet az, amit Írtam. — Ózd és Nagyka
nizsa. Hálás köszönet a szíves fáradozásért. — M. K.
Szs. Tervedet nem tartom kivihetőnek; egyháztársadalmi
úton kellene valamit elérni. — Kérem azokat, akik a
lap barátjai és sorsát szívükön viselik, legyenek olyan
jók, küldjék be az előfizetési díjakat és iparkodjanak
előfizetőket szerezni. A nehéz gazdasági helyzet mellett
is lehet talán eredményeket elérni. — Többeknek. A
Misszióegyesület a postatakarékpénztárnál csekkszám
lát nyitott. Cím: Magyarhoni ág. h. ev. misszióegyesület
pénztára, Budapest; száma: 16.188. Az adományok és
tagdíjak tehát csekklapon is beküldhetők. — N. N. Bu
dapest. Nem látom, hogy bármiféle sérelem történt volna.
Informálódtam s a dolog a rendes úton megy.
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Halálozások. G ed u ly L ajos újpesti lelkész,
D. Geduly Henrik püspök testvéröccse január
8-án Budapesten agyvérzésben hirtelen meghalt.
Az újpestiek közszeretetben álló lelkésze 68 éves
volt, lelkész! működésének 43 esztendejéből 42
évet töltött Újpesten.
Özv. G om bócz M iklósáé született Lehr B erta,
Gombócz Miklós soproni evangélikus gimnáziumi
igazgató özvegye, Lehr András, Petőfi bándor
sárszentlőrinci tanárának utolsó gyermeke, ja
nuár 8-án meghalt. Az elhunyt Lenr Albertnek
és lőrinci Lehr Zsigmondnak volt nővére. A meg
boldogultban G om bócz Loltán egyetemi nyilvá
nos rendes tanár és G om bócz t n d r e egyetemi
magántanár, W ágner A n d o r festőművész nagy
n é n ik et gyászolják.
L e lk é s z e g y le t i g y ű lé s . A s o m o g y i e v a n g . e g y h á z m e 
g y e i le lk é s z e g y le t g y ű lé s é t, m e ly a z ő sz r ő l, a t e r v e z e t t
p a p i le lk i g y a k o r la t m ia tt, e z id ő r e h a la s z tó d o tt, N a g y 
k a n izsá n , jan u ár h ó

9 -é n ta r to tta m eg . E z a lk a lo m m a l

Bibliaolvasóknak. Nők szolgálata. Jan: 19., hétfő:
Jézus iránti hálából. Luk. 7, 36— 50; 8, 1— 3. — Jan. 20.,
kedd: A szorgalmas Tábitha. Csel. 9, 36— 42. — Jan. 21.,
szerda: A z éber Miriám. 2 Mózes 2, 1— 10.; 15, 20.21. —
Jan. 22., csütörtök: Debora bíró. Bírák 4, 1— 9; 5, 1— 9, —
Jan. 23., péntek: Hulda próféta-asszony. 2 Kir. 22, 14—
20. — Jan. 24., szombat: Naámán szolgálója. 2 Kir. 5,
2— 14. — Jan. 25., vasárnap: A sareptai özvegy. 1 Kir.
17, 8— 24.
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e g y h á z k ö z t u n ió jö tt lé tr e . A le n g y e l n e m z e ti e g y h á z
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te r ü le te n c s a k k é t g y ü le k e z e t k a p o tt s e g é ly t , t. i. S u rd

g y e lo r s z á g i v ik á r iu sa D r. Z a c h a r ja sie v ic s le tt.

é s L isz ó (220 +

450 P), p e d ig a s e g é ly r e m é g s o k g y ü 

le k e z e tü n k ta rt ig é n y t, p l, N a g y k a n iz s a , K a p o sv á r , Ih a 

Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

ro s, S a n d , N e m e s p á tr ó , P o g á n y s z e n tp é te r , B a r cs, N a g y 
a tá d stb . Á lta lá n o s s á v á lt a z ó h a jtá s, h o g y a k ilá tá s b a
h e ly e z e t t r e v íz ió e s z k ö z lé s é v e l e z e k a g y ü le k e z e t e k s e
le g y e n e k m e llő z v e . A fo ly ó ü g y e k e lin t é z é s e u tá n , sz a b a d
e lő a d á s t ta r to tt: K iss J ó z s e f, su rd i le lk é s z .

A nyíregyházi
1930-ban. L é le k s z á m

egyházközség

statisztikai

74 leány,
163 pár; egyhitü

ö s s z e s e n 633 g y e rm e k . K o n fir m á lta to tt 80 fiú,
összesen

154

adatai

19,400. S z ü le t e t t 334 fiú, 299 le á n y ,

gyerm ek.

Esketés

v o lt

Pályázat.
A kőszegi egyházközség pályázatot hirdet
segédlelkészi állásra, németül tudók előnyben
részesülnek. Fizetés havi 144 P, lakás, fűtés, vi
lágítás és az állam által kiutalandó hitoktatási
díj megfelelő hányada. Jelentkezés a lelkészi
hivatalnál.
Egyházi elnökség.

Nyomatott • Győri Hírlap nyomdai s ű ia ttx a t g y o ritajtó jia Gy*r, C iucxar Gorgoly-a. 13. i i i a . — fV .xctö Ligati litván.) — Talafon 239.
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Moiielcnlk hetenként sevszar. vasarnaa.
E lő fize tési i r : E eesz e i r e 6 P. 40 H IL fé lé v re 3 P .
20 IIIU n e o v e d é v re I P . 60 M L Lev S iam 16 till
Nlrdotasi arak megeovizas szerint.

társat Silás személyében, aki a jeruzsálemi atya
fiak között föember volt. Nálunk, nem szólva ar
ról a mégis ritkább esetről, hogy két lelkész ho
„Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkoz
gyan fér meg egy gyülekezetben, gondoljunk
ván, énekkel dicsóiték az Istent. A foglyok
csak arra, hogy egy lelkész és egy tanító hogyan
pedig hallgatják vala őket."
fér meg egymás mellett egy gyülekezetben! Mi
Ap. Csel. 16, 25.
valahogyan jobb szeretünk egyedül dolgozni és
1. Az apostolnak második hittérítő útján,
fáradni. A munkatárs, aki igazán társa volna a
amellyel az evangéliomot Ázsiából Európába á t munkánknak, feszélyez és idegesít bennünket.
hozta, s földrészünk és az egész világ történeté Mennyire meg tudjuk érteni Pált, amikor sze
nek új irányt és tartalmat adott, első állomása
mélyi kérdés miatt meghasonlik Barnabással és
volt Filippi, „Macedónia azon részének első elszakad tőle! S milyen könnyen szemet hunyunk
gyarmatvárosa". Az evangéliom a városokból hó azon tény előtt, hogy Barnabás azonnal maga
dította meg a római birodalmat. Az egyház stra mellé veszi Márkot, Pál pedig Silást! Amikor mi
tégáinak ezt nem szabad felejteni. A közlekedési meghasonlunk a munkatársunkkal, akkor hivat
eszközök tökéletesedtek ugyan s falu és város kozunk á nagy apostolra. De vájjon gondoskoközött ma már nincs meg az a nagy távolság,
dunk-e arról, hogy legyen ahelyett, akitől elsza
amit a közlekedés nehézsége teremt, de a szel kadtunk más valaki osztályosa munkánknak? A
lemi központok nagyjában véve ma is a városok ke;iyeli;mszerctct, az alkalmazkodni nem tudás
és a városokon kell erősíteni az evangéliom
vagy nem akarás, és az alázatosságnak bizonyos
ügyét. A városi gyülekezet többé-kevésbbé min hiánya nem azt sugallja-e belénk, hogy kevesebb
dig hegyen épült; életéből épülés vagy romlás bajlakodással megleszünk egyedül? Istennek az
sugárzik ki a vidékre. Ahogyan Filippiben a bí a szava, hogy nem jó az embernek egyedül lenni,
rák és a hatóság Pállal és Silással elbánt, nem vájjon csak a házasságra vonatkozik-e? Silás
vet kedvező fényt a városra. Néhány polgárnak' mellett Pállal ottvolt Filippiben még Timotheus
abból telt ki a jövedelme, hogy egy szolgálóleá-;' is, az „utánpótlás". Az őskeresztyén egyház be
nyuk volt, valószínűleg rabszolganő, aki pénzértje rendezését és tanítását, hitét, szeretetét, remény
jósolt; a pénz természetesen a gazdáié lett. AzJ ségét sokszor vizsgáljuk és tárgyaljuk; az ilyen
apostol a lányból kiűzte a jóslelket, a jövedelem-' intimebb, egyénibb, de igen fontos vonások mel
forrás kiapadt. A lány urai magukra öltve a ha-‘ lett azonban ügyet se vetve rájuk, elmegyünk.
zafiság köpenyegét, ami alatt sok minden elfér,
Pedig kár!
bevádolták Pált és Silást. A bírák letépették ru
3.
A belső tömlöcben, tehát a veszedelme
háikat, megvesszőztették, tömlöcbe vetették és sebb fajtájú gonosztevők között, kalodába szorí
kalodába tétették őket. Az evangéliom ügye Eu tott lábakkal, vérző testtel, hiányos ruhában,
rópában egy folyóviz mellett, egy kereskedőaszéhesen tölti az éjszakát Pál és Silás. Éjfél tájban
szony házánál és a tömlöcben kezdődik. A Jo r a két hü munkás imádkozik és Istent dicsőítő
dán vizének, Szűz Mária názáreti házának, a himnuszokat énekel. Valóban: Isten országa,
bethlehemi istállónak nem kirivó folytatásaként. amely nem evés avagy ivás, hanem a Szentlélek2. Az apostol az európai útra magával vitte ben való öröm, nem itt, vagy amott, hanem az
Silást vagy Silvánust is. Érdemes megfigyelni, ember szívében van. Ez a két keresztyén imád
hogy az Ujtestámentoraban hányszor dolgoznak
kozik és magasztalja az Urat, mert érdemessé
Jézus tanítványai és apostolai egyedül és hány tette őket arra, hogy az evangéliomért szenved
szor kettesben. Kitűnik, hogy az őskeresztyénség
jenek. Gyalázatot, börtönt, éhséget, testi fájdal
munkásai jobban megszívlelték a Mester szavát makat. így kell szolgálni az Urat. így lehet
és ígéretét: „Ahol ketten vagy hárman együtt előbbre vinni az evangéliom ügyét. Pál és Silás
lesznek az én nevemben, ott leszek én is őközöt- példája nemcsak azt mutatja, hogy miként kell a
tük.“ Többnyire együtt találunk két evangélis hivő embernek elviselni a szenvedést és gyalá
tát. Első missziói útján Pál Barnabással dolgo zatot a Krisztusért, hanem megtanít arra is, hogy
zott; vele meghasonlott, de azért nem megy valamivel kevesebb súlyt kell helyeznünk a „de
egyedül, hanem választ magának megint egy kórumra" és a „tiszteletreméltóságra“, az Urnák
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szolgálatában. Mibelénk már szinte belénk ivó kivételével. Haru-Saki alacsonyabb növésű volt
dott az a gondolat, hogy csak bolthajtásos és gó leánypajtásainál, de karcsú és hajlékony; szapo
tikus vagy román stílusú ablakokon keresztül rább, ügyesebb kezű a többinél. Szüleit és két
megvilágított templomokban „illik“ énekelni és tagbaszakadt bátyját máris elkerülte. Naphosszat
imádkozni. Pesten a slágerokat és kuplékat az kitartóan sürgölődött, csak délben pihent addig,
utcasarkokon éneklik, szavalják, árulják; az míg ebédjét, azt a kevéske rizst megette.
Üdvhadsereg katonáit, akik az utcán énekelnek
Aznap napszállta előtt bevégezték a táblát
és imádkoznak, megkótyagosodott, vagy képmu és Haru-Saki megkönnyebült sóhajjal egyenesí
tató embereknek tartják. Annyira tiszteletremél tette ki fájó vállát. Fáradhatatlan szorgalmáért
tóvá tettük a hitünket, hogy csak a templomi elismerő jószót nem kapott, de nem is várt. Hal
gyülekezetben merünk vallást tenni hitünkről. latlanul különös dolog lett volna, ha az apja vagy
Félünk a hitetlenek vigyorgásától, vagy gúnyos anyja azt mondják neki: „Haru-Saki, derekasan
megjegyzéseiktől. Hamar készek vagyunk Krisz dolgoztál, szaporábban, mint a többiek.“ Hiszen
tus ama mondását idézni: „Menj be a te titkos ő csak leány volt, a szülei meg földhöz ragadt
kamrádba;“ vagy azt a másikat: „Gyöngyeiteket szegény emberek. A családnál nagy szeme volt a
ne hányjátok a disznók elé.“ De a tulajdonkép teának, rizsnek; igazán szép volt tőlük, hogy
peni ok nem, az-e, hogy szégyeljük a Krisztus Haru-Sakit mindjárt a születésekor ki nem dob
evangéliomát és nem akarunk Krisztus bizony- ták, ahogyan azt sok szülő megcselekszi Haruságteyői lenni az emberek előtt?
Saki hazájában. Haru-Saki soha életében egyet
len egyszer sem lakott még jól; mindig éhes volt.
4.
Azt olvasom: „A foglyok pedig hallgatják
De azért olyan jó volt élni! Különösen az
vala őket.“ Sohasem lehet tudni, hogy ember
társunk szívében mi lakik. Milyen vágyódás tisz idei tavaszon úgy pezsgett benne az életöröm,
tább élet után. Milyen vergődő keresése Isten mint még soha. Talán azért, mert az idén már
nek, az élet igazságának és jelentőségének. Aki meg tudta látni, hogy otthonának, a hitvány bam
a Krisztusról igaz és őszinte bizonyságot tesz, busz-kunyhónak keshedt falain túl milyen szép
arra ugyan nem számíthat mindig, hogy az em dolgok vannak a világban. A levegőben o ti rez
berek azonnal megtérnek, de bizton számíthat geti a tavasz sokféle bájának Ígérete. Legelőször
arra, hogy életének, szavainak, magatartásának a cseresznyefa virágzott ki, s volt nap, amikor
mély hatása lesz azoknak az életében, akik is Haru-Saki járkálhatott a tündérrózsákkal beha
merik vagy ismerték. Még ha pillanatnyilag ne vazott hajlós gallyak alatt, szívta az édes illa
vetnek és gúnyolódnak is: a mag el van vetve s tot és egyidőre megfeledkezett nehéz fiatal éle
a magvető alszik, de a mag kicsírázik és terem. téről. Azután más virágok nyíltak. A hegyek lan
Az őszinte és bátor hitvalló keresztyén mindig káira a tea-kertek lágy, mély színei telepedtek.
sokakat fog megtéríteni. Talán nem prédikál, A lassan hullámzó rizs-mezők csillogtatták ara
•
nem tanít. De az élete prédikáció. Vannak prédi nyukat*
Haru-Saki lassan ballagott hazafelé. A sötét
kátorok, akiket olyanok térítettek meg, akik so
hasem mertek volna arra gondolni, hogy az Igét szemeiben ülő szomorúsággal sajátságos ellen
hirdessék. Manapság igehirdetésre megdöbben tétben az ajkán majdnem mindig mosoly játsza
tően könnyen vállalkoznak az emberek. Pedig dozott, ma pedig valósággal ragyogott az arca,
legalább is olyan nagy hatása van annak, ha éj mintha a lenyugvó nap tüze tükröződött volna
féltájban imádkozunk és énekelünk. Dicsőítjük benne. Egyszerre csak három embert látott kö
zeledni. Nem hasonlítottak az ő fajtájához. Fe
az Istent, mert ez az embernek fődolga.
hérbőrű, magasnövésű emberek, akik néha meg
látogatták a tea-kerteket. Mellettük elmenőben
félénken nézett fel rájuk. A férfiú szélesvállu,
magas, bizonyára valami előkelőség. De az egyik
Haru-Saki áldozata.
nő olyan szép volt, hogy annál szebbet Haru-Saki
i.
még sohasem látott. Arca fehér, mint a tej, cse
A bambusz-bozótok és homorú hátú templo resznyevirágra emlékeztető pírral; aranyos haja
mok országában, tavasz volt, A csákány formájú puha kis gyűrűkben röpködött arca körül. Ez a
kapákkal feltúrkált mocsaras alföld szivacsos, megbűvölően szép nő is mosolygott, az igen bol
fekete; talaja kilátszott a vízből. Mezítelen láb dog emberek mosolyával.
szárú férfiak, nők és gyermekek bokán felül érő
Haru-Saki sóvár szemmel nézett utánuk.
sárban ültették el a magágyakon keltetett zsenge, Nini! a szép nőnek kalapjáról leesett valami kis
zöld rizs-palántákat. Hankow város közelében, fehér felhő és az útfélre hullott. Haru-Saki oda
ahonnan látni lehetett szürkén, porosán a magas szaladt s elkapta a leesett tárgyat mielőtt a szellő
városfalakat, egy széles táblán gyorsan haladt tovalibbenhetett volna vele. A következő pillanat,
az ültetés. A fájós háttal, meggörbülve dolgozó ban visszaadta a puha, habkönnyű dolgot tulaj
sok napszámos között akadt néhány fiatal leány donosának, aki különös, érthetetlen nyelven, de a
is. Szomorú szemű, fáradt kis teremtések, akik világ legédesebb hangján mondott köszönetét.
fásultan robotoltak. Nem • vehették tudomásul,
„Nem volna kedved Hankowban a missziói
hogy öröm és mosoly is van a világon. Egynek a iskolába járni?“ kérdezte hirtelen a másik nő,
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Haru-Saki nyelvén. A fiatal leány csodálkozva
nézett fel. A beszélő nem volt olyan csinos, mint
a szép nő, de a barna szemek olyan jóságosán,
annyi szánalommal néztek Ham-Sakira, amilyent
még sohasem tapasztalt.
„Ohl“ Haru-Saki kétségbeesett kis mozdu
lattal kulcsolta össze két kezét. A napfény el
tűnt arcáról. Szegény Haru-Saki úgy érezte, hogy
a napfény egészen kibujdosott ebből a nagyvilág
ból. „Oh, hiszen én csak leány vagyok.“
„De az iskola éppen leányok számára van,'
magyarázta új barátnője. „Nem szeretnéd meg
tanulni az olvasást, írást és sok más hasznos dol
got?“ — Haru-Saki valósággal megdöbbent.
Ilyen csodálatosat még sohasem hallott. Hiszen
ez szinte hihetetlen!
Közben odaértek a szülei is, akik néhány is
merősükkel megálltak beszélgetni s most feszült
kíváncsisággal hallgatta. „Örömest odaadjuk,
csak vigyék,“ szólt az apja. „Igen szegények va
gyunk, legalább egy szájjal kevesebb eszik. Vi
gyék. A maguké."
De az idegen nő egyszeriben vonakodott.
„Mit csináltam! Már most is túl vagyunk zsúfolva.
De nem tudtam ellentállni ennek a kedves kis
arcnak!" — „Vegye magához,“ súgta neki a szép
nő. „Gondom lesz rá, hogy a leányka ne jelent
sen magának új terhet."
Semmi siránkozó búcsúzkodás nem volt.
Mégcsak el se köszöntek egymástól. Azonban
Haru-Saki hátrafordult, hogy még egy sóvárgó
pillantást vessen szüleire és testvéreire, amint
azok hazafelé ballagtak a mezei ösvényen, örült
ugyan, hogy olyan helyre kerül, ahol leánynak
születni nem jelent végzetes szerencsétlenséget,
ámde szerette szüleit s ime azok milyen nyilván
való közömbösséggel mondtak le róla.
(Folytatjuk.)

JEGYZETEK.
Nemrégiben a pápa felpanaszolta a protes
táns propaganda erősbödését Rómában s hivat
kozott a Mussolinivel kötött egyezményre, amely,
nek értelmében a „Szent Város" mostani jellegét
változatlanul fenn kell tartani. A helyzet az,
hogy Rómában a protestantizmus csak egy csepp
a tóban. Róma protestánsait három csoportba
oszthatjuk: 1. az idegen protestáns lakosok és a
követségek gyülekezetei, 2. az angol és amerikai
missziók, 3. az olasz protestáns gyülekezetek,
mint például a valdens gyülekezetek. Ezek vala
mennyien igen csendes tevékenységet fejtenek
ki a maguk tagjai körében és a százegynéhány
róm. kath. templom pompája és harangzúgása kö
zött a lakosság nagy tömege alig-alig veszi őket
észre. A valdensek tevékenységének középpontja
ma is Észak-olaszország, de egy amerikai nőnek
adományából Rómában is van nekik egy nagy,
jól felszerelt templomuk, harangok nélkül, nehogy a pápának és követőinek nyugalmát megza
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varják; de a nyitott ajtókon kihallatszik Luther
magasztos himnusza, „Rocca forte é il nostro
Dio.“ A baptistáknak Rómában négy gyülekeze
tük van s egy árvaházuk, s iratterjesztéssel is
foglalkoznak. A methodistáknak több templomuk
és intézményük van Rómában. A methodisták
nemrégiben a Monte Marion, a Vatikánnal szem
ben s annál magasabban egy nevelőintézetet lé
tesítettek, kapuja felett arany betűkkel a felírás:
„Voi conoscerete la Veritá," „megismeritek az
igazságot“, s talán ez nem tetszik a Vatikánnak.
De általában véve a római protestáns gyülekeze
tek szegények, szerények és gyöngék, s azzal a
tudattal hordják keresztjüket, hogy Isten igéje
mindenre elégséges.
Az egyik egyházmegyei közgyűlésen, amely
választási vitás ügyet tárgyalt, az egyik közgyű
lési tag a napilapok tudósítása szerint csodálko
zását fejezte ki afölött, hogy az egyházmegye
lelkészei ahelyett, hogy a Biblia tanításával je
lentek volna meg, „a kezükben a joggal vesznek
részt a közgyűlésen.“ Nem tudom hogyan értsem
ezt a csodálkozást. Nem gondolhatok mást, mint
hogy a tudósítás nem adja vissza híven a fel
szólaló közgyűlési tag szavait. A dolog tisztá
zásra szorul. Egy egyházmegye lelkészeinek
semmi körülmények között nem szabad úgy vi
selkedni, hogy magatartásukkal provokáljanak
ilyen megnyilatkozásokat. Másfelől azonban ért
hetetlen előttem a Biblia tanításának és az egy
házjognak ez az éles szembeállítása. Elképzelhe
tetlen előttem az, hogy egy közgyűlésen, amely
egyházközigazgatási hatóság, amelynek működé
sét ennélfogva az egyházi törvények, az egyház
jog szabályozzák, a lelkészi kart a Biblia tanítá
sának elmellőzésével lehessen vádolni, csupán
azért, mert az egyházjog alapján állanak. Sze
rintem azért, mert valaki a közgyűlésen az egy
házjog és az egyházi törvény zsinórmértékét
tartja szem előtt, nem vádolható meg azzal, hogy
nem a Biblia tanításával jelent meg a közgyűlé
sen. Mert ebből az következnék, hogy az egyház
jog érvényesítése ellenkezik a Biblia tanításával.
S akkor nem a lelkészek hibásak, hanem az egy
házjog.
•

Ha valaki Dantenak azt a verssorát, amely
olaszul így hangzik: Dei remi facemmo ali al
folle volo, és amely sor Mussolininak tetszését
mindenek felett megnyerte, egy napilap hasáb
jain így kénytelen lefordítani: Eszeveszetten re
pültünk evezőnk szárnyain; s ha tudjuk, hogy
a fordítót, ha nem is a Dante nagysága iránti
tisztelet, de a Duce iránt a lap irányából követ
keztetve mindenesetre fennforgó hódolat a sza
vak alapos megrágására indíthatta volna, mert
hiszen ebben a verssorban mégis csak kell vala
minek lenni ami a fasizmus atyjának lelkét meg
fogta, holott a magyar szövegben csak a féke
vesztett költői képzelőtehetségnek szójátékát fe
dezhetjük fel, amelyben az egyébként lassú moz
gású evező a madarak szárnyával jut kapcso
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latba a mozgás fogalmának közvetítésével, akkor
fel kell tételeznünk, hogy itt a felületesség és
könnyüvérüség mellett szerepe jutott annak is,
amit a nyelv géniuszának nevezhetünk, s ami
megakadályozta azt, hogy egy magyar fordító
evezői egy olasz költő lelkének szárnyalását nyo
mon kövessék. A magyar fordításban azt látjuk,
hogy egy metonümiával miként lehet elméletileg
áthidalni a nehézségeket és szavakba desztil
lálni a munka fatális hiányát: evezőink a fantá
zia transzparensein keresztül nézve szárnyakat
kapnak és ész nélkül repülünk Peer Gynti len
dülettel, az ezeregyéjszaka repülőszőnyegén;
alattunk marad a hánykolódó tenger, a verejtékszagú szántók, a lihegő városok és a bányászcsá
kányra váró hegyek és lebegünk az ég azúrján,
bárányfelhők puha bársonyán. Ez a magyar for
dítás. Dante olasz sora pedig a teremtő emberi
fantáziának, az akadályokon diadalmaskodó
akaraterőnek himnusza; a modern kor dicsérete
és revelációja a középkori olasz lángelme sza
vaiban; az örök művészet kohójában kikalapált
és a nyelvművész műhelyében cizellált szimbó
luma az alkotó szenvedélyeknek; a gyorsaság
álma és vágya helyett a gyorsaság kiküzdésének;
az anyagon diadalmaskodó léleknek; az eszközök
áthevítésének az inspiráció tűzével, és magyarul
így hangzik: Az evezőkből szárnyakat csináltunk
az őrült repüléshez. A hírlapi fordítás Odüsseusa szárnynak képzeli az evezőt és repül: kép
zeletben. Dante Odüsseusa szárnyat csinál az
evezőből és reoül, A hírlapi fordítás és Dante
közt az a különbség, ami van a magyar fasizmus
és az olasz fasizmus között. Olaszul Dante re
meke magyarul fajunk sorstragédiája. Az egyik
Odíisseus, a másik Oblomov.

Ágostai Hitvallásunk és az
egyházszervezet.
(IV. fo ly ta tá s)

Megállapíthatunk már ebből annyit, hogy az
egyházszervezetnek egyik kristályosodási pontja
a gyülekezet, de e mellett ne feledkezzünk meg
a zsinatról, amelynek fontossága majd akkor tű
nik ki, amikor megállapítjuk, hogy az Á. H. sze
rinti egyházszervezet nem kongregacionalizmus,
nem önálló gyülekezeteknek összefüggéstelen
konglomerátuma, amelyet a ,.világi dolgokhoz"
tartozó szabályokon és törvényeken kívül semmi
más nem tartana össze. A gyülekezetek szerepére
vonatkozólag fontos az is, amit az egyházi hata
lomról szóló XXVIII. cikkben olvasunk: ,,Ha (a
püspökök) az evangéliom ellenére tanítanak va
lamit ottvan a gyülekezetek számára Istennek
az a Parancsolata, mely megtiltja az engedelmes
séget". Aminthogy a hitvallás cikkeiben nem csu
pán pozitív megállapítások vannak, hanem elíté
lések. kárhoztatások is.
Az egyházszervezetnek másik kristályoso
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dási pontja az egyházi hivatal, a lelkészi hi
vatal. Az egyházi hivatalt Isten rendelte az
evangéliom hirdetésére és a szentségek ki
szolgáltatására. Az ige és a szentségek azok az
eszközök, amelyek által adatik a Szentlélek, aki
hitet ébreszt és így az újjászületésre és megigazulásra segít. Az egyházban csak annak szabad
nyilvánosan tanítania és a szentségeket kiszol
gáltatnia, aki rendes meghívással bir (rite vo
catus). Az Á. H.-nak ebből a tanításából kitűnik
a lelkészi hivatalnak egyházszervezeti szempont
ból való egyedülálló és kiemelkedő jelentősége.
Az egyházszervezet ismerhet sokféle tisztet és
szolgálatot, de egyedül a lelkészi hivatal az,
amely az egyházban isteni institúcióval van fel
ruházva. Ennek a hivatalnak a jelentőségét nem
csak azzal emeli ki az Á. H,, hogy csak a rendes
meghívással bírók láthatják el ezt a hivatalt, ha
nem — és ez még jobban adja meg személyektől
függetlenül a hivatalnak fontosságát — ,,a szent
ségekkel lehet élni akkor is, ha gonoszok szolgál
tatják ki."
A lelkészi hivatalnak egyházszervezeti sze
repe már most két irányban vizsgálandó. Ez a hi
vatal először Isten rendelése; másodszor csak
,,szabályszerűen elhivottak" által tölthető be.
Mint Isten rendeltetése gyülekezet nélkül is
megvan. Ahogyan az egyház örökre megmarad,
úgy örök a lelkészi hivatal, az egyházi hivatal is,
emberektől függetlenül. ,,Ég és föld elmúlnak,
de az én beszédeim soha, semmiképen el nem
múlnak," ,.Az Urnák halálát hirdessétek, amíg
eljövend." Istennek ezen az institúcióján az em
ber nem változtathat, ezt a hivatalt ember meg
nem semmisítheti és létre sem hozhatia. Mint
Istennek rendelése az egyházi hivatal előbb van,
mint az egyház, mint a gyülekezet. A Szentlélek
— a Kiskáté szerint — az evangéliom által hívja,
gyűjti, a keresztvénséget. De amikor így telje
sen isteni rendelésen alaoul és így lénvegében
véve az egyházszervezet keretein kívül áll, más
felől a „szabályszerű elhivatás" feltétele ezt a
hivatalt annak ellátása szemDontjából a gyüle
kezethez köti. Mert a szabályszerű elhívásnak
alanya az Apológia szerint egész határozottan az
egyház, ,,(A lelkészek) Krisztus személyét kép
viselek az egyház elhívása révén", mondja az
Apológia.
(Folytatjuk.)

Karintiai szomszédainknál.
Az 1930. év Husvét hétfője. A millstatti
tó melletti Seebodenban már korán reggel bú
csújáráshoz készülnek. A wolfsbergí Szent Wolfgangnak szól a búcsú járás. Hosszú menetekben
vonulnak felfelé a hívők tömegei a hegyre. Meg
számlálhatatlan sok imát mondanak karban. Egy
szót sem értettem belőle, jóllehet németül
mondták.
A templom körül nagy sokadalom volt.
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Akárcsak az országos vásárokon, mindenféle
árusok állították fel asztalaikat és bódéikat. A
templom mellett levő kocsma jól ellátva aszta
lokkal, padokkal, üvegekkel és hordókkal várta a
vendégeket. A legtöbben azonban először a
templomba mentek, imádkozva és kereszteket
vetve. A tömeg állva hallgatta a prédikációt. A
lelkész az emmausi tanítványokról prédikált.
Amikor a hallgatósága körében minket is észre
vett, mert a diakonisszák fehér főkötője elárult
bennünket, a bibliaolvasásról kezdett beszélni.
Tiltakozott azon vád ellen, mintha a katholikusoknak nem volna szabad a Bibliát olvasni. „Ol
vassák csak a Bibliát, de csupán azokat a fordí
tásokat, amelyeket a katholikus egyház elismer."
— A prédikáció után sokan az oltár mögé tola
kodtak. Természetesen én is látni akartam, hogy
mi megy ott végbe. Ahogyan az egész templom
ban, úgy itt sem volt tulajdonképeni padlózat,
hanem a meztelen föld. Azonban az oltár mögött
egy nagy lyuk volt, mély gödör. A hívők lemen
tek a gödörbe, mindegyik lehajolt és vett egy
keveset a szentelt földből. Némelyik a zsebken
dőjébe kötözte be a földet, mások papírzacskót
hoztak magukkal. — Azt senki sem akarta meg
mondani, hogy mi célra viszik magukkal a föl
det. A tömeg különben is már tovább sodort. A
falon néhány igen megkopott képet láttam. Az
egyiken még ki tudtam ennyit belűzni: „Hasznos
segítségül hívni a rossz szellemek ellen éjjel 12
és 1 óra között." — Aztán már az ajtó felé szo
rítottak.
Ottkün, a templom előtt, új jelenet tárult
elém. Egy asztalon füstölt sertéscsülkök voltak
felhalmozva, párosával összekötve. Mellette egy
széken egy fiatal ember állt és két pár csülköt
tartott magasra. Az asztal mögött állott a pap
és belekiáltott a tömegbe: „Egy sillinget aján
lo tta k először, — ki ád többet?" — Azután lici
táltak: 1.50 — 2 00 —2.40 — 3.00 —3.30—3.80—
4.00—4.50—4.80 — „4.80 silling először-másodszor és — harmadszor." jelentette ki a pap. A
szerencsés vevő odalépett, kifizette a 4.80 sillin
get és odább állt a csülökkel. Az árverés ment
tovább, mígnem az utolsó pár csülök is elkelt. —
Mit jelent ez a különös cselekmény a búcsújáróbelyen és a búcsújárás napján? Mi a célja az ol
tár mögül vett földnek, ahonnan az évek folytán
az emberek már néhány szekérre valót elhord
ták? Aznap senkitől sem tudtam választ vagy
felvilágosítást kapni.
Másnap volt alkalmam egy katolikus nap
számossal beszélgetni a titokról. Csodálkozott a
lelki dolgokban való tudatlanságomon, mert hi
szen ezt minden körülmények közt már régen
tudnom kellene. ,.Na, ha maga még ezt sem
tudja, akkor —." Nem feiezte be a mondatot
Azután így folytatta: „Valamikor régen sertés
vész volt a vidékünkön. Minden sertés elpusz
tult. A katholikur egyház akkor elrendelte, hogy
disznóöléskor a parasztok füstöljék föl a sertéscsülköket, őrizzék meg és Husvétkor ajándékoz
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zák az egyháznak. Ezzel megszerzik azt az érde
met, hogy jövőben a vész nem tesz kárt ólaik
ban. Az egyház a maga részéről elárverezi a
csülköket és aki vesz belőlük, az megvédi serté
seit a vésztől. Az egyháznak kell a pénz és így
bevételre tesz szert. Ez a szokás a vidéknek több
templomában megvan. Én is vettem már sertéscsülköket." — „A szentelt földet odahaza meg
etetik a sertésekkel és ugyanazt a célt szolgálja."
így beszélte el nekem az én emberem.
(„Heilig dem Herrn.”)

Lelkész és felügyelő együttműködése.
Irta: Hering János.

I.
Csiky Lajos, „Lclkipásztorkodástan" című
müvében, a lelkész munkálkodásának megjelölé
sére 48 nevet tud a Bibliából összeszedni. Pl.:
evangéliom hirdetője, pásztor, tanító, prédikátor,
a Krisztus követe, elöljáró, örálló, Isten mellett
munkálkodó szolga, Krisztusnak szolgája, gyüle
kezet szolgája, számadó, építőmester stb. Már
ez a sok név is mutatja, hogy milyen sokoldalú
munka a lelkész munkája.
És ezért a munkáért számolnia kell a lel
késznek saját lelkiismerete előtt, a gyülekezet
előtt, az egyházi hatóságok előtt, a nagy nyilvá
nosság előtt, az Ur Jézus előtt.
Olyan széleskörű, felelősségteljes munka
ez, hogy kivételes férfiú legyen, Istentől nyert
különös karizmák birtokában, aki minden vonat
kozásban el tudja végezni. Már pedig Csiky La
jos megjelöléseihez még hozzá kell egyet ten
nünk, ami minden emberrel együtt a lelkészre is
jellemző: „gyarló ember".
Mindehhez még hozzájárul, hogy bár min
den gyülekezetnek főcélja és rendeltetése a
Krisztushoz közelebb vezetni a híveket, mégis
minden gyülekezetnek a külvilággal, a társada
lommal is van sok olyan kapcsolata, melyek iránt
a lelkésznek annál kevésbbé van meg az érzéke,
minél jobban lefoglalja egész munkaerejét és ér
deklődését a gyülekezet belső, nevezetesen val
lásos élete. Úgy is mondhatnám ezt, hogy utó
végre a lelkész se érthet mindenhez.
Épen ezért a magyar evangélikus egyetemes
egyház bölcsen intézkedett, mikor ennek a nagy
felelősségnek és egész embert lefoglaló munká
nak legalább egy részét le akarva venni a lelkész
vállairól, melléje munkatársat állított az egyházközségi felügyelő személyében. Azaz, hogy nem
jól mondom: nem a felelősség egy részének levé
teléről és átadásáról van itt szó, hanem a felelős
ség és munka megosztásáról, amennyiben a lel
kész és a felügyelő — az egyházalkotmány 58.
§-a szerint — „ketten, egyenlő joggal és felelős
séggel kormányozzák cs képviselik az egyház
községet és annak ügyeit egyetértőleg intézik."
Az egyházalkotmány 60-ik §-a közelebbről
is meghatározza a felügyelő munkakörét és fel
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adatait, amennyiben kimondja, hogy „az egyházh í r e k.
községi felügyelő az egyházközség jogainak, ér
dekeinek és vagyonának, valamint az egyházközség, a lelkész és a többi egyházi tisztviselő
Dr. Morehead a Dannebrog-rend lovagja. Dánia és
tekintélyének őre.“
Izland királya Dr, M orehead professzort, a Lutheránus
Röviden, az egyházközségi felügyelő a lel Világkonvent végrehajtó bizottságának elnökét a Danne
késznek teljes jogú munkatársa, ami kifejezésre brog-rend lovagjává nevezte ki, A kinevező okmányt és
jut abban az ünnepélyes formában is, melyben a a Rend keresztjét a washingtoni dán követ adta át a ki
felügyelő beiktatása szokott történni.
tüntetettnek azzal a magyarázattal, hogy a kitüntetés
Hogy a „felügyelő“ szónak tartalma még vi azoknak a kiváló érdemeknek szól, am elyeket Dr.
lágosabb legyen előttünk, rá kell mutatnom arra Morehead az egyházaknak és a nemzeteknek a Luthe
is, hogy a felügyelői tisztség gyökere visszanyu- ránus Világkonvent vezető állásában, továbbá Európa
lik azokba a nehéz, viszontagságos időkbe, mikor segélyezésében mint a Nemzeti Lutheránus Tanács biz
nehéz köz- és társadalmi viszonyok között, ellen tosa teljesített. — A D annebrog-rendet V. Keresztély
séges közhangulat, ellenséges érzésű kormány- dán király 1671-ben alapította, katonai és polgári érde
és királyi-hatalom idején, majd mindenegyik mek jutalmazására. A Rend keresztyén, az alapítási év
evangélikus egyházközség az evangélikus val- mellett az 1219. év is szerepel, amikor a hagyomány sze
lásu földesurnak, vagy valamelyik előkelő, ha rint W aldemar dán király az oroszországi pogányokkal
talmas nemes urnák védelme alá helyezkedett, harcolva, az égen meglátta ,,Dannebrog‘‘-ot, a dán lo
akiket aztán a nagyjelentőségű „patrónus“ név bogót, ami győzelmet jelentett.
vel illettek.
Halálozás. Rosta Ferenc felavatott lelkész,
A mai megváltozott világban már nincsenek
meg a régi értelemben vett patrónusok, bár egyik a soproni evang. líceum rendes tanára 34 évi
másik gyülekezetben még most is vannak olyan, buzgó és áldásos működés után életének 65-ik
régi családokból való felügyelők, akik valóság évében január 16-án, hosszú szenvedés után el
gal ma is ,,patrónus“-számba mennek, hogy csak hunyt. Temetése január 19-én volt Sopronban.
Missziót est Győrben. Január 16-án a Fodor Kálmán
a Prónayakat, Ostffyakat stb. említsem. Hanem
azért úgy érzem, hogy a „felügyelő“ szónak a karnagy által vezényelt gyülekezeti vegyeskar közremű
fogalmában (a felügyelőséget egészen ideális ér ködésével missziói jellegű vallásos estély volt Győrött.
telemben véve) ma is kellene lenni valaminek a Előadók voltak D. S a u l Frigyes esperes, a gallneukir,,patronus“-ból, vagy hogy a magam fordítása cheni diakonissza anyaegyház rektora és H a m m i t z s c h
szerint, magyarul mondjam: az atyai védelme György lelkész a Lipcsei Misszió egyik felügyelője. Az
utóbbi átutazóban volt nálunk, Jugoszláviába ment, hogy
zőből.
ott több gyülekezetben előadást tartson. — D. Saul elő
II.
A felügyelői tisztség, bár rendes körül
mények között nem okoz terhes munkát, sőt az adásában ism ertette az ausztriai evangélikus egyház
egyházát szerető, ambiciózus felügyelő még örö szenvedésekkel teljes történetét, amely nagyjában párhu
möt is talál felügyelői tisztségének gyakorlásá zamos fejlődést mutat a többi Habsburg-országok, tehát
ban, mégis annyira fontos bizalmi állás, hogy egy Magyarország protestáns egyházainak történetével. Az
részt csak alapos körültekintés és megfontolás örökös tartom ányokban a reformációt alaposabban si
után szabadna valakit felügyelővé választani, került kiirtani, mint nálunk. A mai, megcsonkított A uszt
másrészt, a felügyelővé kiszemelt férfiúnak szin riának hat és fél millió lakosa közül 260.000 evangéli
tén csak alapos megfontolás és kellő tájékozódás kus, az arányszám tehát kedvezőtlenebb, mint nálunk.
Az ausztriai evang. belmissziói munkának egyik leghatal
után volna szabad ezt a tisztséget elfogadnia.
A gyülekezeti felügyelői állás betöltésénél masabb alkotása a gallneukircheni diakonissza anyaegy
tehát feltétlenül tisztában kell lenni azzal, hogy ház és a vele kapcsolatos intézmények. Gallneukirchen
csakis egyházát szerető, vallásos lelkületű, jó Felsőausztriában, Linz közelében van. A 2000 lakosú me
indulatú, tekintélyes, feddhetetlen férfiúról le zőváros többsége r. káth. Érdekes, hogy a 4—5 órajá
het szó, olyanról, aki egyházáért tud is, akar is rásnyi körzetben elszórtan élő, kb. 200 evangélikus közt
önzetlenül dolgozni, és akinél számítani lehet az ébredési mozgalmat százesztendeje a gallneukircheni
arra, hogy az egyházkormányzás felelősségtel r. kath. plébános indította meg. A diakonissza egyház
jes munkájában, a lelkésznek a szó legnemesebb 53 esztendős múltra tekinthet vissza; akkor lépett ott
szolgálatba a két első diakonissza, akik Stuttgartban
értelmében, munkatársa lehet.
(Folytatjuk.)

»Boldog nép az, amely megérti a kürt sza
vát; a te orcádnak világosságában jár ez, oh
Uram! A te nevedben örvendeznek egész nap;
és a te igazságodban felmagasztaltatnak. Mert
az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóaka
ratoddal emeled fel a mi szarvunkat is. Mert
az Ur a mi paizsunk és Izráelnek Szentje a mi
királyunk«. — 89. Zsoltár 16-^19.^

nyerték képesítésüket. Az elmúlt félszázad ennek az
intézménynek életében gyönyörűen megmutatta a szeretetben munkás hit erejét. Az 1929/30. évi jelentés sze
rint összesen 170 diakonisszája van a gallneukircheni
anyaháznak, akik öt országban dolgoznak, Budapesten is
van négy, a reformátusoknál. A diakonisszák közül be
tegápolással foglalkozik 38, elmebajosokkal 3, csecsemőés gyermekotthonokban 18. a gyengeelméjüek, hülyék
és epileptikusok iskolájában 6, leányotthonokban 2, aggés betegmenhelféken 15, gyülekezetekben 12, Üdülő
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otthonokban és hoszpicokban 9, a városi misszióban 2,
a veszélyeztetett leányok otthonában 5. Ezenkívül vannak
diakonisszák a konyhán, a kertben, a varrodában, a ház
tartási iskolában, az irodában, a pékmühelyben. Ebből
a felsorolásból kitűnik, hogy milyen sokféle az a munka,
amit a gallneukircheni diakonisszák végeznek, az a szol
gálat, amit teljesítenek. Felhívjuk olvasóink szives fi
gyelmét arra, hogy a gallneukircheni diakonissza-anyaházban szívesen látnak vendégeket, akik a német nyel
vet is' elsajátítják azonkívül, hogy csekély költségen
üdülnek. Magyarországról is mindig vannak az intézetnek
vendégei. Az intézet naponta 600 ember ellátásáról gon
doskodik. Anyagi fedezetet nyújtanak erre az ápolási
stb. dijak, az intézet gazdaságának jövedelme és a szeretetadományok. — Hammitzsch György missziói fel
ügyelő Indiáról tartott eláedást. Indiának 320 millió la
kosa, van; a földön minden ötödik ember indiai. Az in
diai nép a világ legvallásosabb és igen tehetséges népe.
De a pogány vallás rettenetes átkát semmi sem bizonyítja
jobban, mint az indiai nép élete; két szóval lehet jelle
mezni az indiai vallásosságot: félelem és bizalmatlanság.
A félelemre jellemző, hogy éjszaka idején még felnőtt
ember sem mer egyedül kimenni a házból, mert odakünn
a sötétben a gonosz szellemek tanyáznak. Az indiai nép
nem ismeri a felebaráti szeretetet. Évszázadokon, évez
redeken keresztül nem épült Indiában egyetlen kórház
sem. Épültek kórházak, de nem beteg embereknek, hanem
beteg majmoknak és beteg teheneknek (ez az utóbbi In
diában szent állat). A beteg emberben isten dolgozik, s
nem szabad a betegséget okozó istent munkájában há
borgatni Hammitzsch felügyelő ismertette azután az in
diai keresztyén gyülekezetek életét, istentiszteletét. —
Ugyanaznap D. Saul külön előadást tartott a győri evang.
szeretetházi diakonisszáknak; Hammitzsch pedig vetített
képeket mutatott be Indiáról a szeretetházi gyermekek
nek.
Bibliaolvasóknak, Szent harc. — Jan. 26., hétfő:
Uram, nem bocsátlak el! 1 Mózes 32, 22—32. — Jan.
27., kedd: Harcold a hitnek harcát! 1 Tim. 6, 12—16. —
Jan, 28., szerda; Nézz a vezérlő fejedelemre, Jézusra!
Zsidi 12, 1—4. — Jan. 29., csütörtök: Meríts erőt a ke
gyelem eszközeiből. Ap, CseL 2, 42—47. — Jan. 30.,
péntek: Légy bátor tanúja Jézusnak! Ap. Csel. 17, 16—
34. — Jan. 31., szombat: Hű mindhalálig! Ap. Csel. 6,
8—15, 7, 55—59, — Febr. 1„ vasárnap: A földi harc és
szenvedés njiennyei jutalma. Luk. 6, 20—35.
Értesítés. Az Ágostai Hitvallás jubileuma alkalmá
ból az evangélikus hittományi kar által kiadott „Hitval
lás és Tudomány" című könyv előfizetési ára, miként azt
az előfizetési felhívás is jelzi, csak 1930. december 15-ig
volt 4 P, illetőleg bérmentes küldés esetén 4 P 40 f. A
könyv mostani ára már a bolti ár, tehát 6 P, illetőleg
bérmentes küldés esetén 6 P 40 f.
A keraenesaljai lelkészek gyűlése. A kemenesaljai
egyházmegye lelkészegyesülete január 7-én Celldömölkőn gyűlésezett Molitorisz János esperes elnöklete alatt.
A gyűlés foglalkozott a lelkészek anyagi helyzetével s a
következőkben látja a segítés útjait: 1. A lelkészi kon
gnia szempontjából az az összeg, melyre az állam a leikészfizetést kiegészíti, ma már nem lehet 1600 aranyko-
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róna; minimálisan 2400 aranykoronára egászíttessék ki a
lelkészi javadalom. 2. A lelkészi korpótlék ne 50%-ban,
de 100%-ban adassák meg a lelkészeknek; ezt törvény
biztosítja. 3. Rendezze az állam a terményfizetések ügyét
a lelkészi karral szemben is a tényleges helyzetnek meg
felelően. 4. Az Evangélikusok Lapja adjon helyet ily kér
dések tárgyalására. 5. Kéressék fel a MELE. elnöke,
hogy a MELE. vegye kezébe a lelkészek anyagi helyze
tének megjavítása ügyét. — Az egyesület az egyház
megye egy kisfizetésű, három gyermeket taníttató lelké
szének segélyezésére 6 hónapra havi 36 pengő segítséget
szavazott meg, mely összeg fedezésére az egyházmegye
lelkészei fejenként havi 3 pengőt fizetnek be az egyházmegyei pénztárba.
Zwingli-jabileum. Svájcban nagyszabású ünnepségek
lesznek Zwingli Ulrik halálának (1531. október 11.) 400
éves fordulója alkalmából. Zwingli születéshelyén, Wildhausban otthon létesítését vették tervbe, amelyben az
ifjúság az evangeliom befolyása alá kerül.
Szeged. A szegedi evangélikus egyház 19 pályázó
közül vitéz Magyar János nemesszalóki (Veszprém m.)
tanítót választotta kántor-tanítójává. — A szegedi evan
gélikus Nöegylet az elmúlt 1930. évben 1543.— P-t adott
ki szegényei segélyezésére, amely összeget gyűjtés utján
teremtette elő. Ezenkívül 60 kg. lisztet, 10 q kokszot és
13 q fát osztott ki egyes családok részére. E segélyt fő
leg december hó 20-án tartott karácsonyfa ünnepély al
kalmával osztotta ki, amely alkalommal is 180 evangéli
kus egyén részesült pénz, ruha. élelem stb. segélyben. —
A vallás és közoktatásügyi miniszter úr elrendelte, hogy
a Szeged-alsótanyai népiskola a szegedi evangélikus gyü
lekezet érdemes felügyelőjének nevével: „Kiss Ferenciskola"-nak neveztessék. Kiss Ferenc nevéről már egy
erdőt neveztek el Szeged környékén, tekintve, hogy az
alföldi erdősítés évtizedes szívós és eredményes mun
kája Kiss Ferencnek a müve.
A Misszióegyesület a budapesti belmissziói egye
sületek és egyházrészek összejöveteleinek felhasználá
sával missziói estélyeket fog rendezni Budapesten. Az
első missziói estély febr. 8-án délután félötórakor lesz a
Fébé evangelizáló órája keretében az egyetemes egyház
üllői-úti székházában (VIII., üllői-út 24). Előadást tart
Németh Károly, a Misszióegyesület egyházi elnöke.
A budapesti ev. kér. ifj. egyesület (KIÉ.) az Üllőiúti imaházban január 18-én ifjúsági estélyt tartott. A
megnyitót dr. Scholtz Oszkár elnök mondotta. Schulek
Tibor a magyar evang. ifjúság feladataival foglalkozott.
Gáncs Aladár Bibliát magyarázott. Szerepeltek még
Hajdú Anna énekmüvésznő, Hegedűs István és a Pesterzsébeti Ev. Ifj. Egyesület tagjai.
A hegyaljai egyházmegye Lichtenstein László fel
ügyelő és Tóth József alesperes elnöklete alatt rendkí
vüli közgyűlést tartott. A Nemes Károly föesperes el
halálozásával megüresedett főesperesi tiszt betöltésénél
az érvényes szavazatok egyenlő arányban estek Tóth
József alesperesre és Duszik Lajos miskolci lelkészre.
Az egyházmegyei felügyelő javaslata a közgyűlés elé az
volt, hogy az E. A. 102, §. értelmében az érvényesen
leszavazott gyülekezetek lélekszáma döntse el a válasz-
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tást. Ezzel szemben egy másik javaslat új szavazást kért.
Hosszas vita után a közgyűlés 18 szavazattal 17 ellené
ben új választást rendelt el.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos
Szövetsége (MEFHOSz.) felhivással fordul a magyar tá r
sadalomhoz, amelyben kéri, hogy jelentkezzenek nála
(Budapest, 4. Postafiók 72.) az állástalanok, m ert k a
tasztert akar róluk készíteni. Össze akarja továbbá állí
tani azoknak a lajstromát is, akik több forrásból húz
nak kellő indok nélkül, vagy éppen munka nélkül busás
jövedelmeket és akik ezáltal jogtalanul elállják az ifjú
ság útját; elfogad névtelen bejelentéseket is, m ert szigorú
lelkiismeretességgel fog utánajárni a bejelentett adatok
nak. Acsay László, a MEFHOSz. elnöke szerint Buda
pesten tizenegy diplomás utcaseprő van alkalmazásban.
A Jerikóban végzett ásatások kim utatták, hogy
Józsua idejében a város falai tényleg összeomlottak.
Az oroszországi vallásüldözés a lutheránus egyház
ellen is nemcsökkenő erővel dühöng, különösen észak
nyugaton, Smolensk, W itebsk, Polozk és Mohilev váro
sokban s azok környékén, Ott az elmúlt három hónapban
minden egyházi élet megsemmisült. A még szolgálatban
álló két lelkész közül az egyiket, Schwalbe smolenski
lelkészt, szeptember 30-ikán állítólagos „ellenforradalmi"
érzülete miatt agyonlőtték. A másiknak éjszaka idején
kellett menekülni. A vándorprédikátorok működése is
tilos, úgyhogy ezen az egész nagy területen elnémult az
igehirdetés. Minden lutheránus templomot és imaházat
elraboltak és világi célokra vettek igénybe. Legújabb
megbízható hirek szerint egy Kaufmann nevű fiatal lel
készt a Kaukázusban agyonlőttek. Egy másik, élem edett
korú lelkészt tömlöcbe vetettek mint „káros elemet".
Külmissziói Fűzetek. Az Evangéliomi Misszió Szö
vetség egy külmissziói fűzetsorozatot indított meg. A
Külmissziói Fűzetek 1. számát Rabenasolo madagaszkári
lelkész írta. „Rafaravavy Mária és az evangélium" címén
ism erteti a madagaszkári első keresztyének szenvedéseit
a múlt század elején. A fűzet ára 20 fillér. Évente négy
fűzet jelenik meg, előfizetési ára egy évre 70 fillér,
Naptárreiorm . Javaslat formájában foglalkoztatta a
Népszövetséget a naptárnak olyan megváltoztatása, hogy
a hónapok különböző hosszúsága megszűnne, s husvét,
valamint pünkösd ünnepe az évnek mindig ugyanarra a
napjára esnék, A kérdést egy októberban tartandó nem
zetközi konferencia fogja tárgyalni. Általában azonban
nem nagy érdeklődés nyilvánul meg ebben a tárgyban s
valószínű, hogy minden marad a régiben.
Templomezenielés Gödöllőn. D. Dr. Raffay Sándor
a bányai egyházkerület püspöke január 18-án szentelte
fel a gödöllői fiókegyházközség új templomát. Az istentisztelet után közgyűlés volt, amelyen a püspököt Blatniczky Pál főesperes, Chugyik Pál alesperes, ifj. Szabó

A ladár ref. lelkész és Strobel János községi bíró üdvö
zölték; Gömbös Gyula honvédelmi miniszter üdvözletét
dr. Endre László főszolgabíró tolmácsolta. Dr. Szentiványi Géza kir, közjegyző, egyházfelügyelő beszédet
mondott. A püspök kérésére a súlyos gazdasági helyzetre
való tekintettel a társasebéd elmaradt. A gödöllői fiók
egyház jelentőséggel bír közegyházi szempontból azért,
mert az ottani prem ontrei főgimnáziumnak sok evangé
likus növendéke van, akiknek eddig az egész tan.évben
nem nyilt alkalmuk arra, hogy evangélikus istentisztele
ten résztvegyenek. A templomépítésből származó te te 
mes adósság törlesztésére a fiókegyházközség szeretetadományokat kér.
Nyugtázás. Köszönettel ismerem el a következő
felülfizetésekét: Mokry Imre Bpest 3.60; Vitéz LentyLeidenberger János Bpest 0.80; Okolicsányi Gyula Bpest
0.60; Dr. Kneffel József Túra 0.40; Czito Győző Gödöllő
3.60; Válya Miklósné Bpest 3.60; Dr, Molnár Gyula Bpest
0.80; Irsele Józsefné Bpest 0.80; Markovits Mária Bpest
0.80; dr. Blaskovich Andor Bpest 3.60; A kóta Gy. Szé
kesfehérvár 1.60; Dr. Prőhle Károly Sopron 1.60; Kalmár
Ilona Orosháza 0.40 P.
K eletafrikában, Mamba-ban tavaly augusztus 23—
26, tarto tta első közgyűlését a Kilimandsaro, Para és
Meru hegységek vidékén levő 15 lutheránus gyülekezet.
Körülbelül 50 gyülekezeti képviselő, prezbiterek, tanítók
és misszionáriusok jöttek össze. A közgyűlés tárgyalási
anyaga a fiatal egyház missziói és lelkipásztori munkája
volt. A Missziói Konferencia és a Lipcsei Misszió Kol
légiuma által készített egyházi alkotmányt a közgyűlés
elfogadta. Ezzel megtörtént az első lépés a keletafrikai
önálló lutheránus egyház életében.
Ausztrália. Az ausztráliai Egyesült Lutheránus
Egyház habár lassan, de állandóan növekedik. Tavaly
kilenc templomot avattak fel és négy lelkész kezdte meg
szolgálatát. A körülbelül 27.400 egyháztag 253 gyüleke
zetét alkot. Az adelaidei szemináriumnak 89 tanulója
van.

Tanulmányút Konstantinápoly — Szentföld—Egyptcmba, A Párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya,
mely a MEFHOSz tanulmányútait rendezi és az elmúlt
szezonban 23 tanulm ányútat indított 1050 résztvevővel,
folyó évi február hó 15-én tanulmányútat rendez Egyptomba. Útirány: Budapest — Szófia — Konstantinápoly—
A nkara — Aleppo — Damaszkusz — Jeruzsálem —
K antara — Kairó — Assuan — Theba — Luxor —
Kairó — A lexandria — Pyreus — A then — Nis — Buda
pest. Időtartam : 35 nap. Részvételi díj: 1.600 P. — Ren
dez továbbá tanulm ányútat február hó 1-én Párisba,
továbbá a tavasz folyamán Északafrikába, Olaszor
szágba, Konstantínápolyba és a francia Riviérára. —
Az erre vonatkozó prospektust az érdeklődőknek leg
nagyobb készséggel díjmentesen küldi meg a Párisi Ma
gyar Diákegyesület Utazási Osztálya (Budapest, IX. Ferenc-körút 38. fsz. 2.) Telefon 872—74. Hivatalos órák:
hétköznapokon d. u. 4—6-ig.
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Hirdetési érák megegyezés szériát.

Szőlejében az Ur nem csak gyümölcsöt ke
res. Embereket, munkásokat is. Szegődtetni akar
„Hasonló a mennyeknek országa a
napszámosokat. Akik tudják, hogy kinek dolgoz
gazdaemberhez, aki korán reggel kiment,
nak, mennyiért dolgoznak, mi a teendőjük. Akik
hogy munkásokat fogadjon szőlejébe.“
nem egymást nézik s nem egymásra irigyked
Máté 2 0 . 1 .
nek, nem egymás kárán őrölnek, hanem akik
nek
eledele az, hogy Urunk akaratát cselekdjék.
„A seregek Urának szőlője az Izrael háza,
Akik örvendeznek, hogy dolgozhatnak. Dicse
és Juda férfiai az ö gyönyörűséges ültetése.'
így énekelt Ésaiás, az ótestámentom nagy prófé kednek a nyomorúságban is. Hordozzák a nap
tája. Mennyi munkát, gondot, szeretetet fordí nak terhét és hőséget, s nem panaszkodnak. Be
tott a seregek Ura Izrael házára! Azok a várako érik Isten kegyelmével. Mindenre erősnek érzik
zások, melyeket az Ur szőlőjéhez fűzött, nem magukat. Tudnak tűrni s nem fásulnak el. Tud
voltak túlzottak. S mégis, milyen nagy volt csa nak megalázkodni és nem aljasulnak le. Tudnak
lódása. Jogőizés helyett jogorzás, irgalom he szolgálni királyi lélekkel. Vannak-e ilyen mun
lyett siralom. — Mi van az új ültetéssel, az újtes- kásai az Ur szőlejének? A mennyek országában
támentomi szőlővel? Még több munka, még na nincs munkanélküliség soha. „Állás" talán nincs,
gyobb gond, még odaadóbb szeretet Isten részé de munka mindig van. Annyira, hogy Isten új
ről. Odaadta egyszülött Fiát. „Nagyon kövér hc V/ ból és újból hívja a munkásokat Soha sincs elég
gyen,“ a Golgothának szent vérrel áztatott föld munkás, mert mindig sok a munka. A munkanél
jén van az újtestámentomi szőlő, az Isten új küliség mai világában nem felel-e meg ez a pél
dázat arra a kérdésre, hogy miért van a világ
szövetségének gyülekezete. Rendeltetve arra,
hogy a Szentlélek gyümölcseit teremje. A szere ban munkanélküliség? Azért, mert a világ eltá
tet, őröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, vozott Istentől. A világ országai eltávoztak Isten
országától. Jogőrzés helyett jogorzás; irgalom
hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcseit.
helyett siralom. Azért nincs munka, nincs ke
Ezeket várja a szőlőnek Ura. Megtalálja-e?
Minden egyes keresztyén ember az Ur gyönyö nyér. A bűn rágja, rontja a világot; a bűnnek
zsoldja a halál.
rűséges ültetése. Minden egyest külön-külön
Milyen félelmetes ereje a bűnnek, halálnak
gondoz a szőlő gazdája. „Minden szőlővesszőt,
és
ördögnek,
hogy ez a világ, amelynek kezében
amely én bennem gyümölcsöt nem terem, le
van az evangéliom, rothadó, halódó világ. Csak
metsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem,
ugyan? A bűn, halál és Ördög ereje volna ez?
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen."
Nem az evangéliom ereje. A kétélű kardnak az
Ebben a szőlőben nagyok az igények, mert itt
ereje.
Ha a világ nem ismerné Isten igéjét, tör
minden készen van és az, aki annyit áldozott rá,
vényét, szeretetét, nem volna bűne. De ismeri,
sokat várhat. Megkapja-e?
Ez a szőlő az Istennek birodalma. Minden azért belepusztul bűneibe. Az Ur szőlőjében így
földi országtól különbözik. „Az én országom szüret idején, egy korszak végén sok a munka.
Állj be a munkások közé krisztusi lélekkel, s
nem ebből a világból való." Ha nem mennyei
hordozd azoknak az óráknak terhét, amelyek
ország volna, akkor a földi hatalom eszközeivel,
emberi bölcseséggel vagy ravaszsággal, a világ még hátra vannak, mielőtt el jő az éjszaka és
senki nem munkálkodhatik. Itt vannak az utolsó
szennyes indulataira appelálva lehetne az Isten
munkaórák!
országában sok mutatós dolgot csinálni. így azon
ban, ami mutatós van rajta, az nem mennyei,
Theologiai konferencia Sopronban. A múlt nyári
hanem nagyon is földi. A papifejedelmek a vi
lághoz tartoznak. A megalkuvás, a behódolás, az konferencián megnyilvánult közóhajnak megfelelően a
összeolvadás bizonyságai, egy természetellenes soproni evangélikus hittudományi kar elhatározta, hogy
frigykötés pecsétje. Még nem érkezett el az ideje Deo volente ebben az évben is tart theologiai konferen
Sión győzelmének. A mennyek országába itt a- ciát és annak időpontját, mivel úgy a nyár eleji, mint a
földön még nem uralkodók kellenek, hanem szol nyár végi határidővel szemben elháríthatatlan nehézségek
gák. Nem munkáltatók, hanem munkások. merültek fel, a husvét utáni hétre, április 7—10-re tűzte
Egyetlen egy munkaadó van: az Isten. Legyen ki. A konferencia fötémája a jelenkor szellemi válsága
lesz. A részletes tervet a kar legközelebb teszi közzé.
meg a Te akaratod I
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Lelkész és felügyelő együttműködése.

Haru-Saki áldozata.

ii.
Ilyenformán annak, hogy valaki jól betölt
hesse a felügyelői tisztséget, több feltétele van.
Mindenek előtt az új felügyelő tanulmá
nyozza át az egyházalkotmányt, hogy tisztában
legyen az egyházkormányzat alapelveivel és a
maga kötelességeivel, jogaival.
Ismerkedjék meg a gyülekezet viszonyaival,
ismerje meg a gyülekezet lelkületét, hangulatát,
a gyülekezeti élet lehetőségeit, terveit, vágyait,
szándékait, hiányait, még pedig egyrészt a lel
kész és vezetőemberek útbaigazításaiból, de más
részt a hivekkel való érintkezésből is, mert hi
szen természetes, hogy mindkettő: a lelkész és
vezetőemberek is, de a hivek is, más és más ol
dalról fogják neki megmutatni, amit tudnia kell
s amit tudnia jó.
Azután tájékozódjék a lelkész tervei, egy
házépítő szándékai felől, figyelje meg a lelkész
tehetségeit, ambícióit s mikor így tisztába jött a
reá váró munkamezővel és feladatokkal, akkor
a lelkésszel együtt dolgozzon ki egy munkater
vet, egyrészt a gyülekezet anyagi boldogulása,
másrészt a hitélet mélyítésére vonatkozót és azt,
ha lassan is, ketten együtt igyekezzenek végre
hajtani.
Csak az olyan felügyelő tud igazán és hasz
nosan résztvenni a gyülekezet építésének mun
kájában, csak az olyan felügyelő tud a lelkész
nek munkatársa, gondjainak megkönnyítője
lenni, aki ilyen általános tájékozódással veszi át
tisztségét.
Emellett a felügyelőnek ismernie kell a köz
egyház ügyeit a gyülekezet szűk körén kívül is.
Azért szükséges, hogy a felügyelő járassa és ol
vassa az egyházi sajtó termékeit s résztvegyen
a szélesebb körű (gyülekezeten kívüli) egyházi
életben, legalábbis az egyházmegye életében.
Általában pedig, a lelkész és felügyelő
együttmunkálkodásában a főelv az legyen, hogy
lelkész és felügyelő mindent egyetértőén, együtt
csináljanak. A hivek és a társadalom minden
egyházi munkába együtt lássák őket. Mégis, hogy
az ő dolgaikban is érvényesüljön a munkafel
osztás elve, a felügyelőnek elsősorban a gyüle
kezeti élet külső rendjére, anyagi előmenetelére,
a társadalomban való helyzetére legyen gondja,
bár természetes, hogy ezekkel a lelkésznek is
gondolnia kell. Viszont, a hitélet fejlesztése kö
rül, a belső építő munkában a lelkésznek kell a
kezdeményezőnek lennie, de természetesen min
dig jól esik a lelkésznek, munkakedvét is növeli,
ha a felügyelőnek ezen a téren is vannak indítá
sai, ha a lelkész ezen a téren is számíthat a fel
ügyelő példaadó támogatására.
(Folytatjuk.)

ii.
Mire a kis társaság Hankow város kapujá
hoz ért, beesteledett, Hankow sok tekintetben
különbözött Kína egyéb városaitól, mert falain
belül számos angol család telepedett le. Jó kar
ban tartott útak, szép árnyékos fák, színpompás
virágágyak európai városok képét idézték fel.
Távolabb az utcákon idegen-külsejü házak kü
lönös ellentétet mutattak a kínaiak apró házacs
káival és pagoda-szerű templomaival. A folyót
kőből készült rakpart szegélyezte, s magát a fo
lyót mindenféle furcsa alakú vízi jármű lepte el.
Haru-Saki eddig soha életében nem fordult
meg Hankowban, jóllehet fitestvérei már sok
szor jártak ott s a látvány majdnem olyan cso
dálatos és különös volt előtte, mintha csak kül
földi leány lett volna. Szorosan odasimult új
barátnőjéhez s csodálkozva és bámészkodva
nézte a városkapu közelében a fal mellett sora
kozó boltok előtt hullámzó sokaságot. Még nem
látott soha annyi népet, amennyi ott tolongott és
taszigálódott a kereskedők árui előtt s szívből
örült, mikor odaértek a misszió kapujához.
Haru-Saki egészen új világba került, ami
lyenről még csak nem is álmodhatott. A misszió
több holdnyi területet foglalt el, sok épületből
állott — iskola, kórház, a tanítók és tanulók
lakásai. Minden bámulatosan tisztának és taka
rosnak tűnt fel a fiatal kínai lány előtt, akit soha
nem tanítottak tisztaságra. A legkülönösebb pe
dig az volt, hogy Haru-Saki itt nem kapott sem
szidást, sem verést — mindenki nyájas és ba
rátságos volt hozzá. Nem csoda, hogy a tanulók
olyan boldogok és elégedettek voltak.
Haru-Saki azokban az időkben igen sokat
tanult — agya, keze, lába hajlékonyak voltak.
Amikor nem a leckéjét tanulta, akkor varrt, fol
tozott és segédkezett a misszió sokféle munkájá
ban, mígnem éppen olyan tiszta és gondos kis
háziasszony lett, mint bármelyik nővére túl a
nagyvizen. Különösen ügyes volt a csipkekészí
tésben; ezzel a misszióban sokan foglalkoztak,
a csipkét eladták és árából hozzájárultak a ki
adások fedezéséhez.
Haru-Saki azonban nagy boldogságában sem
feledkezett meg a kicsiny bambusz kunyhó lakói
ról, ott túl a városfalakon. Néha mikor valame
lyik tanító leült a tanteremben a zongorához és
ujjai lágyan végigfutottak az elefántcsont bil
lentyűkön, Haru-Saki szívében igen erős vágy
kelt mégegyszer látni szüleinek és testvéreinek
arcát. Az idegen zene feligazgatta; olyan volt,
mint valami mennyei hang, amely jóságról és
szere tétről beszél. Most már tudta, hogy van a
világon hely nemcsak fítestvéreinek, hanem
őneki is — hogy nem szerencsétlenség leánynak
születni. De a szülei, azok még semmit sem tud
tak erről; ők sohasem hallottak arról a Fiúról,
aki alászállott a földre, hogy megváltsa Kina
népét éppenúgy, mint a más országokban lakó
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népeket. Szülei lerázták magukról Haru-Sakit,
de ő mégis szerette volna őket mégegyszer látni
és elbeszélni nekik azt a csodálatos történetet.
Egy verőfényes, szép délután Haru-Saki egy
tanítónővel hosszú sétát tett a mezőkön. Milyen
ismerős volt neki minden! A rizs, amelynek el
ültetésénél segítkezett, már megérett, az aratók
letakarították; a domboldalakat nem takarta
már a teacserjék dús zöldje.
Az első pillantásra a család nem ismerte fel
abban a tisztán öltözött, simára fésült hajú leány
kában a régi Haru-Sakit. Csodálkoztak és örül
tek, mikor megkínálta őket azokkal a kis süte
ményekkel, amelyeket aznap reggel készített
számukra. Megtapogatták ruháját és megbámul
ták a finom öltéseket. „Az idegenek bűvészek:
megbabonázták a gyermekünket!" kiáltott fel
végre az apja; s nem látszott haragosnak, ami
kor beszéltek neki az Istenemberről, aki alászállott a földre; nem bírta leányáról levenni meg
lepődött és meghökkent tekintetét.
Végül Haru-Saki vonakodva távozott. Nem
bírta elviselni azt a gondolatot, hogy magukrahagyja őket nyomorúságukban és gyámoltalansá
gukban. anélkül hogy megértették volna Jézusról
szóló tanítását. Sokszor hátrafordult, hogy viszszanézzen arra a kis kunyhóra, amíg végre bele
veszett a sűrűsödő estéli szürkületbe.
(Folytatjuk.)

Söderblom svéd érsek levele Báré 0.
Radvánszky Albert egyetemes felügyelőhöz.
,,Mélyen tisztelt Báró, Egyetemes Felügyelő
Ur! Mélyen átérzett köszönetét mondok jósá
gáért, amellyel egyházunk vezetősége és az egész
magyar evangélikusság rokonszenvét és üdvkívánatait tolmácsolni szíves volt és a nagy meg
tiszteltetésért, amelyet az számomra jelent, nem
különben a heroikus történetért és a hatalmas
feladatokért is, amelyeknek az evangélikus egy
ház a magyar nemzet kebelében letéteményese.
Öröm számomra az ökumenikus tanácsban
Raffay püspökkel és egyházunknak más tisztelt
tagjaival időről-időre személyesen találkozhatni.
A reményt, hogy, igen tisztelt testvérem, Raffay
püspök, szíves meghívásának eleget téve, Ma
gyarországot meglátogatom, nem adtam fel.
Azonban elfoglaltságom most úgy alakult, hogy,
ha Isten egészségemet és életemet megtartja, azt
csak 1933-ban valósíthatom meg. Élénk érdeklő
déssel olvasom a példás és felvilágosító híreket,
amelyek egyházunk részéről birtokomba jutnak.
Az Isten áldja és erősítse a mi kedves és
tisztelt magyar testvéregyházunkat és az ön
büszke és gazdag jövendőjére hivatott nemzetét.
A hitközösség szívélyes érzetével és őszinte
tisztelettel vagyok mélyen tisztelt Báró úr hálás
hive
S öderblom N áthán."
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Templomavatás Gödöllőn.
Nagy ünnepe volt január 18-án a gödöllői evangé
likus fiókegyháznak, felavatta templomát. Ennek az ün
nepnek a jelentősége túlnő egy helyi jelentőségű ünnep
keretein. Gödöllő országos jelentősége közegyházi je
lentőséget kölcsönöz a gödöllői evangélikus templom
felavatása tényének is. Ennek a jelentőségnek megfelelő
érdeklődés nyilvánult meg a gödöllőiek örömünnepével
szemben. D. báró Radvánszky Albert, egyetemes fel
ügyelő, akit gyengélkedése a személyes részvételben
megakadályozott, meleghangú üdvözlóiratban köszöntötte
az ünneplő fiókegyházat és kilátásba helyezte, hogy a
tavasz beálltával megtekinti a templomot. A templom
felavatását D. D. Raffay Sándor, püspök, végezte. Jelen
«olt Blatniczky Pál, illetékes esperes és dr. Szontagh
Antal, min. tanácsos, egyházmegyei másodfelügyelő is.
Ott voltak továbbá a vendégek soraiban: dr. Rásó La
jos, egyetemes ügyész, D. Kovács Sándor, egyetemi ta
nár, Kemény Lajos, a pesti magyar egyház igazgató
lelkésze, vitéz Sárkány Jenő, egyházfelügyelő, dr. Gaudy
László, hitokt. igazgató, Bezegh Sámuel, püspöki titkár,
dr. Bőhm Dezső, leánykollégiumi igazgató és több más
egyházi vezetóférfiú. Vitéz Endre László, főszolgabíró,
járásán kfvül a megjelenésben akadályozott Gömbös
Gyula honvédelmi minisztert is képviselte az ünneplő
gyülekezet körében, amelyet Endre Zsigmond, országgyűlési képviselő is megörvendeztetett jelenlétével. Az
aszódi anyaegyházközség képviselete Chugyik Pál lel
késszel az élén nagy számban jelent meg a templomava
táson. A környékbeli evangélikusok is nagy számmal
siettek együtt örülni a gödöllői testvérekkel, akiknek
soraiból különösen kiemelkedő Hetzel Henrik dr., ál
latorvosi főiskolai tanár, a fiókegyház volt felügyelőjé
nek és dr. Szentiványi Géza, kir. közjegyző, jelenlegi
felügyelőnek a személye, akiknek oroszlánrésze van a
templomépltés ügyének sikerre juttatásában. Értékes
és buzgó tagja a gyülekezetnek Czitó Győző, korona uradalmi jószágigazgató is. Az ünneplő tömeg zsúfolásig
megtöltötte a templomot, amely körül az utca küntszorultak sokaságától tarkállott.
Az egyszerűségében is impozáns templomot dr.
Hetzel Henrik Frigyes nevű építész fia tervezte, aki
azonban időközben kivándorolt Amerikába s már nem
örülhetett itthon müve befejezésének. Az építés fel
ügyeletét távozása után dr. Hetzel Henrik sógora, Brestyánszky Tibor, mérnök vette át. A tervezésnek és az
építésvezetésnek a Hetzel család tagjai részéről való
ellátása mintha szimbolizálni akarná azt a nagy, alkotni
vágyó egyházszeretetet és buzgóságot, amely dr. Hetzel
Henrik, volt egyházfelügyelő, szívét-lelkét betölti. A
templom művészi kivitelű oltárképe Veres Izabella, festőmüvésznő, megkapó ecsetvonásaival a gecsemánéi je
lenetet ábrázolja.
D. D. Raffay Sándor püspököt az állomáson vitéz
Endre László, főszolgabíró, a református iskola előtt
Hamrák Béla, aszódi reálgimnáziumi vallástanár, a gö
döllőiek lelki gondozója és dr. Szabó Aladár, reformá
tus lelkész, fogadták és üdvözölték, a templom kapujá
ban pedig dr. Szentiványi Géza, felügyelő, aki átnyúj
totta a püspöknek a templom kulcsait.
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D. D. Raffay Sándor, püspök, — oldalán Blatniczky Pál esperessel és Chugyik Pál lelkésszel — meghatottan állt meg az új templom oltára előtt és mondotta
el a helyhez és alkalomhoz méltó, magasan szárnyaló
és a lélek mélyéig ható felavató beszédét, amelyben
hangsúlyozta, hogy egy új templom felépülésének nem
csak egyházi, de nemzeti szempontból is nagy a jelen
tősége, mert szaporodik vele azoknak a szentélyeknek
a száma, amelyekből ég felé száll a fohász: Isten áldd
meg a magyart!
Az istentisztelet harmoniumjátékát Haberehrn
Gusztáv, aszódi reálgimnáziumi tanár, látta el, akinek az
evangélikus egyházi zene és ének iránt táplált, rajongó
szeretete közismert egyházunk egyházi lapokat olvasó
közönsége előtt.
Az istentiszteletet közgyűlés követte. Ennek k ere
tében az egyházmegye üdvözletét Blatniczky Pál, espe
res, tolmácsolta, dr. Szabó Aladár, refomátus lelkész, a
testvéregyház nevében köszöntötte a templomavató gö
döllői evangélikusokat, a két templom térbeli elhelyezé
sére való utalással kifejtve, hogy, bár a két templom
hátat fordít egymásnak, a két gyülekezet, testvéri szeretetben összeölelkezve, együtt akarja szolgálni az isten
országát. A péceli református egyházközség üdvözleté
nek tolmácsolása után Gömbös Gyula, honvédelmi mi
niszter képviseletében vitéz Endre László, főszolgabíró
szólalt fel, majd Strobl János, községi bíró juttatta ki
fejezésre Gödöllő község elöljáróságának és közönsé
gének együttérzését. Dr. Szentiványi Géza, felügyelő
válaszolt az üdvözlésekre, elsősorban köszönetét mondva
D. D. Raffay Sándor püspöknek a hathatós tám ogatá
sért, amelyet a gödöllői gyülekezetnek nyújtott és a fá
radozásért, hogy a templomavatás cselekményét szemé
lyesen végezte el. Szontagh A ntal dr., egyházmegyei
másodfelügyelő, az egyházmegye köszönetét tolmácsolta
Raffay püspöknek, aki a közgyűlés színe előtt meleg
elismerését nyilvánította dr. Szentiványi Géza felügye
lővel szemben. Kiemelte, hogy Szentiványi tanítványa
volt, és belőle édesatyja, a besztercebányai egyházköz
ség egykori, jeles lelkésze, papot akart nevelni. Nem
végzett theológiát és nem visel Luther-kabátot, valójá
ban azonban mégis pappá lett, m ert nem a ruha teszi
az embert, hanem a lélek, amely benne lakozik és a
munka, amelyet végez.
Erre a m éltatásra dr. Szentiványi Géza valóban
teljes m értékben rászolgált. Az ő lelkében született meg
ugyanis a gödöllői evangélikus templom terve, amelyet,
mint az 1926-ban megalakult templomépítő bizottság el
nöke, lelkes munkatársak támogatása mellett a mai
rendkívül súlyos gazdasági viszonyok közepette is rö 
vid néhány esztendő alatt sikerre juttatott.
A templom mintegy 55.000 pengőbe került, amely
ből mintegy 40.000 pengőre fedezetet nyújt a helybeli
adományok és az országos gyűjtés eredménye, míg a
fennmaradó összegért a jótállást Szentiványival együtt
több buzgó és áldozatkész egyháztag vállalta magára,
amíg a megindítandó újabb gyűjtés ennek a fedezetét is
biztosítja.
A gödöllői evangélikusok, mint szórványhivek, a
távollevő és nehezen megközelíthető donionyi anyaegy
házközséghez tartoztak, melynek lelkésze 1919. előtt
évenként egyszer járt át Gödöllőre istentisztelet meg
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tartása céljából. A hivek szervezkedési mozgalma 1919ben indult meg és 1920-ban Kralovánszky László, egyhámegyei másodfelügyelő, buzgó közremunkálása mellett
azt eredményezte, hogy Gödöllőn fiókegyházközség ala
kult, amely az aszódi anyagyülekezethez csatlakozott.
A lelkészi teendők végzését Hamrák Béla, aszódi reál
gimnáziumi vallástanár vállalta, a gödöllői református
egyházközség pedig minden hónapban egyszer vasárnapra
testvéri készséggel engedte át templomát evangélikus
istentisztelet céljaira. A mintegy 70—80 főnyi evangéli
kus tanulóifjúság hitoktatását a péceli önálló hitoktató
látta el, és jelenleg is az ottani lelkész végzi. Különösen
nagyjelentőségű a hitoktatás munkája azért, mert a gö
döllői premontrei főgimnázium internátusában igen sok
evangélikus tanuló ifjú van (jelenleg 23), akiknek evan
gélikus hitükben való megerősítése annál is fontosabb
közegyházi érdek, mert csaknem kivétel nélkül előkelő
és gazdag evangélikus családok sarjai, akiknek soraiból
a hazai társadalom értékes tagjai kerülnek majd ki. A
fiókegyházzá alakuláskor a felügyelői tisztet, a gödöllői
hivek közbizalma előtt meghajolva, dr. Hetzel Henrik,
állatorvosi főiskolai tanár, vállalta el és vitte nagy buzgósággal 1930-ig, amikor is azt tőle, ő Budapestre köl
tözvén, dr. Szentiványi Géza vette át.
A gödöllői evangélikus templomban már nemcsak
havonként egyszer, de minden vasár- és ünnepnapon lesz
istentisztelet. Az istentiszteleteket részben Hamrák Béla,
részben magasabb egyházi közületek által kiküldendő
fungensek végzik.
Adja az Isten gazdag áldását a gödöllői evangéli
kusok templomára és gyülekezetére, hogy ne csak a
hely útján, hol élnek, de nyerjenek hitbuzgóságuk által
is, am elyet kifejtenek, közegyházi jelentőséget.
K.

Olvasók levelei.
Az „Evangélikusok Lapjá“-nak 1931. évi ja
nuár 18-án megjelent 3-ik számában kérdés van
feltéve egyházunk jogászaihoz arra vonatkozó
lag, hogyha az egyházmegye egyházközségeinek
érvényes szavazata egyenlő arányban esik két
jelöltre, van-e helye új szavazás elrendelésének?
Vagy pedig ilyen esetekben a lélekszám arány
szerint döntendő el, ki a megválasztott?
A közölt kérdés folytán az ügyre vonatkozó
nézetemet annak tisztázása végett az alábbiakban
van szerencsém közölni.
Nézetem szerint, ha az egyházmegye egyházközségeinek érvényes szavazata egyenlő arány
ban esik két egyénre, új szavazás elrendelésének
helye nincs, hanem a szavazatok felbontására ki
küldött bizottság az egyházközségek lélekszámának összege szerint állapítja meg, hogy ki a meg
választott, s azután a kiküldő testület elnökségé
nek jelentést tesz.
Az E. A. 102. §-ának szövegezéséből min
den kétséget kizárólag megállapítható, hogy a
szavazatok felbontására kiküldött bizottság a
szavazás eredményét a szavazatok általános
többsége szerint állapítja meg.
Az általános többség megállapításának két
módja van. Vagy az érvényes szavazatok általá
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nos többsége, mely a 102. §. első bekezdése sze
rint egy és ugyanazon egyénre esett, s ekkor ezt
az egyént kell megválasztottnak kijelenteni, vagy
pedig két egyén kapott egyenlő arányú szavaza
tot. Ez utóbbi esetben a lélekszám arány szerint
kell megállapítani azt, hogy ki a megválasztott
egyén.
Akire az egyházközségek lélekszám aránya
szerint több lélek jut, az a megválasztott egyén.
Az E. A. 102. §-ának a) pontja szerint, ha
kettőnél több egyénre esnek a szavazatok, akkor
azt a két egyént, aki a legtöbb szavazatot kapta,
a szavazatok felbontására kiküldött bizottság
új szavazás alá bocsátja. A c ) pont értelmében
ilyen esetben is, hogyha az új szavazás alá bocsájtott két jelölt egyenlő számú szavazatot ka
pott, az egyházközségek lélekszámának összege
szerint dönti el a szavazatok felbontására kikül
dött bizottság, hogy ki a megválasztott.
Figyelemre méltó, hogy az E. A. a c) pont
ban már & szavazás alá bocsájtott két jelöltről
beszél, míg az a) pont és az első bekezdés csak
egyénekről tesz említést. Ez a finom distinkció
arra utal, hogy az E. A. választási rendszere nem
ismeri a jelölés intézményét, vagyis az egyházi
tisztviselők választásánál bárkire lehet szavazni,
aki a megkívánt kellékeknek megfelel, s az ille
tőt nem kell jelölni. Abban az esetben azonban,
ha a legtöbb szavazatot kapott két egyén között
új szavazás rendeltetik el, akkor már másra,
mint a legtöbb szavazatot nyert két egyénre sza
vazni nem is lehet, s azok abban az értelemben
jelöltekké válnak, hogy a választás csakis kö
zöttük dől el.
Nézetem szerint ez is egy támpont arra vo
natkozólag, hogyha egyenlő arányban esik két
egyénre az egyházközségek érvényes szavazata,
a lélekszám arány a döntő, mert ellenkező eset
ben, ha új szavazás rendeltetnék el, az egyházközségeknek jogukban állana nemcsak a legtöbb
szavazatot elnyert két egyénre, hanem más egyé
nekre is szavazni, s így megtörténhetne az az
eset, hogy két más egyén kapna egyenlő számú
szavazatot, s az előző két egyénre szavazat nem
is esne, amikor megint új szavazást kellene a
legtöbb szavazatot kapott két újabb egyén kö
zött elrendelni.
De az is megtörténhetne, hogy az egyházközségek az új szavazásnál meggondolják a dol
got, és egy harmadik egyénre adják le a szava
zatok általános többségét.
Nyilvánvaló, hogy az E, A.-nak nem lehetett
az a célja, hogy a választás kijátszását lehetővé
tegye, mert amint most kifejtettem, a fenti ese
tekben ennek bő lehetősége és alkalom nyílnék.
Nem lehet vitás az, hogy a szavazatok felbontá
sára kiküldött bizottságok a 102. §. c) pontja
értelmében a szavazás eredményét a szavazatok
általános többsége szerint állapítják meg, ami
úgy történik, hogy azt az egyént kell megválasz
tottnak kijelenteni, akire a legtöbb sztvazat
esett, vagy ha egyenlő számú szavazat esett két

37.

egyénje, és csakis két egyénre estek a szavaza
tok, — akkor az egyházközségek lélekszámának
összege szerint állapítandó meg, hogy ki kapta
a szavazatok általános többségét.
Helyes az a nézet is, hogy az E. A. 102. §-ának c) pontja esetében új szavazásnak csak ak
kor van helye, hogyha már eleve kettőnél több
egyénre estek a szavazatok.
Ilyenkor, hogyha a két legtöbb szavazatot
kapott egyén egyenlő szavazataránnyal szerepel,
ezt a kettőt kell új szavazás alá bocsájtani, s ily
esetekben is a lélekszám arány a döntő.
Az E. A. hiányosságára vezethető vissza az,
hogy mondja meg kifejezetten azt, hogy abban
az esetben, ha csak két egyénre esnek a szava
zatok és egyenlő számarányt értek el, a megvá
lasztottnak azt kell kijelenteni, aki a lélekszám
arányából nagyobb többséget kapott.
Csakis ez lehet a helyes álláspont, és az E.
A. egész szelleméből, valamint a joghasonlatos
ságból is csak erre az eredményre lehet jutni.
Kérem nagytiszteletü Szerkesztő Urat, stb.
Budapest, 1931. évi január hó 23-án.
tándori Kéler Bertalan dr.
egyházkerületi törvényszéki bíró.
(Ugyanilyen értelemben írt levelet Tompa
Mihály kissomlyói lelkész is. Szerk.)

JEGYZETEK.
A Hegyen Épített Város f. évi január 22-iki
számában olvasom: „Az egyház szempontjából
nem lehet közömbös, vájjon a javadalmas egy
házi tisztviselők körében a házasságok felbontá
sára irányuló tendencia mily mértéket ölt. Ha
akad egy-egy segédlelkész,, aki már kétszer el
vált, az ilyen esetnek a gyülekezeti életben nincs
felemelő hatása, főleg ha megtudják a hívek
hogy a modern válási módszer szerint történt a
házasság felbontása.” Ezekből a sorokból arra
kell következtetnem, hogy egyházunkban van
olyan segédlelkész, aki már kétszer elvált s
mindamellett segédlelkész, tehát kiszolgáltatja
a szentségeket, jegyespároktól kiveszi az esküt
stb. Ha csakugyan van ilyen segédlelkész egy
házunkban, hol van ennek a segédlelkésznek a
felettes hatósága? S ez a felettes hatóság miért
nem érzi indíttatva magát arra, hogy az Egyházi
Alkotmány 324. §-ának h) pontja alapján, amely
szerint „Egyházi vétséget követ el azon egyházi
tisztviselő, aki magaviseletével a közerkölcsiséget sérti, vagy akinek magaviseleté hivatalának
jellegével össze nem fér“, a kétszer elvált, sőt
a csak egyszer elvált segédlelkész ellen hivatal
ból megindítsa a fegyelmi eljárást? Lelkészi ka
runk és egyetemes egyházunk érdeke megköve
teli, hogy a Hegyen Épített Város feleljen erre
a kérdésre: Van-e csakugyan olyan evangélikus
segédlelkészünk, aki kétszer elvált? Figyelmébe

38

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

ajánlom ezt a dolgot a MELE. elnökének is.
Megjegyzem továbbá, hogy a tavalyi egyetemes
közgyűlésnek az a határozata, amely szerint a
válni szándékozó javadalmas egyházi tisztviselő
ebbeli szándékát felettes hatóságának bejelenteni
tartozik, s amely határozatot annak idején eb
ben a rovatban kifogásoltam, az addigi helyze
ten annyiban rontott, mert implicite benne fog
laltatik a javadalmas egyházi tisztviselőknek, te
hát a lelkészeknek is a joga a házassági elvá
láshoz, ennélfogva tehát nem az elválás ténye,
hanem csupán annak körülményei tehetők fe
gyelmi eljárás tárgyává. Az az esküformula,
amelyet az egyházi házasságkötésnél haszná
lunk, ezzel az intézkedéssel összeegyeztethetet
len. Jó volna, ha illetékes tényező kifejtené hittani és erkölcstani szempontból a nézetét ebben
a kérdésben; még jobb lett volna, ha a szabályrendelet elfogadása előtt az egyetemes közgyű
lés kikérte volna dogmatikusainak véleményét.
*
•
D. Payr Sándor egyetemi tanár — akinek
nagy munkája, Gyurátz Ferenc püspök életrajza
most van nyomdában s a Dunántúli Egyházke
rületi Lelkészegyesület kiadásában hamarosan
megjelenik — írt egy sajnos eddig ki nem adott
tanulmányt az evangélikus papi öltönyökről. Re
méljük, hogy ez az értekezés is rövidesen nap
világot lát. Amíg ez meg nem történik, legyen
szabad rámutatnom ebben a rovatban arra, hogy
eltérően a svéd, norvég, dán és tót lelkészektől,
nekünk magyar evangélikus lelkészeknek papi
öltönyünk tulajdonképen nincs, mert az úgyne
vezett reverenda, vagy Luther-köntös nem papi
ruha. Eredetileg az egyetemi tanárok ruhada
rabja volt, s téves az a gondolat, hogy akár Lu
ther, akár a lutheránus lelkészek a reformáció
első évszázadaiban azt papi öltönynek tekintet
ték.
Az Apológia jubileumi esztendejében hadd
utaljak ennek a hitvallási iratunknak 12-ik
(24-ik) cikkére, amely a miséről szól. Az Apo
lógia ennek a cikknek az első bekezdésében ezt
mondja: „Itt megint előre kell bocsátanunk, hogy
a misét mi nem töröljük el, hanem azt vallásos
lélekkel megtartjuk és védelmezzük. Mert ná
lunk minden vasárnap és más ünnepnapokon
vannak misék, amelyeken kiszolgáltatják a
szentséget azoknak, akik azzal élni kívánnak,
miután megvizsgáltattak és feloldozást nyertek.
Megtartatnak a szokásos nyilvános szertartások,
a szentírásbeli leckék és imádságok rendje, a
ruházatok és más hasonlók."
A reformátorok a papi ruházatot éppen
úgy megtartották, mint az oltárt, feszületet,
gyertyákat, harangokat, keresztelőkövet stb.
Megtartották kétszáz éven keresztül Németor
szágban is. I. Frigyes Vilmos poroszországi
uralkodó, kálvinista vallásu volt az, aki 1737ben országában eltiltotta a papi öltönyöket, gyer
tyákat, latin énekeket és a kereszt vetést, mint
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pápista maradványokat. Magyarországi evangé
likus egyházunkban kálvinista, német és racio
nalista hatásnak lehet tulajdonítani azt, hogy a
papi öltözeteket elhagytuk, s a középkori akadé
mikusok köntösét tettük meg liturgikus öltöny
nek. Szerintem kár volt. Minden esetre érdeklő
déssel várom D. Payr Sándor tanulmányának
megjelenését.
S z a b á l y r e n d e l e t a j a v a d a lm a s
e g y h á z i t i s z t v i s e l ő k h á z a s s á g á r ó l.
1. §. Evangélikus javadalmas egyházi tiszt
viselő csakis ágostai hitvallású evangélikus, vagy
református vallásu, megfelelő műveltségű, fedd
hetetlen előéletű féllel köthet házasságot.
2. §. Evangélikus javadalmas egyházi tiszt
viselő tartozik házasságát evangélikus egyházi
esketéssel is megkötni.
3. §. Evangélikus javadalmas egyházi tiszt
viselő — az állami törvények ide vonatkozó ren
delkezéseinek is betartásával — gyermekeit az
evangélikus vallásban tartozik neveltetni.
4. §. Az 1—3. §§-ok rendelkezései az evan
gélikus egyháznál alkalmazott református val
lásu javadalmas egyházi tisztviselőre is értelem
szerűen kötelezők.
5. §. Javadalmas egyházi tisztviselő házas
ságkötési szándékát az általa viselt legmagasabb
egyházi tisztség szerint reá nézve közvetlen ma
gasabb fokú egyházi hatóságánál kellő időben
bejelenteni köteles.
6. §. Javadalmas egyházi tisztviselő, ha há
zasságának a felbontása, megtámadása, sem
miségének kimondása, vagy az ágytól és asztal
tól való elválás iránt bírói eljárást kíván folya
matba tenni, vagy házastársa ellene ily eljárást
kezdeményez, tartozik ezt a körülményt a bírói
eljárás folyamatbatételét megelőzően, megfelelő
időben, illetve a házastársa által ellene folya
matba tett ily eljárás tudomására jutása után 8
napon belül az előző szakaszban körülírt egy
házi hatóságéinál bejelenteni. A felettes egyházi
hatóság tartozik a házasfelek között a békéltetést
megkísérlem.
Ha pedig a javadalmas egyházi tisztviselő
házassága bíróilag felbontatott, semmisnek, vagy
érvénytelennek mondatott ki, tartozik a javadal
mas egyházi tisztviselő ezt a körülményt is az
előző szakasz szerinti egyházi hatóságnál beje
lenteni s a házassága tárgyában hozott és az in
dokolás teljes szövegét is tartalmazó, összes bírói
ítéleteket a felbontás jogerőre emelkedésétől szá
mított 15 nap alatt ugyanoda eredetiben, vagy
hiteles másolatban bemutatni.
7. §. Jelen szabályrendelet annak megho
zatalától számított 2 hónap múlva lép hatályba.
(Az 1930, évi november hó 21-én tarto tt egyetemes
közgyűlésnek a 12, jégyzőkönyvi pontba foglalt határo
zatával hozott szabályrendelet.)
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H Í R E K .
A Luther-Társaság tagjainak évi illetménye. A
Luther-Térsaság éri illetményül a következő kiadványo
kat küldi szét tagjainak. 1. Az Ágostai Hitvallás magyar
kiadása Paulik János fordításában. 2. Vitéz Magassy
Sándor: Miért vagyunk protestánsok? 3. Wiczián Dezső:
Luther mint professzor. 4. Farkas Mihályné: Husvét.
ünnepi színjáték. 5. Az ösvény 1930. évi folyama. E ki
adványok ára a fizetett tagdíjban bennefoglaltatik. Akik
a kiadványokat terjeszteni kívánják, küldjék ajánlatukat
a Luther-Társaság könyvkereskedésébe, Budapest, Vili..
Üllöi-út 24.
Anyagtorlódás miatt az „Ágostai Hitv. és az egy
házszervezet" című cikk folytatása kiszorult.
Luther-film. Németországban a keresztyén egyháztörténelem és a keresztyén vallásosság egyik legnagyobb,
korszakalkotó hőséről, Luther Mártonról filmet készítet
tek. A magyar film-cenzúra, amelynek elnöke állítólag
egy r. kath. klerikus, a film bemutatását Magyarországon
betiltotta, jóllehet az eredetin, éppen a mostani magyar
mentalitással számolva, különböző változásokat tettek.
Baptista világstatisztika. Dr. Rushbrooke, a baptista
világ-allianc titkára szerint a baptisták száma 1931. ele
jén 10,689.043 egyháztag és 6,462.175 vasárnapi iskolás.
Ebből Európára esik 646.391 egyháztag és 628.623 va
sárnapi iskolás. A baptisták számbeli gyarapodása leg
nagyobb volt 1930-ban Romániában, ahonnan az egész
lélekszám egyhetedét — 5.500 — teszi ki a gyarapodás.
A Luther Otthon kisbizottsága a napokban tartotta
ez évi első ülését, amelyen dr. M á g ó c s y-D i e t z Sán
dor, ki hosszú éveken át vezette e bizottság ügyeit, át
adta helyét S á n d y Gyulának, akit e tisztség (ü. v. al
elnöki viselésére felkért az egyetemes felügyelő úr. Mágóczy-Dietz Sándor dr. a Luther Otthon megalakulása
óta lelkesen fáradozott ezen intézményünknek felvirá
goztatásán s kivált mióta ő irányította az otthon életét,
látszott meg annak szellemén az az egészséges, testvéri,
evangéliomi lélek, ameiy legfőbb értéke evang. főiskolai
és egyetemi hallgatóink e budapesti otthonának. Meleglelkű ősz pedagógusunkat hajlott kora csak a vezetés
munkájától kényszerítette el, tapasztalataival, tanácsai
val, bölcseségével azonban továbbra is ott szolgál e kisbizottságban, mint annak örökös tagja. Az ü. v. alelnöki
tisztség átadása alkalmából a kisbizottság együtt va
csorázott az otthon tagjaival. Az ifjúság előtt tolmá
csolta Kuthy Dezső egyetemes főtitkár megkapó be
szédében az egyetemes felügyelő úr köszönetét a távozó
ü. v. alelnöknek s egyben köszöntötte az utódot. Ez alka
lommal foglalta el helyét a kisbizottságban dr. Gombócz
Zoltán, akiben a Luther Otthon legfőbb irányítói sorába
nemcsak európahírű tudóst és pedogógust, hanem első
rangú gyakorlati embert is sikerült megnyerni. Gombócz
Zoltán ugyanis az Eötvös Kollégiumnak igazgatója lévén,
a legelső tekintély főiskolai internátus vezetésében,
hiszen épen azt az intézményt irányítja, amelyik az or
szág számára a legkiválóbb nevelőket, tanárokat adja.
Gombócz Zoltánnak otthonunkba való szorosabb bekap
csolódása kétségkívül ismét csak emeli e jónevü intéz
ményünk értékét. Viszont Sándy Gyulában az élre ■'lyan
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férfiú került, aki eddigi hűséges szolgálataival is bizony
ságot tett arról, hogy hivatott képviselője annak az evan
géliomi szellemnek, amely annyi önzetlen munkást nevelt
már hazánknak, egyháznak egyaránt. A Luther Otthon
ban zavartalanul folyik az a családias, munkás élet,
amely jellemzi ezt az intézetünket. Az ifjak jól sikerült
félév után már újra együtt vannak s a farsang derült nap
jait budapesti evang. családoknál töltik, hogy még szó
rakozásaikban is a legjobb, legmegfelelőbb környezetben
legyenek. Kedvesnek ígérkezik az a teljesen zártkörű
est, amelyet a farsang folyamán a lutherotthonisták ren
dezni fognak azoknak a családoknak tiszteletére, ame
lyeknek vendégszeretetét gyakran élvezik. Irtunk már
arról, hogy a Luther Otthon kicsiny s koránt sem tud
annyi ifjút befogadni, mint amennyien kívánkoznak oda.
Másik fogyatékossága ez intézetünknek, hogy nem lévén
semmi alapja, nem tud kedvezményt adni a szegény
fiúknak. Ezeken a bajokon óhajt segíteni az az akció,
amelyet két éve indított a püspök urak támogatásával
az otthon vezetősége, amikor arra kérte az egyházakat,
hogy évi minimális segéllyel tegyék lehetővé a Luther
Otthon fejlesztését, illetőleg az oda folyamodók kedvez
ményes ellátását. Sajnos, ez az akció a mai nehéz vi
szonyok mellett nem hozhatta meg a kívánt eredményt.
Mindamellett sokan teszik meg e téren is azt, amit
evang. lelkűk indítására megtehetnek. Ha lassan is, de
egyre folynak az adományok, amelyek két év alatt több
mint 2000 pengőnyi fejlesztési alapot hoztak létre. Leg
utóbb erre a fejlesztési és segélyezési alapra adtak,
pestszentlőrinci egyház 5 P. a szarvasi főgimn. diákjai
300 P, iharosberényi egyh. 10 P, tiszaföldvári egyh. 20 P,
ózdi egyh. 10 P, ráckozári egyh. 20 P, bikali egyh. 10 P.
Tolna—Baranya—Somogyi egyh.-megye 50 P, győri egyh.
100 P, a szentgotthárdi ev. nőegylet 20 P. Ezeket a nemes
adományokat ezúton is hálás szívvel köszöni a Luther
Otthon igazgatósága s szeretettel kér mindenkit, hogy
aki bármilyen csekély adománnyal is hozzá óhajt já
rulni ennek az alapnak a növeléséhez, küldje el adomá
nyát az otthon igazgatóságának (Budapest, VIII., Üllői-út
24. — Postatakarékpénztári számla 33920.).
Alkoholizmus. Ha a Bibliának minden egyes betű
jét egy-egy ezermárkással takarnánk le, még mindig nem
kapnánk azt az összeget, amelyet a német nép évenként
részegítő italokra elkölt.
Halálozás. S o k o r a y Elek Szentgotthárd nagy
község főjegyzője, a szentgotthárdi ág. h. ev. egyházköz
ség felügyelője, a Vasmegyei Jegyzöegyesület volt el
nöke, most diszelnöke stb. 1931. évi január hó 25-én,
életének 58., boldog házasságának 31., jegyzői működé
sének 33. évében, hosszú, kínos szenvedés után az Ur
ban csendesen elhunyt. Temetése január 27-én volt.
Bibliaolvasóknak. Életbevágó elhatározások. —
Febr. 2., hétfő: A legfontosabb elhatározás. Ján. 1, 35—
49. — Febr. 3., kedd: Az Urnák akarunk szolgálni! Józsue 24, 14—28. — Febr. 4., szerda: Aki az Űré, ide hoz
zám! 2 Mózes 32, 25—35. — Febr. 5., csütörtök: Lót
választása. 1 Mózes 13, 1—13. — Febr. 6., péntek: Felix
elhatározása. Ap. Csel. 24, 24—27. — Febr. 7., szombat:
Jézus vagy Barabbás. M áté 27, 15—26. — Febr. 8., v a
sárnap: Krisztus gyalázata vagy Egyiptom kincsei. Zsid11, 23—29.
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A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye rendkívüli köz4
gyűlése új szavazást rendelt el az esperesi állásra. A
hegyaljai ág, h, ev, egyházmegye január 19-én tartotta
Miskolcon az egyház nagy tanácsterm ében r e n d k í 
v ü l i közgyűlését, melynek — a január 5-én dr, Geduly
Henrik püspök és dr, Zelenka Lajos elnökletével ta r
tott bizalmas értekezleten létrejött megállapodáshoz
híven — a régóta húzódó és az egyházmegye békéjét
zavaró esperesválasztás ügyében kellett döntenie. A
közgyűlésen Tóth József fancsali lelkész, tb. esperes,
espereshelyettes, majd Ligeti Ede sajókazai lelkész és
homrogdi Lichtenstein László ny, főispán felsőházi tag,
egyházmegyei felügyelő elnököltek. Utóbbi a közgyűlést
em elkedett gondolatokban gazdag, a békesség helyreáll
tát célzó nagy beszéddel nyitotta meg, melyet a jelen
lévők általános helyesléssel, tapssal fogadtak. A szava
zatbontó bizottság jegyzőkönyvének előterjesztésével
kapcsolatban, amely a 2 jelölt közül (Tóth József espe
res-helyettes és Duszik Lajos miskolci lelkész, tiszakerületi egyházi főjegyző) Duszik Lajost l é l e k s z á m t ö b b s é g g e l az egyházmegye törvényesen megválasz
tott esperesének jelenti ki, — hosszas, helyenként izgal
mas vita indult meg. Az ütköző pont az E. Alk. 102. §-a
volt, amelyet dr. Bartus Dezső előadó és mások is úgy
értelmeztek, hogy a lélekszámtöbbséggel való döntés
nek csak a második szavazásnál van helye; míg Zsedényi Béla dr. jogakadémiai tanár és felszólaló társai azt
vitatták, hogy a lélekszámtöbbség már az első szavazás
után is dönt, ha csak 2 jelölt indul a küzdelembe és
egyenlő szavazatot nyer. A vitát névszerinti szavazás
döntötte el, melynek során győzött (17 szóval 16 szó el
lenében) dr. Bartus Dezső egyházmegyei ügyész, felkért
előadó véleménye, amely szerint a vonatkozó §. helyes
értelmezésével új szavazás elrendelésére kérendő föl a
szavazatbontó bizottság. A régi szavazatbontó bizottság
lemondása miatt a közgyűlés dr. Sztehló Zoltán jogaka
démiai tanár elnöklete alatt új szavazatbontó bizottságot
küldött ki, mely a hozott határozat jogerőre emelkedése
után a 2 jelölt között új szavazást rendel el az egyház
megye egyházaiban, amivel a kérdés aztán nyugvópontra
jut, ami az egyházmegye érdekében kívánatos is. A köz
gyűlés az elrendelt szavazás jogerőre em elkedésének
időpontjáig az esperesi teendők ideiglenes ellátásával
Ligeti Ede sajókazai lelkészt bízta meg. A hitelesítés
még aznap megtörtént, amikor is a hitelesítő bizottság
a jegyzőkönyv gondos és gyors elkészítéséért Vietorisz
László egyházi főjegyzőnek köszönetét nyilvánította.
A római pápa mintegy válaszul az anglikán püspö
kök ú. n. Lamberth-konferenciájának a házasságról és ai>
születések korlátozásáról szóló határozatára, enciklikát
bocsátott ki, hangoztatva, hogy a keresztyén házasság
Isten rendelése s ennek következtében felbonthatatlan,
nemcsak maguknak a szülőknek, hanem gyermekeiknek
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érdekében is. Őszentsége kijelenti, hogy „súlyos bűnben
teszik magukat vétkessé“ azok, akik a születést korlá
tozzák. A főpásztor azt mondja, hogy „a házastárs ki
választására a legnagyobb gondot kellene fordítani, hogy
elkerültessenek azok a szenvedések, amelyek a könynyelmű házasságból származnak. A felek gondoljanak
Istenre, a keresztyén vallásra, önmagukra, hitvesükre,
születendő gyermekeikre s az emberi és polgári társa
dalomra. Nem volna szabad elmellőzniök szüleik okos
tanácsának kérését."
A föld lakosainak száma Gini C. professzor szerint
1,550.000; a tizennyolcadik század elején pedig 600,000.000
volt.

Nyílt kérdés
a MELE. t. Elnökéhez !
A múlt évi e, leíkészi értekezleten mind
nyájan örömmel vettük tudomásul a MELE. el
nökének azon bejelentését, hogy a Népjóléti Mi
niszter Ur 2000 Pengőt utalt ki kezeihez, a há
zon kívül tanuló lelkészgyermekek segélyezésére.
Ugyanakkor felvetette azt a kérdést is: mit csi
náljon azzal a pénzzel, amely kezeihez már ki
utaltatott. Mire az értekezlet azt a határozatot
hozta, adja át az egyetemes egyház pénzügyi
Bizottságának s az ossza el ezt is ugyanolyan
elvek szerint, mint az e. Egyház által e célra ki
utalt összeget. —
Bár azóta már 2 hónap múlt el, — az e.
Egyház által e célra külön kiutalt összeget még
a múlt év decemberében meg is kaptuk, — ebből
a 2000 P-ből még egyikünk sem látott egy fillért
sem! Minthogy ezen összegnek a sorsa nemcsak
engemet, aki ezen összeg megszerzéséhez az esz
mét adtam, hanem minden taníttató lelkésztest
vért érdekel, e lap hasábjain intézem a kérdést
a MELE. igen t. Elnökéhez: mi történt ezen
2000 P-vel?
Tompa Mihály.
P á ly á z a t.
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem
Evang. Hittudományi Kara közli, hogy a „Fébé“
IV. lelkész és theologus konferenciája által az
1929—30. tanévben meghirdetett tudományos
pályázatát: ,,Az Ágostai Hitvallás és Apologia
antropológiája11 meghosszabbítja, hogy az 1929—
30. tanévben végzett hittudománykari hallgatók
is részt vehessenek a pályázatban. A pályamun
kák benyújtásának határideje: május 1. Pálya
díj 40 P. A pályamunkák a dékáni hivatalban
nyújtandók be. Sopron, 1931. január 24.
Dr. Deák János s. k., dékán.
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A lelkiismeret.
„Megtartván a hitet éa jó lelkűiméretat, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgá
ban hajótörést szenvedtek."
1 Timotheus 1 , 19.

Pál apostol amikor Timotheust arra buz
dítja, hogy vitézül harcoljon Krisztus szent zász
laja alatt, elrettentő például megemlíti neki Himenéust és Alexandert. Ezeknek a hamis taní
tóknak a beszéde rákfekély módjára terjedt (2
Tim. 2, 17), szentségtelen üres lármájukkal el
kábították a lelkeket, rothasztották a gyüleke
zeteket. Azért az apostol, „átadta őket a sátán
nak“, hogy megtanuljanak nem káromkodni. A
„sátánnak való átadás“ a fegyelmezésnek való
színűleg legsúlyosabb neme. Az isteni kegyelem
ből Himeneus és Alexander annyira kiestek, a d
annyira megvetették és megtiporták, hogy a sá
tánnak kellett őket átadni. Homályos kifejezés,
de annyi bizonyosnak látszik, hogy körülbelül
azt jelenti: aki az Istent káromolja, s ezzel a sá
tán szolgálójává szegődik, azt teljesen át kell
adni a sátánnak, hogy a saját kárán tanuljon.
Az ilyenért ne imádkozzék, ne könyörögjön a
gyülekezet, engedje oda az Ördög korlátlan ha
talmába. Az evangéliomban példa van rá, hogy
a sátán kért valakit, de az Ur nem adta át: „ói
mon! Simon! imé a sátán kikért titeket, hogy
megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam
érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited“ (Luk.
22, 31., 32.) Himenéusra és Alexanderre a sátán
rátette a kezét, ezek engedtek néki, s az apostol
nem imádkozik értük, hogy hitük el ne fogyat
kozzék, mert hitük nem volt, „hit dolgában hajó
törést szenvedtek". A hit lett volna a hajó, ame
lyen eljuthattak volna az üdvösségre, de a hajó
juk összetörött. Mi okozta a hajótörést? Semmi
más, mint az, hogy eldobták a jó lelkiismeretet.
Himenéus és Alexander prédikálása szent
ségtelen, üres lármává lett, a gyülekezetek tes
tén rákfekéllyé vált, ők maguk a sátán karmaiba
jutottak, mert elnémították magukban a lelkiis
meret szavát, a sikerért, a szónoki diadalokért,
a hallgatók tapsaiért, a világ kedvéért áruba bo
csátották, elkótyavetyélték meggyőződésüket.
Hitük ilyen módon megsértette az erkölcsi tör
vényt,- amely nem enged magával büntetlenül
packázni; tanítottak egy olyan hitet, amelynek
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ellentmondott a lelkiismeretűk. S ahelyett, hogy
végére jártak volna a dolognak; ahelyett, hogy
imádkozással és böjtöléssel, önvizsgálattal és el
mélkedéssel türelmesen megvárták volna, mjg a
Szentlélek a hitnek és a jólelküsmeretnek meg
zavart viszonyát tisztázza, prédikálták azt a hi
tet, amelyre a sátán vitte őket.
A nyílt istentelenség nem árt annyit a keresztyénségnek mint az a „hit”, amely mellől
hiányzik a jó lelkiismeret. A meggyőződése-elle
nére, vagy a meggyőződés nélkül „hitet“ prédi
káló lelki tanítók a Krisztusnak ellenségei a sá
tánnak szövetségesei. Mikor egy hadvezérnek
előterjesztettek egy névsort azokról, akik tisz
tekké lettek volna kinevezendők, az a tábornok
így szólt: „Nem tudom, hogy ezeknek a neveknek
milyen hatása lesz az ellenségre; de azt tudom,
hogy én, mikor olvasom, reszketek a félelemtől.“
Itycu emberektől kell félni az egyháznak, akik
a jó lelkiismeretet eldobják maguktól, s olyan
hitet prédikálnak, amellyel a hallgatók lelkiis
meretét is elaltatják, vagy megmérgezik, hitet,
amely már forrásánál megromlott.
..Megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet!“

Lelkész és felügyelő együttműködése.
Befejező közlemény.

111.
Ha a lelkész fiatal, kezdő ember, a fel
ügyelő legyen a gyülekezettel és a társadalom
mal szemben pártfogója, tanácsadója, útbaiga
zítója. Még arra is legyen gondja, hogy a fiatal
lelkész hol és kik között keresi barátait, mert a
tapasztalat azt mutatja, hogy ez a körülmény a
fiatal lelkésznek jövőjére, és a gyülekezet sor
sára nézve döntő befolyással lehet.
Ha meg a lelkész öreg, elfáradt munkása az
Ur szőllejének, akkor meg épen álljon melléje a
felügyelő. Vegyen át minden átvehető terhet az
elfáradt vállakról. Különösen ebben az esetben
kell megmutatnia a felügyelőnek, hogy ismeri és
gyakorolja az egyetemes papságról szóló nagy
protestáns elvet.
Olyan ügyekben, melyekben a lelkész hiva
tásánál fogva el nem járhat, vagy eljárnia ké
nyes, legyen ott helyette a felügyelő.
Őrködjön a lelkész tekintélye felett és ha
szükség van rá, saját tekintélyével és egyénisé
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gének súlyával védelmezze rossz megítélések, minden fontos és kényes ügyben. Ehhez pedig az
elfogultságból, eredő támadások és vélemények szükséges, hogy a felügyelő személyét mindenki
ellen. A lelkész számára elsősorban a hívektől tisztelje, odaadását, ügybuzgalmát mindenki
kívánjon megbecsülést és azért, ha csak a lelkész lássa és senki kétségbe ne vonhassa.
nem igazán kivetni való, már csak a példaadás
Nem bizonyos, hogy az olyan felügyelővel
kedvéért is, ő becsülje meg a legjobban.
szemben osztatlan és megingathatatlan a közbi
Ha a lelkész munkájában és magatartásában zalom, aki csak a gyűléseken és csakis azokon
hibát lát, arra a lelkészt szeretettel és bizalmasan látható. Hát még, akit nagy kérésre és könyör
figyelmeztesse, vigyázva arra, hogy szükségtele gésre kell előrángatni, aki egy-egy gyűlés veze
nül a hívek bizalmát és tiszteletét a lelkész iránt, tésén és az ott való kénytelenkelletlen társelnönyilatkozataival és magatartásával ne kisebbítse. kösködésen kívül semmiféle egyházi ténykedésre
Kell, hogy a felügyelő néhanapján a lelkész nem kapható. De ha a felügyelő a tisztségével
célkitűzéseinek, szándékainak a gyülekezet előtt járó hivatalos tevékenység mellett példát ad a
tolmácsa legyen, mert van úgy, hogy egy-egy jó presbitereknek és az egész gyülekezetnek a ke
ügy mellett nem elég a lelkész szava, nem tudja resztyén hitéletben, vallásos buzgóságban, egya hívek egyetemét meggyőzni arról, hogy amit házhüségben, áldozatkészségben, ha soha, leg
akar, az üdvös a gyülekezetre nézve. Ilyenkor alább is alapos ok nélkül nem hiányzik a temp
nagy szükség van a felügyelőre. Az ő szavai, tá lomból, ha ő az, aki presbítertársait évenkint az
mogatása meghozhatják a lelkész által képviselt Ur asztalához vezeti, röviden, ha nemcsak sza
jó ügy sikerét. Épen azért, ha a lelkész valamely vaival, hanem élete példájával is ott áll a gyüle
új munkába fog, a felügyelő ne legyen alapos és kezet élén és a lelkész oldalán, akkor bizonyos
sokszorosan meggondolt ok nélkül kerékkötő. lehet, hogy köztisztelet és közbizalom veszi kö
Inkább álljon a küzködő lelkész mellé, buzdítsa, rül és számíthat rá, hogy minden szavának súlya
az akadályokat, nehézségeket előle elhárítani se lesz a gyülekezetben.
gítse. Vagy ha már segíteni nem tudja, vagy nem
De azért mégis nagy tévedés lenne, ha a fel
akarja, a kedvét semmi esetre el ne vegye és a ügyelő úgy fogná fel tisztségét, hogy mindenben
hívek előtt se nyilatkozzon kedvezőtlenül a lel annak kell történnie, amit ő akar. Hiszen a gyü
kész által kezdeményezett dologról, különösen, lekezet pásztora és egyebekben is nagy mérték
ha látja, hogy a lelkészt feltétlenül jó szándék és ben felelős vezetője a lelkész. De, különösen, ha
buzgalom vezeti. Inkább, ha valami kételye és a felügyelő idősebb és tapasztalt ember, egyhá
kifogása van, négyszemközt keressen megegye zának régi munkása, kell, hogy a lelkész is fel
tétlenül tekintettel legyen az ő véleményére és
zést és megértést a lelkésszel.
Mindehhez természetesen az a főfeltétel, álláspontjára, kívánságaira, mert csak így válhogy a lelkész és felügyelő megbízzanak egymás hatik valóra, amit az egyházalkotmány olyan
ban, meglegyen közöttük a kölcsönös jóakarat, a szépen mond: ,,Egyenlő joggal és felelősséggel
jóhiszeműség. Együttmunkálkodásuk enélkül kormányoznak és az egyházközség ügyeit egyeteleve meghiúsul, sőt egymás ellen való munkál értőleg intézik.“
Nincsen sajnálatosabb dolog, mintha a lel
kodássá lesz, ami csak kárára van a gyülekezet
belső életének, megcsúfolása a felügyelőről alko kész és felügyelő meg nem értik egymást. De
tott ideálnak, az egyházalkotmány lelkész és fel valóságos veszedelem, ha kettejük ellentéte pél
ügyelő közös munkájáról való elgondolásának. dául egy közgyűlésen, az egyházközség nyilvá
Ha a felügyelő új ember és a lelkésznél jó nossága előtt jut napfényre. Ezt az egyetnemérval fiatalabb, akkor legyen a lelkésznek jobb tést az egyházi közügy érdekében rendbe kell
keze, minden szépben és jóban kész munkatársa, hozni, sőt el tudok képzelni olyan esetet is, ami
ha pedig a lelkésznél idősebb, különösen, ha a kor lelkész és felügyelő az egyház ügye iránt
lelkészt már az ő idejében választották, akkor való szeretetből felülemelkednek a kettejük kö
legyen atyai jóakarója, tanácsadója. Ha egyko- zött való ellentéten és elnyomva magukban az
ruak, legyenek barátok, akik nemcsak egyházi emberi indulatot, az egyházért mégis együtt
ügyekben beszélnek meg mindent már jó előre, munkálkodnak.
Előfordulhat, hogy a lelkész és gyülekezet
és nemcsak hivatalos ügyekben érintkeznek,
hanem a mindennapi és társadalmi életben is a között támad visszavonás. Ilyenkor kell aztán
legszívélyesebb viszonyban vannak egymással. a felügyelőnek szép tisztsége magaslatára emel
Csak az ilyen szívélyes viszony teszi lelkész és kednie. Tapintatos kézzel nyúljon a sebhez. Le
felügyelő közös munkáját áldásossá. Csak az gyen közvetítő és békítő. Vegye fontolóra a gyü
ilyen szívélyes viszony folytán tudja lelkész és lekezet igaz érdekeit, de legyen rajta, hogy ér
felügyelő egymást megérteni, de soha félreér vényben maradjanak a lelkész jogai is és hogy
az esetleges sérelmekért elégtételt kapjon, sőt
teni.
minden erejével és tapintatával akadályozza meg
IV.
Mikor valakit felügyelővé választanak,
akkor a közbizalmat úgyszólván előlegezik neki. a lelkészt érhető méltatlanságokat és sérelmeket.
A lelkész ellen pedig, különösen a gyüleke
Erre a közbizalomra azonban a felügyelő csak
hű munkálkodással szolgál rá. De ha ebben a zet nyilvánossága előtt, igazán csak a legvégső
munkában hűnek találtatik, akkor elvárhatja, szükségben, az egyház nyilvánvaló érdekének
hogy a gyülekezet és a lelkész is hallgasson rá, komoly veszélye esetén foglaljon állást, de még
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akkor is jól meggondolja, hogy helyesen cselekszik-c, szeme előtt lebegjen az egyházalkotmány
akarata, t. i., hogy ő a lelkész tekintélyének is
őre, azután, hogy őt épen azért választották a
gyülekezet felügyelőjévé és pedig rendesen a
lelkész kezdeményezésére és bizalmából, hogy
kössön, ne pedig oldjon, békítsen, ne pedig össze
veszítsen, bogy közbenjáró legyen, ne pedig vi
szályt elmérgesítő és köteléket elszakító.

Olvasók levelei.
Nagy az én elmaradottságom. Életemnek
nagyobb felét — hatvan esztendőből harmincötöt
— egy kis faluban töltöttem el s talán ezért, ta
lán más okok miatt sok olyan dolgot nem értek
és eltöprenkedem fölötte, amit mások szükséges
nek, helyesnek, dicséretesnek tartanak. Ilyen pl.
az Evangéliumi Világ-Alliansz imahetének bu
dapesti megnyitó ülése és annak tárgysorozata.
A mióta az Alliansz kérő szózatát megkap
tam s mindazt, ami abban foglaltatik, ismételten
és figyelemmel elolvastam, nap-nap mellett ez a
kérdés foglalkoztat, hogy hogyan képzeli az A.
vezetősége azt, hogy olyan módon és olyan esz
közökkel, a mint azt a bpcsti megnyitó gyűlés
(— s bizonyára másutt mások is —) tette, az
egyes egyházak között „testvéries viszony és kö
zös feladatokra fegyverbaráti összefogás létesül
jön".
Az ágostai hitvallás jubileumát megelőzőleg
két esztendőn át a vasárnap délutáni katechizáción az ágostai hitvallást olvastam és magyaráz
tam az ifjúságnak és a híveknek. Az egyes hit
cikkek végén ott áll az „Elítélik az újrakeresztelőket
. stb." s ezen elítélés alapján is küz
döttem és küzdők az egyházamba és csperességem több egyházába befurakodott baptista futkározó atyafiai és azoknak a lelkeket megméte
lyező hamis tanítása ellen. — Híveim pedig a
Pesti Hirlap képes mellékletén gyönyörködhet
tek Dr. Somogyi Imre baptista lelkész és lapszerkesztő úrban, amint Jézus főpapi imáját ol
vassa, a Harangszóban pedig olvashatták, hogy
Lébényben és más gyülekezetekben is megtar
tották az imahetet — bizonyára testvéri össze
fogásban az egységbontókkal, baptistákkal, methódistákkal és „testvérgyülekezet '-beliekkel, a
kikről azt sem tudom, mi fán teremtek.
Hát ezek után hogyan küzdjek én továbbra
is azok ellen, akik, mihelyt észreveszik, hogy va
lamelyik gyülekezetben valami elégedetlenség
lappang, nyomban ott teremnek s megkezdik a
halászást a zavarosban? Hiszen már is hallot
tam hangokat, hogy mégsem lehet az a baptizmus olyan veszedelmes, mikor egy ref. püspök
és egy ev., hozzá még budapesti főesperes együtt
imádkozott velük a keresztyén egyház egysé
géért?! Vagy mit mondjak azoknak, akik is
merve a II. Kor. 6. 14—-15-ben foglalt intést,
vtelem együtt megbotránkoznak ezen a blasfe-
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mián, vagy ha nem az, úgy az én egyházam örök
igazságainak elszíntelenítési, felhigítási kísér
letén.
Én azt tanultam s azt hirdettem, hogy akkor
és csakis akkor vagyok jó keresztyén, ha jó
ágostai hitvallású evangélikus vagyok. S életem
folyamán azt tapasztaltam, hogy egyházamnak
nem a külső ellenség volt legnagyobb megrontója,
hanem az intransigens lutheránus öntudatnak a
hiánya. Mi mindig liberálisok voltunk, mindig
dörgölődztünk valakihez, mindig mástól vártuk
és várjuk a segítséget, azért nem kellüny senki
nek s félek, hogy azért fogunk elsorvadni.
Ismétlem, hogy bizonyára az én szűk látó
köröm az oka annak, hogy az A. kérdését így
ítélem meg. — Nagytiszteletüséged magasabb
szempontból nézi és látja a helyzetet, szeretettel
és bizalommal arra kérem tehát, legyen kedves,
ha nagy elfoglaltsága azt megengedi, az én töprenkedéseimet eloszlatni.
Igaz nagyrabecsülésem kifejezésével vagyok
stb.
M. S.
•

(M. S. esperes soraira röviden a kővetke
zőkben válaszolok:
1. Az intransigens luteránus öntudathoz hoz
zátartozik a keresztyén testvéri szeretet. Nem
abban látom a liberalizmust és a dörgölődzést,
amikor ágostai hitvallású evangélikusok tudnak
együttimádkozni más felckezctbeli keresztyé
nekkel, hanem amikor tudnak együtt poharazni
és kártyázni, barátkozni és pajtáskodni hitetle
nekkel és olyanokkal, akik nem imádkoznak.
2. Amikor az imahéten együtt imádkoznak
különböző felekezetbcli keresztyének, a segít
séget nem egymástól, hanem valamennyien Is
tentől várják és kérik. Az imahét programmja
mutatja, hogy vannak olyan ügyek, amelyek az
egész keresztyénségnek közös ügyei, Isten or
szágának ügyei, s az imahétnek egyik áldása
éppen az, hogy ezekre az ügyekre felhivia a fi
gyelmet és a sajnálatos felekezeti torzsalkodá
soknak Isten országa szempontjából való káros
hatására rámutat.
3. Az Evangéliumi Világ-Alliansz felhívá
sából világosan kitűnik, hogy az egyes egyházak
külön-külön is megtarthatják az imaheti össze
jöveteleket; ahol tehát az egyháztagok nem tud
nának együttimádkozni egy másik felekezet tag
jaival, ott tarthatják külön-külön. Az imahcttel
együtt járó önvizsgálat reávezet azután annak
felismerésére, hogy az imaközösséget lehetet
lenné tevő lelkűiét helyes-e Isten előtt, vagy
nem.
4. A keresztyénség nagy, egyetemes konfe
rencián (Stockholm Lausanne stb.) a különböző
keresztyén egyházak képviselői együtt imádkoz
nak és tanácskoznak. Helyes dolog-e, ha ezen a
téren is azt az elvet állítjuk fel: Quod licet Jovi,
non licet bovi; amit az egyházak magasrangu
delegátusai megtehetnek, azt az egyszerű egy
háztagok nem tehetik meg? Nem volna-e ebben
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bizonyos farizeizmus? M. S. esperes felfogása
alapján nem kellene-e a nagy, egyházközi kon
ferenciákon való részvételt az intransigens lu
theránusoknak megtiltani?
5. Mi az oka annak, hogy az ágostai hitval
lású evangélikus egyháznak a lelkésze attól tart,
hogy hivei azt fogják mondani: „Mégsem lehet
az a baptizmus olyan veszedelmes, mikor egy
református püspök és egy ev„ hozzá még buda
pesti főesperes együtt imádkozott velük a keresz
tyén egyház egységéért!“ viszont annak a bap
tista közösségnek a lelkésze nem fél attól, hogy
a hivei azt mondják neki: „Mégsem volt érde
mes nekünk ott hagyni az evangélikus egyházat,
mikor a lelkészünk együtt imádkozik a kálvinista
és a lutheránus egyházak püspökeivel és espere
seivel a keresztyén egyház egységéért?“
6. M. S. esperes azt kérdezi: „Mit mondjak
azoknak, akik ismerve a II. Kor. 6, 14—15-ben
foglalt intést, velem együtt megbotránkoznak
ezen a blasfémíán, vagy ha nem az, úgy az én
egyházam örök igazságainak elszíntelenítésí, felbígítási kísérletén.“ Megmondom mit mondjon
nekik. Mondja meg nekik, hogy Pál apostol az
idézett helyen a bálványimádókkal való közös
ségről beszél, s a blasfémia nem az, amikor az
egyedüli szószóló és közben járó, az Ur Jézus
Krisztus nevében imádkoznak Ahhoz, akiről ne
veztetik minden nemzetség a földön és a menynyekben, hanem az, amikor együtt és egy nyel
ven káromkodnak. Mondja meg nekik, hogy egy
házának örök igazságait azok színtelenítik el és
hígítják fel, akik nemcsak reformátusokkal, bap
tistákkal és methodistákkal, hanem még a maguk
családjával és a maguk gyülekezetével sem imád
koznak együtt, sőt talán egyáltalán nem imád
koznak. Szerk.J

Haru-Saki áldozata.
in .
Mikor a tavasz megint beköszöntött Kínába,
üzenet jött a tengeren túlról, hogy a szépséges
nő azt szeretné, ha Haru-Saki átmenne Ameri
kába és vele maradna. Egy misszionárius a fele
ségével együtt éppen hazakészült látogatóba s
azok vigyázhatnának Karu-Sakira az úton. A
többi növendékek bizony megirigyelték volna
Haru-Saki még álomban sem gondolt nagy sze
rencséjét, ha nem lettek volna olyan jószívűek
és önzetlenek. Úgy örültek, mintha csak rájuk
esett volna a választás és szívesörömest segítkeztek szükséges előkészületeknél. Haru-Saki
arca sugárzott, habár örömét csorbította az a
gondolat, hogy ott kell hagynia a missziói isko
lát, amelyben olyan boldog volt. De úgy okos
kodott, hogy különben sem maradhatott volna
mindig az iskolában; távoznia kell, hogy helyet
adjon másoknak, akik épen olyan szegények és
tudatlanok, mint amilyen ő volt. Az utolsó kő
is leesett szívéről, mikor legjobban szeretett ta
nítónője megígérte, hogy meglátogatja szüleit és
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megint elmondja nekik azt a „régi történetet,“
amely Haru-Sakinak annyira új és oly kimond
hatatlanul szép volt.
Kevés idő volt az indulásig. Az indulás előtt
való napon, amikor a tanulók a legnagyobb láz
ban voltak a végső előkészületekkel lévén elfog
lalva, egy tanítónő jelent meg a szoba ajtajában
és csendesen intett Haru-Sakinak. „Valaki vár
rád és beszélni akar veled,“ súgta neki.
A telep kapujánál egy elgyötört, megtört
ember állt.
„Atyám!“ Kíálltotta meglepődve Haru-Saki.
Az az ember felnézett és volt valami a te
kintetében, amit a leánya még sohasem látott
nála. ,,Jőjj ide, Haru-Saki,“ rimánkodott.
„Anyád beteg és nincs aki ápolná, míg mi a
rizsföldön dolgozunk. Nem jönnél haza, HaruSaki?“
A leány meghökkent. Az ő apja lenne ez, aki
őt olyan szívtelenül bocsátotta el? Az ő apja
könyörög neki. hogy térjen vissza? Most, ami
kor olyan nagy hasznát vehetné, amikor reá
szorult — éppen most, mikor ez a nagy szeren
cse érte! Szülei nem várhatnak tőle semmit —
semmit!
Haru-Saki hirtelen megfordult és visszaro
hant a házba, meg sem állt, míg szobájába nem
ért, ahol azután zokogva vetette magát a pad
lóra. Ebben a helyzetben találta tanítónője és né
mán hallgatta végig a történetet. Egyike volt ez
azoknak a gyötrő kérdéseknek, amelyeken a ta
nítónő sokszor töprenkedett. Bölcsen hagyta,
hogy magától oldódjék meg. A kisirt arc egy
pillanatra aggodalmasan tekintet rá, azután be
letemetkezett a barna, dolgos kezekbe.
Sok idő telt bele, mire Haru-Saki felemelte
fejét, s akkor a szemei fénylettek és ajkán a régi
mosoly játszadozott. „Helyettem Wang Lili megy
el Amerikába. Ugy-e elmehet? Ne haragudjék
rám, de nekem vissza kell mennem szüleim há
zához. Hazaereszt?“ Felelet helyett a tanítónő
szorosan karjaiba zárta.
így történt, hogy a helyes, kedves Wang
Lili eredt útnak a tengeren, míg Haru-Saki jó
kedvvel visszament a szennyes kis bambusz
kunyhóba. De a tanultakat nem feledte el. A kis
lakás olyan tiszta és takaros lett, mint a misszió
iskola termei, mert nem sok időbe került,'mire
szüleit is megnyerte az idegenek hitének. Hiszen
azok az idegenek csináltak Haru-Sakiból olyan
bámulatos teremtést, aki a csípkekészítéssel egy
maga többet keresett, mint apja és bátyjaí
együttvéve a rizsföldeken. Haru-Sakinak mint
betegápolónak a híre messze elkerült, úgyhogy
sok helyre hívták, ahová az idegen tanítónők nem
juthattak be. S ahová Haru-Saki ment, oda min
denüvé vei ement a Biblia is; végül már minden
felé úgy ismerték mint a „Kis Biblíás Asszonyt“
és sokan voltak, akik eljártak a kicsiny missziói
templomba, akik sohasem találták volna meg az
odavezető útat, ha Haru-Saki nem hozta volna
meg áldozatát.
Busch 1.
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Lelkészegyesület
(MELE.)
S ziv e s kérelem .

Indítatva annak az átérzésétől, hogy ev. pa
pikarunk saját anyagi leromlását, sőt maholnap
a teljes tönk szélére való jutását s gyülekezetei
nek a leromlását nem nézheti tovább közömbös
szemmel: az az elhatározás érlelődött meg ben
nem, hogy eltérően eddigi szokásunktól, a leg
közelebbi jövőben, talán már márciusban, rend
kívüli lelkészegyesületi gyűlést hivok össze Bu
dapestre, amelyen a papság helyzetét s a segítés
módozatait gondolnám beható tárgyalás alá
ve mii.
Sokfélül fut össze nálam panasz, amelyek
ezt a tervemet indokolttá teszik.
A gyűlést azonban s azon a komoly s be
ható tárgyalásokat csak úgy tudnám lefolytatni,
ha lelkésztársaim segítségemre jönnek munká
lataikkal s személyes hozzászólásaikkal.
Arra kérem azért a kedves Testvéreket:
szíveskedjenek engem röviden arról értesíteni,
hogy az általam tervezett rendkívüli gyűlés öszszehivását időszerűnek tartják-e s kellő számban
kívánnak-e azon részt venni? — valaminthogy
annak a közlését is kérem, hogy micsoda tétele
ket kívánnak a gyűlésen előadni.
Előadásra kerülhet minden egyházunkat
érintő korszerű kérdés, amelyeket írásban kér
nék hozzám idejekorán beküldeni.
A jelentkezésre végső terminusul március
1-ét szabom meg s annak eredményétől teszem
függővé további lépéseimet.
Nyíregyháza, 1931. febr. 2.
igaz szeretettel
P aulik János,

a MELE elnöke.

Luther és Goldmark zenéje Sopronban.
A jelenvoltak közűi is csak kevesen tudják, hogy
Sopronban az evangélikusok theológiai konferenciája és
kerületi gyűlése alkalmával a vallásos estéken micsoda
két érdekes zenetörténeti emlék került előadásra. Alt
dörfer Viktor karigazgató ismert szerénysége nem csinált reklámot belőle sem a műsoron, sem a lapokban.
Luthernek és Goldmarknak egy-egy kiváló zeneművét
adták elő a százados évfordulók alkalmából.
De hát hogyan kerül ez a két név egymás mellé?
Oly módon, hogy van a németben egy Luthernek tulaj
donított és a zene égi származását zengd kedves énekvers. Fnnyi ime az egész:
óh szeresd a muzsikát!
Szent az ég ez adománya.
Nem is földről származott,
Mennyország az őshazája,
Hol a kisded angyalok
Magok is muzsikusok.
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. Goldmarknak ez annyira megtetszett, hogy 1892ben gyönyörű szép vegyeskart irt hozzá és kiadta Ber
linben Luther Márton nevével, aki tudvalevőleg mint
énekköltó és zeneértö is kimagaslott kortársai közül.
Goldmarknak ezt a szép vegyeskarát adatta elő Altdörfer — a művész 100 éves jubileumára való tekintet
tel — a vallásos estéken. £s társul vette ehhez szintén
magyar szöveggel Luthernek híres motettjét: „Non mo
riar, sed vivam et narrabo opera Domini“ a 118. zsoltár
7. verséből. (Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az
Urnák dolgait.) Ennek a nagy ritkaság számba menő ze
neműnek ez évben volt a négyszázados jubileuma.
Luther ugyanis ezt a zsoltárverset dallamának
hangjegyeivel együtt 1530-ban a kóburgi várban lakó
szobájának falára irta. Ratzeberger orvos, mikor 1550ben Kóburgbao járt, még ott találta Luther kézírását a
falon. Ezt a zsoltárt a reformátor annyira megszerette,
hogy később n dallamára motettet irt négy hangra, ame
lyet Greff Joakim dessaui tanító a „Lazarus“ című
dráma függelékében a nagyszólamú hangjegyekkel együtt
Luther neve alatt és még annak életében (Wittenberg
1545.) kiadott. A hitelességhez tehát szó sem férhet.
Ez a motett is fényes bizonysága Luther alaposabb
zenei tehetségének. Hogy a többhangú figurális ének
lésnek titkát Luther mennyire elleste, az kitűnik Rhaw
György kótáskönyvéhez (Symhoniae jucundae, Witten
berg 153S.) irt szép előszavából is. Itt mondja többek
között: „Különösen a művészet által kipallérozott ze
nében lehet Istennek nagy bölcseségét csodálni. Az
egyik egyszerű dallamot énekel s mellette három, négy
vagy öt hang is megszólal, melyek emez egy körül ug
rándoznak és játszadoznak s csudálatraméltó sokféle
módon és hangon szépítik és ékesítik azt az egyet; mint
egy mennyei körtáncot lejtenek, nyájasan találkoznak és
szívélyes kedvességgel karolják át egymást. Aki ezt nem
tartja Isten kimondhatatlan csodamüvének, az faragatlan
tuskó és nem érdemli meg, hogy mást halljon, mint sza
márordítást és disznók röfögését." Az összhangzatos és
ellenpontozatos több szólamú zenének szövevényét és
művészi szépségét ily népies szemléltetéssel csak az
tudta leírni, aki maga is beavatott volt annak titkaiba.
Luther a fentebbi motettben eredetileg C-kulccsal
irta a tenor, altus, discantus szólamokat és csak az alsó
hangot basszus kulccsal. A dallamot (santus firmus) ak
kori szokás szerint a tenor énekelte. De Richter Ottó
drezdai karmester 1917-ben modern hangjegyirással is
kiadta ezt a régi zenei emléket (Berlin, Breitkopf und
Härtel). És ennek partitúrája szerint, de magyar szö
veggel énekelte Altdörfer vezénylete alatt a soproni
templomi énekkar is. Először a tenor szóló csak egy
hangon énekelte a régi, bizonyára még gregoriánus dal
lamot, azután pedig a vegyeskar négy hangra.
Négy század távolából valami sajátszerü ódon zamata van e motettnek. Hans Preuss, a kiváló historikus
és esztétikus, a gót melankólia és a reformátori örven
dezés egybeolvadását érezi ki belőle. Han9 Preuss a
négy szólam eredeti hangjegyeinek hasonmását is ki
adta „Luthertum um 1530“ cimü igen értékes könyvé
ben. (Berlin, 1930. 61. 1.)
Altdörfer karigazgató fáradozásával Így került Lu
ther *és Goldmark, a két jubiláns zenéje egymás mellé
Sopronban. Goldmark is annak idején szívesen szegő
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dött társul Luther mellé, Vegyeskarának címlapjára nagy
betűkkel nyomatta ki Luther nevét. Nem félt tőle, sőt
vonzódott Luther híveihez. Hiszen 1849-ben ezek men
tették meg G yőrött az osztrákoktól. Goldmark mint
színházi zenész Győrött igen jól m egbarátkozott Schmied
Eduard evang. orgonistával, a jeles zenésszel, akinek
fia kitűnő hegedűs, leánya, a szép Paulina pedig jeles
zongorás volt. Sokszor zenéltek együtt. És a 19 éves
Goldmark, mint naplójában írja, titokban gyengéd ér
zelmeket táplált a ház bájos leánya iránt. Ez volt az első,
de reménytelen szerelme. Életét is az osztrákok betö ré
sekor ez az evang. kántorcsalád m entette meg. Ezek
hez menekült s egy éjszakát a gyárvárosi evang. tem p
lomban töltött elrejtőzve.
Jellemző történeti adat, hogy mikor ez a Schmied
Ede és társai 1836-ban a győri orgonista állásra pályáz
tak s az evangélikusok orgonáját éppen javították, a
paksi kántor Schmidt István orgonapróbáját a karm eli
ták templomában tartották meg és Richter Antal, szé
kesegyházi zenész, a jeles wagneriánus Richter János
atyja, volt az egyik szakértő bíráló.
Más idők voltak azok. Akkor a hazafias Haubner
Máté szuperintendens gyakori vendége volt a liberális
Sztankovics János győri püspöknek, Ennek asztalánál
ism erkedett meg Haubner, a szabad szellemű Albach
Szaniszló jeles franciskánus szónokkal, Széchenyi b i
zalmasával. A kkor a hazafias kooperációt még nem til
tották külföldről.
Goldmark fentebbi vegyeskarának is megvan a
maga története. Kálmán Mária Goldmark életrajzában
(Budapest, 1930) „hiressé vált vegyeskarának" mondja
a Gmundenben, 1892, ,,Luther szövegére (Wer sich die
Musik erkiest) komponált" zeneművét, De nem mondja
el, mi tette hiressé. Goldmark a Luther nevét és zenéjét
az „Erős vár" hatalmas koráljából megismerte már
1850. Budán, midőn „A hugenották“ dalművében já t
szotta nagy buzgósággal az első hegedűt. A protestáns
egyházi zenét megismerte még a győri Schmied kánto
rék házában. Bizonysága ennek a 113. zsoltár, melyet a
protestánsok módjára zenésített meg. Érthető tehát,
hogy a Luthernek tulajdonított szép énekvers is magára
vonta figyelmét. 1892. június 15-én írta erre szép ve
gyeskarát, midőn Gmundenben nyaralt. Berlinben E.
Bote és G. Bock udvari zenekiadóknál jelent meg Opus
42. sz. a. E szám alá foglalta Rosegger és Uhland verseire
írt két vegyeskarát is.
Luther szövegének megzenésítése miatt egy kis
összetűzése is volt Bécsben nagy művésztársával, a ham
burgi születésű Brahms Jánossal, aki mint északi német
több jogot formált Luther énekverséhez. Maga Goldmark mondja ezt el a naplójában (Erinnerungen, Wien,
1922. Rikola Verlag 86. 1.). „Luther M árton szövegét —
így mondja Goldmark — „W er sich die Musik erkiest“
vegyeskarra írtam és Brüll Ignác nővérének házában
próbáltuk meg. A hangjegy a zongorán niaradt és ne
hány nap múlva Brahms itt látta meg. Elolvasta, nagy
haragra lobbant és rám támadt: „Mikor írta ön ezt a
vegyeskart? Honnan vette a szövegét? Ez nem is Lu
thertől való sat." Az egész úton duzzogott, formálisan
tombolt. A vegyeskart előadták Bécsben a Zenebarátok

Társaságának hangversenyén és Hanslick Ede, a «agy
zenekritikus, aki egészen Brahms befolyása, alatt állott,
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bírálatában szintén megjegyezte, hogy a szöveg nem is
Luthertől való. Ez Brahms támadása volt ellenem. Han
slick minden vizsgálódás nélkül vette át a szavait. De
Brahms, úgy látszik, időközben jobban értesült, mert
néhány nap múlva midőn Brüll Ignácnál voltunk ebéden,
egészen hangosan az én jelenlétemben mondta Gura
Jenő énekesnek: „Nem találja különösnek, hogy egy
zsidó zenésíti meg Luther Márton szövegét?" És ez az
egész harag csak azért volt, mivel a kedves, evangeliomszerű szöveg (der zarta, evangelisierende Text), mely
neki igen alkalmas lett volna, elkerülte a figyelmét.
Több hónapi elhidegülés lett ennek a következménye."
így mondja ezt el Goldmark.
Brahms is tehát hamarosan Lutherénak ismerte el
a szöveget. Anton Károly is „Luther und die Musik“
című értekezésében (Zwickau, 1916.) azzal a megjegy
zéssel közli a szép énekverset, hogy nagyon is ráillik
Lutherre, A reformátor kiadott műveiben és asztali be
szélgetéseiben nem fordul ugyan elő, de a szájhagyo
mány neki tulajdonítja. Bizonyos, hogy Luthernek a ze
néről szóló nyilatkozataival és a „Frau Musika" című
kedves versével nagyon megegyezik. Goldmark Luther
nevét hozta vele forgalomba s ő Luther énekversének
tartotta.
«0
Hazánkban Budapesten az operaház díszhangverse
nyén 1895. február 13. adták elő először ezt a Luther
nevét viselő vegyeskart. Kern Aurél fordította magyarra
„A zenére szánd magad“ kezdő sorral. (A fentebb kö
zölt fordítás az én merényletem.) Budapesten ugyan
ekkor a Goldmark által megzenésített 113. zsoltárt is
énekelték az operaházban.
Különben Goldmarknak ezt a Luther szövegére
írt vegyeskarát nem most hallották először a soproniak.
A Soproni Zeneegyesület 75 éves jubileumán 1904-ben,
mikor az ősz mester 74 évvel a vállán maga is eljött,
hogy a Sakuntala nyitányát maga dirigálja, ugyanak
kor ezt a vegyeskarát is elénekelte a Zenegyesület, de
német szöveggel. A jubiláns emlékfüzet és a műsor is
Luthert mondja az énekvers szerzőjének. Dr. Kossow
Jenő volt akkor a Zeneegyesület karnagya és gróf
Széchenyi Emil az elnöke.
De Luthernek nemcsak énekszövegét zenésítette
meg Goldmark, hanem M eyerbeer is, amint tudva van,
Luther hatalmas korálját, az „Erős várt" átvette és sok
féle variációval feldolgozta „A hugenották" című dal
művében. A nyitánya is ezzel a korállal kezdődik. És
ne gondoljuk, hogy csak ennek a két nagy művésznek
felekezete mert hozzányúlni Luther zenéjéhez. Liszt
Ferenc is, az abbé, nagyszabású orgonaművében doldozta fel Luther énekét: „Kirchliche Fest-O uvertüre
über den Choral: Ein feste Burg ist unser Gott." (Göllerich A, 309.) Luther énekeit sokáig énekelték más
egyházfelekezetek is, úgy a külföldön, mint hazánkban.
Például a gyönyörű karácsonyi gyermekénekének szö
vegét és dallamát: „Mennyből jövök most hozzátok."
A Luther énekével kezdődő „Hugenották" dalmű
ről érdekes adat, hogy ennek előadása Ausztriában a
negyvenes években tiltva volt. A színigazgatók tehát
„A ghibellinek Pizában" címen adták elő. így történt
ez Sopronban is, ahol a soproni borkereskedő nagyre

ményű leánya, a későbbi

nagy

művésznő, Liebhardt
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Lujza 1843-ban éppea abban az új clmtáblás oparában
lépatt fel először. (Dr. Csatkai E.)
El merjem-e mondani — minden sértő szándék nél
kül — azt a régi tréfás anekdotát, hogy „A hugenották
a zsidók legkedvesebb operája — mert ebben a keresz
tyének, a katholikusok és a protestánsok ütik egymást
és zsidó csinálta hozzá a muzsikát.
Azt hisszük, ha ma adnák elő Meyerbeer dalművét
akár Sopronban, akár másutt az országban, ma már kár
öröm nélkül élvezné azt minden felekezet. De előadásá
tól egyelőre nem kell félni.
D. Payr Sándor.

FELELET
Tompa Mihály nyílt kérdésére.

A népjóléti minisztériumnál a házon kívül
nevelődd Ielkészgyermekek számára kieszközölt
2000 P segélyösszeget én alulírott bankba tettem,
január hó folyamán, annak kamataival együtt,
elküldöttera az Egyetemes Pénztárnak. A kamat
49 P 60 fillért tett ki. Ebből 60 fillér nekem volt
költségem, az Egyetemes Pénztárnak pedig 5 P.
így tehát 2044 P került felosztásra az egyes lel
készcsaládok között s azóta az illetékesekhez
bizonyára el is küldetett. Az illetékes bizottság
a segélyösszeget kővetkezőképen osztotta fel:
Boczkó Gyuláné 56, Dörner Frigyes 84,
Fábori László 56, Görög Ernő 84, Gyarmathy
Ferenc 56, Haniffel Sándor 56, Ihász László 56,
Kakas E. József 56, Káldy József 56, Kiss Samu
56, Mikolás Kálmán 112, Mód Aladár 84, Mühl
Sándor 84, Nagy Gyula 28, Nagy Kálmán 56,
Németh Sándor 56, Novák Elek 56, Piri Károly
112, Pócza Ferenc 84. Podhardszky János 84,
Rónai B. Gyula 56, Schultz Aladár 56, Somogyi
Károly 56, Sparas Elek 112, Szabó Ferenc 56,
Tompa Mihály 56, Varga József 84, Wágner Jó 
zsef 56, Zatkalik Károly 84, Zeman Mihály 56
Pengő. 73 gyerm. u. á 28 = 2044 Pengő.
Az egyetemes főtitkár értesítése alapján:
Paulik, orsz. lelkészegyesületi elnök.

H Í R E K .
Dr. Pesthy Pált, a bányai egyházkerület felügyelő
jét, ny. igazságügyminisztert az Országos Bethlen GáborSzövetség elnökévé választotta. Beiktatása az évi ren
des közgyűlésen lesz.
D. Dr. Raffay Sándor püspököt Budapest székesfő
város törvényhatósága örökös tagjává választotta. Wolff
Károly, a keresztyén községi párt vezére a püspök jelö
lését azza' indokolta meg, hogy benne nemcsak a kiváló
püspököt, nemcsak a főváros életében nagy érdemeket
szerzett, köztiszteletben álló polgárt, nemcsak az egész
közélet kiemelkedő egyéniségét akarja a párt megtisz
telni, hanem magát az evangélikus egyházat is.
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Blbliaolvaaóknak. A Szentlélek gyümölcse. Gal. S,
22. — Öröm. — Febr. 9., hétfő: A legnagyobb öröm.
Ján. 15, 9—11; Fii. 4, 1—4. —» Febr. 10., kedd: Az öröm
megjövendölése. Ésaiás 35. — Febr. 11., szerda: Az
öröm osztogatója. Luk. 24, 44—53. — Febr. 12., csütör
tök: A megváltás öröme. Jeremiás 31, 10—14. — Febr.
13., péntek: A lelki ébredés öröme. Ap. Csel. 13, 44—
52. — Febr. 14., szombat: Az üldöztetés öröme. Zsid.
10, 32—39; Fii. 2, 17., 18. — Febr. 15., vasárnap: A szol
gálat öröme. 100 Zsoltár; 2 Kor. 13, 11; Filemon 4—7.
Ötvened vasárnap: Epistola 1 Kor. 13; Evangéliom Luk.
18. 31—43.
Halálozás. Az evang. tanítók egyik nesztora hunyt
el jan. 30-án Kondoroson a 90 évet élt M i c s i n a y
György személyében. Tanítói működését Ikladon kezdte
mint segédtanító Kupcsek Mátyás oldalán; Szúpatakon,
Nógrád megyében, 12 évet töltött mint rendes tanító;
onnét választották meg a hívek a zsidai egyházközségbe,
Pest megyébe, Keviczky László utódjául. Negyvenhét
évre terjedő tanítói munkásság után vonult nyugalomba
előbb Rákospalotán, majd Kondoroson s itt halt meg
fiánál, Micsinay Lajos kondorosi jegyzőnél. Temetése a
kondorosi ev. templomban végzett gyásztiszffcsséggel
ment végbe Szelényi János szarvasi lelkész, Szlany Pál
bcsabai vallástan., Ruttkay-Miklián Géza kondorosi s lelkész, Velky Béla kántor közreműködésével; a kondo
rosi férfidalkör Jeszenszky Sándor tanító vezetésével
énekelt.
Lelkészválasztás Erdélyben. A csernátfalusi egy
házközség Kiss Béla hosszufalu-alszegi scgédlelkészt
választotta lelkészévé.
Jelentéstétel az alliansz imahét megtartásáról. Nem
zetünk jóhirneve szempontjából is jelentőséggel bir, hogy
az Evangéliumi Világallianc londoni központjának az
egyetemes imahétnek Magyarországon való megtartásá
ról mielőbbi részletes jelentést lehessen tenni s ezért a
mozgalom magyarországi ága előkészítő bizottsági tit
kára (dr. vitéz Csia Sándor Budapest, IX., Angyal-utca
7/a.) nagyon kéri mindazon lelkészeket és egyesületi
vezetőket, kik lakóhelyükön az imahetet megszervezték,
hogy küldjenek be mielőbb jelentést arról, hogy az ima
heti összejöveteleket hány napon, milyen tárgysorozat
tal, mely előadók vezetése alatt, mekkora látogatottság
mellett tartották meg. Az imaheti összejövetelek per
selypénzét a rendezési költségek levonásával a pénztá
ros címére kell küldeni: Dr. Somogyi Imre szerkesztő,
Budapest, VIII., Kistemplom-utca 12.
Ifjúsági konferenciák. A Magyar Diákok Pro
Christo Szövetsége jan. 31., febr. 1., 2. napjain tartotta
téli konferenciáját Budapesten a Skót-Misszió nagyter
mében. — Az Ifjú Évek febr. 1. és 2. tartotta idei kon
ferenciáját a Deák-téri leánykollégiumban.
Kántorválasztás. A Morascher Hugó halálával meg- üresedett fasori kántori állást a pesti egyházközség rend
kívüli közgyűlése Peschko Zoltán ének- és zenetanár,
oki. orgonaművésszel töltötte be.
Kondoros. Az 1930. évben született 233 gyermek,
elhalt 118 egyén, házasságot kötött 44 pár, konfirmáltatott 82 gyermek, Úrvacsorával élt 1176 hivő; az isko
lás növendékek száma 674 volt.
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A C. E .-szövetség 50 éves Jubileuma. Dr. C lark F.
E., az am erikai P o rtlan d város k ongregacionalista gyü
lek ez etén ek lelkésze 1881. feb ru ár 2-án gyűlésre hivta
össze az ifjúságot. Ezen gyűlésen jav aslato t te rje sz te tt
elő egy új tipusu ifjúsági szövetség m eg alap ítására. A
szövetség alapjául h e ti im aóra v olt terv ezv e, am elyen
a m egjelenés becsü letb eli k ö telesség s m inden tag a k á r
milyen csekély szerep re fogadalom m al k ö teles v állal
kozni, kivéve ha e lh á ríth a ta tla n ak ad ály jönne közbe.
H avonként egyszer „ ta p a sz ta la ti ö sszejö v ete lt“ ta r ta n á 
nak és h a t bizottság is alak u ln a — missziói, taggyüjtő
stb. — am elyek h a v o n k én t elő terjesztik jelen téseik et.
Ö tvenhét tag iratk o z o tt be s így alak u lt meg az első
C. E. szövetség. A siker m ás szövetségek m egalak u lására
v e z e te tt s a mozgalom nem zeti s k ésőbb nem zetközi sz e r
v ezetté fejlődött. C lark dr. 1887-ben lem o n d o tt lelkészi
állásáról, hogy egész id ejét az ifjúsági m u nkának szen 
telje s negyven esztendeig irá n y íto tta a C. E. egyre n ö 
vekedő m űködését, A világ legnagyobb ifjúsági sz e r
vezete le tt belőle s m inden országban v an n ak tagjai. —
A m agyarországi C. E. (K eresztyén Szövetségek) fe b 
ru ár 2-án a K álvin-téri tem plom ban jubileum i ü n n e 
pélyt ren d ezeit, Dr. Podm aniczky P ál b áró egyetem i
tan ár, a m agyar C. E, szövetségek elnöke ta r to tt elő 
ad ást a Szövetség m últjáról, N yáry P ál elnök a jöven
dőről. Czakó Jen ő és dr. V ictor Já n o s im ádkoztak, B.
Puky Rózsi hegedüm üvésznő és G ábor Istv án n á é n e k 
m űvésznő szerepeltek .
A budapesí-ang y alfő ld i L u th er Szövetség és L u th erKőr feb ru ár 1-én szeretetv en d ég ség et ta rto tt. E nnek k e 
re téb en Dr. Szalay K ároly orvos „A család a misszió
szolgálatában" cím en elő ad ást, R im ár Je n ő b ibliam a
g y arázato t ta rto tt; B ikfalvy E rzséb et és B arth Im re h e 
gedűn játszo ttak , P éch P iro sk a én ek elt, K ovács István
szavalt, több közrem űködő külm issziói szín d arab o t ad o tt
elő.
A reform átus k o n v en t a lelk észek segélyezéséért.
A reform átus egyetem es k o n v en t elnöki tan ác sü lése fog
lalkozott azzal a súlyos anyagi hely zettel, am elybe a
term én y árak lerom lása folytán ju to tta k különösen a
gyerm ekeiket házon kívül ta n ítta tó lelkészek. A tan ács
úgy h atáro zo tt, hogy a válság en y h ítésére nagyobb öszszegű kölcsönt ad az eg y h ázk erü letek n ek , hogy ezek
ebből segíthessék a lelk észek et. — T árg y alta a tan ác s
egyházunknak a javadalm as egyházi tisztviselők h ázassá
gáról szóló szab ály ren d eletét, am elynek a reform átus
vallású evang. egyházi tisztv iselő k re v o natkozó részét
m egnyugvással v e tte tudom ásul.
N yugtázás, K öszönettel ism erem el a k ő vetkező
lelülfizetéseket: Dr. R aisz S án d o r Pécs 3.60, Dr. W i'.zián Dezső Sopron 0.60; B ihar Jó zsefn é Fonyód 1.80;
<oritsánszky O ttó B pest 1.80; Dr. E lischer G. B pest
J.S 0; H orváth Sándor C sabai 0.80; V itéz H aviár G yula
Gyoma 3.60; A lgöver A ndor B pest 0.60 P.
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Imakönyv. Özv. Stefezius Im réné Bpest, I., B ercsényi-u. 12. IV, 3. „K övess Engem " cím ű im akönyvéből
postak ö ltség ellenében 5— 5 péld án y t aján d é k k ép en fel
ajánl a lelkészi h iv atalo k n ak szegénysorsú konfirm an
dusok m egjutalm azására. N em sokára m egjelenik a foga
d alm at tartalm azó konfirm ációi em léklap is ä 40 fillér,
A jövedelem az im akönyv és az em léklap u tán egyházi
célt szolgál.
A M agyar D iákok P ro C hristo Szövetsége (M ekdesz)
1931, jan u ár 31., fe b ru ár 1., 2. napjain rendezi országos
evangelizáló téli d iák k o n feren ciáját B udapesten a S kót
Misszió O tth o n áb an VI., V örösm urty-utca 49., 51. sz.
ala tt. A konferencián, am elyet az ország diáksága nagy
érd ek lő d éssel vár, elő ad á st ta rta n a k „M odern v alláspótlékok" cím mel dr. R avasz László püspök és dr. P rőhle
K ároly soproni egyet, professor; „Az im ádság m isztikája“
címmel: B enkő Istv án lelkész; „A m odern d iák szociális
k ü ld e té se " cím mel dr. H irschler Rezső egyetem i m.
ta n á r; „Szociális tö re k v é se k Isten országa m érlegén"
címmel Szabó Im re lelkész; „Isten országa győzelme
diákszíveken k e re sz tü l“ címmel Szőnyi S ándor gimn.
igazgató. A k o n feren cián rész tv e h e t m inden főiskolás
d iák és a középiskolák k é t felső osztályának tanulói.
Je le n tk e z n i leh et a Szövetség k ö zponti irod ájáb an (Bu
dap est, IX., Ü llői-út 19. II. 4. T elefon A ut, 886—68) —am ely m inden felvilágosítást készséggel megad.
A z Üdv H adsereg 1931. évre szóló évkönyve szerint
a H adsereg zászlója 82 országban lobog és 72 nyelven
szól az em berekhez. 15.113 evangizáló állom ása és 25.658
tisztje van. A tisztek én kívül a H adsereg közel 10.000
m u n k ást alkalm az különböző te en d ő k v égzésére és van
110.945 helyi tisztje is (fizetés nélkül). A H adseregnek
44.829 zenésze van (szintén fizetés nélkül). A H ad sereg
n ek 1.568 szociális intézm énye van. T avaly 24,545.847
ingyen vagy olcsó e b é d e t a d o tt és 11,516,319 éjjeli szál
lást. Ipari intézm ényeiben, h ázaiban és m űhelyeiben
állandóan vagy ideiglenesen 214.074 férfi ta lá lt m unkát.
M unkaközvetítő iro d ájáb an 407.506 em ber k e re s e tt elhe
ly ezk e d ést és 238.234 em b ert tu d o tt elhelyezni. M un
k áso tth o n aib an m inden éjjel 10— 11.000 férfi kap szállást.
A z alkohol-fogyasztás E urópában. Évi átlagban
egy-egy lakos az aláb b i alkoholm ennyiséget fogyasztja:
F ran ciao rszág 17.6, S panyolország 15.8, G örögország
13.9, Itá lia 13.8, Svájc 11.9, Belgium 9, A nglia 6.2, A u szt
ria 5.8, M agyarország 5.7, C sehszlovákia 4.5, N ém etor
szág 4, É sztország 3.7, H ollandia 3, D ánia 2.9, Ju g o szlá
via 1.2, F innország 0,2 liter.

Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.

A z 1 9 3 1 . é v k e z d e t é n t is z te le tte l k é r j ü k
a z e l ő f i z e t é s i d i j a k b e k ü ld é s é t é s a z e lő fiz e 
té s i h á t r a l é k o k
b e fiz e té s é t. P o s t a t a k a r é k 
p é n z t á r i c s e k k s z á m l a : E v a n g é l ik u s o k L a p ja
k ia d ó h iv a ta la , L é b é n y . 1,290. B i a n k ó c s e k k 
l a p o k 3 f i l l é r é r t k a p h a t ó k a m . k ir . p o s ta h i v a ta lo k n á l.
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NÉ ME T H KÁROLT

Uralkodjatok !
„Szaporodjatok óa sokasodjatok, és
töltsétek be a földet és hajsátok biro
dalmatok a la ; és uralkodjatok a tenger
báláin és a földön csuszö-mászó min
denféle állatokon P*
I Mózes 1, 28.

A Biblia első fejezete nyomatékosan jut
tatja kifejezésre, hogy a teremtő Istennek
akaratából az ember egészen különleges
helyzetet foglal el a teremtett világban. Az
ember Isten képére van teremtve, rendelte
tése az, hogy uralkodjék. Isten megáldotta
az állatokat is, amiről az embernek soha
sem volna szabad megfeledkezni. De ami
kor az embert megáldja, cgyuttal uralko
dásra is rendeli. Ebből következik, hogy az
embernek juttatott áldás több. mint az, ami
vel az állatokat megáldotta. Nevezetesen kö
zöl az emberrel olyan szellemi és lelki erü
ket, amelyek egyfelől külön helyet biztosí
tanak neki a világban, másfelől pedig a
többi teremtményekhez való viszonyát nem
csupán a testi, vagy az értelmi erőnek a
szupremáciája alapján, hanem erkölcsi és
szellemi erők és értékek alapján szabályozza
az uralkodásban. Az az uralom, amelyet az
ember csak testi vagy értelmi erőire támasz
kodva gyakorol a világban, az erkölcsnek
és a szellemnek félretolásával. meghamisí
tása az isteni akaratnak és célgondolatnak
s egyultal a teremtés összhangjának a meg
bontását is jelenti, amiből következik, hogy
az ember bűne tényleg az egész teremtett
világot megnyomorítja és arra kényszeríti,
hogy sóhajtozva és sóvárogva várja Isten
fiainak megjelenését, akik uralmukat, sza
badságukat Isten akarata szerint gyakorol
ják. A tudomány sokszor kétségbe vonja az
embernek ezt a különleges helyzetét. Elis
meri, hogy az ember a lét skáláján maga
sabbra emelkedett, mint a többi élők, de
nem ismeri el azl, hogy ez a magasabbra
jutás olyan okokra volna visszavezethető,
amelyek az emberen kívül nem volnának
megtalálhatók a természet világában. Az em
ber nem választható külön azoktól a törvé
nyektől és folyamatoktól, amelyek egyéb
ként is érvényesülnek és mutatkoznak a vi
lágmindenségben. Ez*el szemben a Biblia azt
tanítja, hogy az ember egészen különleges
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Meglelenik halanként siiszar, vasárnap.
Eltüzelést i r : Egész évre 6 P. 41 Ilik léiéire 3 P
20 Ilik oetredém 1P. 60 Ilik En szén 16 üli
Hirdetési árak aitoeavezás szériát.

viszonyban áll a világhoz azért, mert külön
leges viszonyban áll Istenhez. Az ember ural
mának jogosultságát a természettudomány
nem kutatta; a tudomány-, amely a hittől el
szakadt, nem törődött azzal, hogy annak az
uralomnak van-e erkölcsi alapja s ezzel az
életre az amoralitásnak, az erkölcsnélküliségnek mértékét alkalmazta. S ezzel önmaga
felett mondott Ítéletet, mert az ember vilá
gában az erkölcsi és a szellemi értékek, mér
tékek kétségtelenül megvannak s elutasíthatatlanul jelentkeznek.
Az isteni áldásnak, az isteni parancs
nak alapján uralkodik az ember a világban.
Az ember uralmának gyökerénél nem a lét
ért való küzdelemben kifejlődött erők és
tehetségek találhatók, hanem ezek az erők
és tehetségek azért vannak meg az ember
ben, mert az Isten azzal a rendeltetéssel te
remtette meg, hogy uralkodjék. Nem erő
szak jogán, nem ököljogon, nem a ravaszság
jogán, nem is azért uralkodik az ember a
világban, mintha az uralmat Isten nélkül
kaparintotta volna magához, vagy valamely
»alkotmánycsiny útján szerezte volna meg.
Isten rendelte úgy. S ha az ember úgy vi
selkedik. mintha más úton-módon jutót!
volna uralomhoz, mintha senkinek nem tar
toznék felelősséggel, mintha egy magasabb
akarat és törvény nem szabályozná az ő
uralmát, akkor valóban lázadó és bűnös,
akkor uralkodásából csak mérhetetlen nyo
morúság származik. Az uralkodásnak lénye
gét legtökéletesebben fejezte ki a mi Urunk
úgy életében, mint tanításában, mikor azt
mondta: Én olyan vagyok köztetek, mint
aki szolgál; továbbá: aki tiköztetek első akar
lenni, legyen mindenkinek szolgája.
Az uralom ugyan azért is adatott az
embernek, hogy testi szükségleteit kielégítse
a világban és a világból, de nem csupán
ezért. Az ember uralkodásának egyik fon
tos célja az is, hogy a szépséget, örömöt és
békességet növelje a világban: Az én örö
mömet adom néktek; az én békességemet
hagyom néktek. Az uralkodásra teremtett
embernek kötelessége azon dolgozni, hogy
a világban egyre több legyen a szépség, a
jóság és az igazság. Ezt követeli tőle az ural
mának alapiául szolgáló isteni akarat, pa
rancs és áldás.
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Öröm.
Dávid király, akitől ezek a szavak szár
maznak: »Te tanítasz engem az élet ösvé
nyére, teljes öröm van tenálad; a te jobbo
don gyönyörűségek őrökké«, tudta melyik
forrásból m enjen m eríteni öröm öt és gyö
nyörűségeket. Az emberek általában félnek
örülni. Bölcs és kicsinyes öregek a nevető
gyermekekbe korán beleoltják ezt a félelmet.
Vigyázz, kedved követendi gyász. Baboná
san félnek az emberek attól, hogy öröm ük
nem lesz tartós, sőt az ellenkező végletbe,
csüggedésbe és szomorúságba csap át. A
zsoltáriró nem félt. Isten jobbján örökké
gyönyörűségek vannak. Az ilyen bátor, ki
rályi öröm mindig a szeretet forrásából
iszik. «Akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra van«. Minden más öröm azzal a
gyötrő aggodalommal jár, hogy olyas vala
mit élvezünk, ami nem illet meg, amit görbe
utón szereztünk, ami elolvad a kezünk közt.
Akárcsak hintán ülnénk; egy kissé szédü
lünk, s igen jól tudjuk, hogy minél maga
sabbra emelkedünk az egyik oldalon, a len
dület ép oly m agasra dob fel a m ásikon is.
Az az öröm, amelyről Dávid király
énekel, nem köznapi élvezet, vagy szórako
zás. A szórakozás és az élvezet közönséges
és múló, m ert bennük csak magunkat, a
magunk kedvtelését keressük. A valódi öröm
egészen más. Valami mélyebb, magasabb,
nagyobb, átfogóbb. Nem az öröm öt kapa
rintjuk meg magunknak, hanem önm agun
kat adjuk át az örömnek. A valódi öröm ön
feledt. De még ennél is több. Az önfeledt
örömbe keserűséget csöppent az a gondo
lat: ha elmúlik ez a boldog pillanat és me
gint m agam ra eszmélek, ha kijózanodom s
az önfeledtség m ám ora helyett a hétköz
napok szürke megvilágításában látom m a
gamat, helyzetemet, környezetemet, akkor
szétl'oszlik az örömöm is. A valódi öröm
önfeledt, de nem feledkezik meg m inden
ről. Nem szórakozás, sőt ellenkezőleg, a leg
teljesebb központosítása egész lényünknek
és vitalitásunknak más valakire vagy vala
mire. A valódi őröm akkor jelentkezik, ami
kor azért feledkezünk meg magunkról, m ert
egészen átadtuk m agunkat a szeretetnek.
Olyan nagy, erős, lángoló szerretetnek, hogy
annak hevében lángra gyuládnak dolgok,
amelyek a kisebb tüzet elfojtanák, holott
most a nagy szeretet tüzét táplálják, gyújtóanyaggá, rőzsévé lesznek az örőmmáglyán.
Olyan határtalan és feneketlen ez a nagy.
odaadó szeretet, hogy örömmé válik az is,
ami nélküle bosszúság, robot, szekatúra, ki
merítő hajsza lenne.
Ha valakibe szerelmesek vagyunk, ak
kor örülünk, nevetünk, sugárzunk, h a sze
relm esünkért tehetünk, akármit, amit kiván.
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Boldogok vagyunk, hogy kiván tőlünk szol
gálatot, szivességet, áldozatot, lemondást,
m ert azt érezzük ki mindebből, hogy törődik
velünk, reánk szorul, hogy valam iképen és
sokíéleképen fenntartja velünk a közösséget.
Ezt a felemelő, boldogító, m indent be
aranyozó öröm öt érezte a zsoltáriró Isten
közelében, m ert Istennek volt a szerelmese.
»Az U rra néztem szüntelen; m ert jobb ke
zem felől van, meg nem rendülök. Azért
örül az én szivem és örvendez az én lel
kem; testem is biztonságban lakozik«. Be
érheti-e az ilyen szerelem azzal, hogy nem
keresztezi Istennek útját, hogy nem cselek
szik semmit Istennek akarata ellen, hogy
beletörődik Iste n " végzéseibe? Nem. Isten
utai szerelmesének szivébe vannak Írva, s
gyönyörűség azokat az utakat figyelni, ra j
tuk járni. Az U r közelsége mely igen jó né
kem! Jobbodon gyönyörűségek vannak
örökké. Minél közelebb az Istenhez, annál
jobb, boldogítóbb, örvendetesebb. Beéred-e
azzal, hogy nem gáncsolod el a kedvesed
terveit, hogy nem botlik meg benned, hogy
valahol előtte járva, eltávolítod htjából az
akadályokat? Ennél többet akarsz. Meg
akarod osztani vele az életedet; bele aka
rod olvasztani az életedet az övébe. Odaadod
magadat, hogy általad is ő éljen, benned is
ő éljen, s ez a legnagyobb gyönyörűséged.
Ez az az örök öröm, amelyet Istennek
jobbján élvez Isten szerelmese. Az Isten az
ilyen em ber szám ára több, m int m indenütt
jelenlevő, kikerülhetetlen valóság. Az Isten
a boldogító, örvendeztető valóság. Mind
azok a jelzők, amiket Istenre alkalmazunk:
bölcs, szent, jó, irgalmas, örökkévaló, mit
jelentenek mindezek s a többiek mind. Sem
mit sem m ondanak, ha úgy értelmezzük azo
kat, hogy eltávolítják tőlünk az Istent. Táp
láló erővé, édes örömmé, szent gyönyörű
ségekké válnak, ha úgy érezzük, hogy ez a
tökéletes lény mellettünk van, s mi az ő
közelében, az ő jobbkeze felől vagyunk. Az
a valaki, akit transzcendens Istennek; az
egészen másnak« neveznek, akiről a költő
azt énekli, hogy őt a bölcsek lelke titkon
érezve sejti, nem a zsoltáriró Istene, nem
a keresztyénség Istene. Az ilyen desztillált,
laboratórium i, sterilizált és stilizált Isten
múzeumba, műemlékek gyűjteményébe és
vastag könyvekbe való, hogy rágódjanak
rajta olyan emberek, akiknek a vallás in
kább tudomány és szakma, mint élet. A
keresztyénség Istenének van jobbkeze és
balkeze, van szeme, füle, szája, van szép
sége, jósága, igazsága, van lelke, szive és
Fia. Benne lehet gyönyörködni, örvendezni,
ő t meg lehet tapasztalni, egészen közel lehet
hozzá, a szivéhez férkőzni, lehet vele be
szélni s megengedi, hogy segítsünk neki
jobbá, boldogabbá tenni az ő világát, ame-
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Ivet szeret. Kedve telik benne, ha mi, az ö
bolondos, gyenge, botorkáló gyermekei örü
lünk annak, hogy segítünk neki! Pedig ö
cselekszik általunk is mindent. Az ö szeretete műveli a csodát bennünk és velünk.
Gyönyörűségek vannak a Te jobbodon.
Atyánk! Légy közel hozzánk, hogy közel le
gyünk Hozzád! Isten egészen más, mint mi*'
Hát a nap egészen más mint a harmat, ami
ben ragyog; mint a bimbó, amit fakaszt:
mint a szölőgerezd, amit érlel; mint az út,
amelyet beragyog; mint a felhő, amit megaranvoz? >A te jobbodon gyönyörűségek
vannak örökké«.

Jegyzetek.
A munkanélküliség fokozatosan az
egész világnak legégetőbb szociális problé
mája lesz. Oka a termelés és fogyasztás
egyensúlyának felbillenése a termelésnek
tökéletesítése miatt. Kevesebb ember töb
bet tud termelni ma, mint pár éve. Kevesebb
munkásra van szükség, de e miatt kevesebb
ember jut keresethez is, kevesebb lesz a
fogyasztó, ennek következtében válságba jut
a termelés is. Megint kitűnik a »gazdagság
csalárdsága«. A világ újból megcsalta azo
kat, akik benne bíztak. Töke és munka,
munkaadók és munkások egyaránt függet
leníteni akarták magukat Isten országánál;
törvényeitől, sutba lökték a szerctetct, az
istenfélelmet s az engedelmességet. Az ered
mény egy olyan helyzet, amellyel szemben
tanácstalanul állnak a szociológusok, a nemzetgazdászok és az államférfiak. E világ
bölcsesége bolondsággá lett. Az ember füg
getleníteni akarta magát Istentől, szemünk
láttára fejlődött ki az a civilizáció, mely a
mindenség középpontjába a jobbik esetben
az embert, a rosszabbik esetben a világi
gazdagságot helyezte. Ám az Isten nem adja
másnak a dicsőségét és csúfot vallanak azok,
akik önmaguk előtt, vagy néma bálványok
előtt hajladoznak. A proletáriátus uralma
Szovjetoroszországban odavezetett, hogy a
régi rabszolgatartó államok mintájára dol
goztat erdeiben, fatelepein és tengeri kikö
tőiben. Hatalmának növelésére ugyanazokat
az eszközöket alkalmazza, amelyek ellen ál
lítólag sikra szállt.
Éz a helyzet az egész világon a keresztyénségre tereli a figyelmet. A szekuláris
civilizáció dögvésze a keresztyén népek kö
réből terjedt el a világra. Vájjon a kétezer
éves keresztyénség ajándékozta-e ezt a nyo
morúságot az emberiségnek? Vagy akadtak
a keresztyénségben férfiak és nők, akik fel
emelték tiltakozó szavukat, mikor látták
ezt a halálos utat, amelyet az emberiség
jár? A keresztyénségnek vannak korunkban
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vértanúi Oroszorszá g otff a külmisszió munkamezein. Ezek készek voltak életükkel bi
zonyságot tenni arról, hogy nincsen senki
ben másban üdvösség, mint egyedül a Jé
zus Krisztusban. De vannak-e olyan vér
tanuk is, akik meglátták a keresztyénség
körén belül azokat a finomabb mérgeket,
amelyek lassabban, de biztosabban ölnek,
amelyek előkészítették a világháborút, pusz
títottak a világháborúban és azóta is sza
badon tombolnak a civilizált államokban,
ezeknek mindenhatósága révén a családban,
a nevelésben a művészetekben, a politiká
ban, a társadalomban körülvéve azzal a
pompával, glóriával és méltósággal, amelyet
a hatalom tud adni az ö szolgáinak? Nem
cmclhető-e az a vád a keresztyénség ellen,
hogy tiltakozik, amikor a közvetett káros
eredmények mutatkoznak, de tudatlannak
és nem érdekeltnek tetteti magát, mikor a
kutakat mérgezik meg?
Az egyháznak feladata és kötelessége,
hogy hirdesse Istennek akaratát és a Krisz
tusban megjelent üdvösséget. De ezzel vele
jár, hogy rettcnthetetlenül, saját világi ér
dekeinek feláldozásával is ostorozza a bűnt.
az Isten ellen lázadást, akárhol mutatkozik
az. Az egyháznak rá kell mutatnia a Krisz
tusban megjeleni megtartó és üdvözítő ke
gyelemre, arra. hogy Krisztus mindenre
elégséges, nélküle semmit sem cselekedhe
tünk, vele mindent megtehetünk; de nem
szabad elmulasztania
azt a kötelességét,
hogy lerántsa a maszkot azoknak az arcá
ról, akik mondják: Uram, Uram, ám Is
tennek akaratát nem cselekszik. A Krisztus
egyháza nem dughatja fejét a homokba,
nem rejtheti a reábizott fényt a véka alá.
nem burkolhatja felhőkbe a hegyen épült
várost. Nem érheti be azzal a nagyon ké
nyelmes és átlátszó kifogással, hogv az a
nyomorúság, amelyben millió és millió em
ber él. világjelenség', olyan mini a föld
rengés vagy más elemi katasztrófa. Ez a
vigasztalan állapot, amelybe egyre mélyeb
ben belesodródunk, feihalmozott, felgyü
lemlett bűnöknek és pedig első sorban
egyéni bűnöknek az összegeződése és ered
ménye. Elfordultunk Istentől, ellene sze
gültünk Istennek, megtiporjuk törvényét,
megvetjük kegyelmét, semmibe vesszük ha• rágjál. Egy orvosság van: Térjetek meg!
Tartsatok bünbánatot! Bőjtóljetek és imád
kozzatok !
Ezekben a gonosz időkben, ez elfajult
és parázna nemzetség között az egyháznak
fokozott erővel, teljes tisztaságában kell hir
detnie a Krisztus uralmát, a Krisztusban
megjelent üdvösséget és életet. Követelnie
kell az Isten országának törvényei iránt
való engedelmességet. A proletárok bűnei
mellett ne feledkezzék meg a hatalmasok.
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a gazdagok, az élvezők bűneiről. Az istentelenség nem csak a szovjet köztársaságok
ban ül orgiákat!
*
A római katholikus egyház az uj pápai
törvénykönyv
rendelkezéseivel, a római
pápa sűrű nyilatkozataival és enciklikáival
sajnálatos módon kiélesíti a keresztyénség
körén belül dúló harcot. Azonban bármily
kevéssé legyünk is elragadtatva a római
egyház és pápa akcióitól, bárm ennyire saj
náljuk is azok egynémelyikének az egész
keresztyénségre káros hatását és következ
ményeit, azt el kell ism ernünk, hogy a ró 
mai egyház és pápa m er és tud fellépni
azok ellen az irányzatok ellen, amelyeket a
maga nem egészen evangéliomi felfogása
szerint Isten akarata ellen valónak tart. Azt
is el kell ism ernünk, hogy állásfoglalása
a neki jutott világosság szerint az istentelen
hatalmasságok megfékezése, leleplezése és
lerombolása terén bizonyos eredményiekkel
is jár. Az evangéliomi keresztyénség nagy
konferenciái azok a fórumok, amelyeken az
evangéliomi egyházak állásfoglalása törté
nik. Ezek a konferenciák foglalkoznak azok
kal a kérdésekkel, amelyek ma az embe
reket foglalkoztatják és amelyek terén jog
gal várnak tájékoztatást és irányítást egy
házuktól. Hogy nálunk eddig senki sem vett
magának időt és fáradságot arra, hogy a
magyarországi evangélikusokkal megismer
tesse ezeknek a konferenciáknak m unkál
kodását. határozatait, állásfoglalásait, az
olyan mulasztás, amely hovatovább mind
nagyobb m értékben megboszulja magát.
Mert az egyház tagjaiban azt az egyelőre
talán még a tudatküszöb alatt motoszkáló
véleményt érleli meg, hogy egyházunk távol
az élet áramlásaitól, holt vizeken evez, s
keresi, kiválasztja magának azt az utat, ame
lyen legkevesebb ellenállással találkozik, le
mondva arról a szerepéről, hogy a világban
só és kovász legyen, világosság az éjszaka
sötétjében és világító torony a hány tvetett
lelkeknek. Ebben a küzdelem és kockázat
nélküli vegetálásban nem fejlődhetnek ki
olyan jellemek, olyan harcosok, amilyenekre
a Krisztus egyházának a világban mindig
szüksége volt és szüksége lesz. így az életből
ki lehet curokkolni, de nem lehet az örök
dicsőségbe átmenni. És az em ber m ár úgy
van teremtve, hogy eszményeiért harcolni
akar; a Krisztus hive és követője heroikus
életet akar élni, amelyben van áldozat, ve
rejték, kockázat, vállalkozás. Ha ezt az egy
házban nem találja meg, akkor az egyház
éppen azokra nem tud vonzó erőt gyako
rolni, akik legértékesebb tagjai lehetnének;
akkor előtérbe jutnak olyan emberek, akik
nek ambíciója kimerül a nekik jutott fel
adatok és munkák legkényelmesebb módon
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való elam erikázásában. A különböző ifjú
sági egyesületekben felnövekvő nemzedék
nem lesz megelégedve azzal a szereppel,
hogy hivalkodva álljon a piactéren, mellén
egy táblával, amely szerint ő evangélikus
keresztyén és szivében azzal a szomorú tu
dattal, hogy őreá, az ő m unkájára senkinek
sincs szüksége.

A holtakért való imádkozás.
Szabad-e a holtakért imádkozni? Tud
juk, hogy a róm ai katholikusok miséket
szolgáltatnak a halottakért, de azt is van
alkalmunk hallani, hogy a halottakért való
imádkozás a protestáns hitelvekkel nem fér
össze. Ez a felfogás nyilvánul meg a m a
gyar reform átus egyház Istentiszteleti Rend
tartásában, amely a temetésről szóló, részé
ben többek közt ezeket m ondja: »Szertar
tásunk a halott földi vagy mennyei állapo
tában semmiféle változtatást nem idéz elő.
Általa nem lesz álma könnyebb, szenvedése
rövidebb, idvessége bizonyosabb, feltáma
dása dicsőségesebb, m ert ő a halál pillana
tában kivétetett az emberi hatások és ne
velő eszközök alól s közvetlenül az Isten
szine elé helyezteték.« Az Istentiszteleti
R endtartásnak ezek a szavai kifejezik nagy
jában azt, amit a holtakért való imádság
ellen fel szoktak hozni. E szerint a holtakért
imádkozni felesleges, annak nincs értelme,
m ert: a halott a halál pillanatában kivéte
tett az em beri hatások és nevelő eszközök
alól s közvetlenül az Isten szine elé helyez
teték! Továbbmenve azt m ondja a R endtar
tás: »Mi csak azt fejezzük ki, hogy Istent
igazságosnak és kegyelmesnek ismerjük az
ő Igéjéből s ezért reá bízzuk magunkat, ha
lottunkat is. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisz
tus halála m inden elhívott szám ára elég
séges áldozat és azt, hogy emberi értelm ün
ket Isten irgalmassága ezerszer meghaladja.*
Nem a reform átus egyház felfogásával
vagy szertartásával akarok vitatkozni. Ez a
felfogás itt-ott megtalálható tudatosan vagy
tudat alatt a mi egyházunkban is. Első sor
ban a tisztító tűzről szóló r. kath. tannak s
a halotti misék szertartásának minél hatáso
sabb elitélése és cáfolata végett. Ámde m ár
magában véve az is gondolkodóba ejt, hogy
a róm ai katholikus egyház valamely helyte
lenített tanának vagy szertartásának a szö
ges ellentéte csakugyan minden esetben az
igazságot jelentené-e? A lutheri reform áció
kezdettől fogva nem engedte magát arra a
máskülönben könnyű ú tra terelni, hogy a
fürdővízzel együtt kiöntse a fürdetett gyer
meket is, és a róm ai egyházzal kapcsola
tot tartson fenn olyan formán, hogy a for
dítottját teszi annak, amit a római egyház
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tesz, vagy semmit sem müvei ott, ahol a
róni. kath. egyház valamit cselekszik
Éppen úgy gondolkodóba ejtő tény az
is, hogy voltaképen mindenki, akinek sze
retett halottja van, imádkozik a halottjáért,
ha nem is szertartásszeríí imádság szavaival
és formuláival. Kétségtelen, hogy a halottjá
nak mindenki a legjobbat kívánja, s a szív
nek ez a kívánsága tényleges imádság a val
lásos, hívő embernél. S ha az ilyen forró
és szívből jövő kívánságok nincsenek is
benne az imádságos könyvekben, vagy az
istentiszteleti rendtartásokban és az egyházi
agendákban, ez nem jelenti azt. hogy ilyen
imák nem hangzanak el és nem szállnak
Isten trónja elé. A tény tehát az, hogy a ha
lottakért szerte az egész világon, a reformá
tus egyházban is, imádkoznak.
Van-e értelme az ilyen imádságnak?
Akik a halottakért való imádságot ellenzik,
azok két érvet hoznak fel: 1. Isten kegyel
mes és irgalmas, nincs szükség arra. hogy
halottainkért, akiknek a sorsa most már vég
érvényesen Isten kezébe van letéve, a ke
gyelmes és irgalmas Istenhez könyörögjünk
Világos azonban, hogy nemcsak a holtaknak
a sorsa van Isten kezében, hanem éppenúgy az élőké is. E szerint tehát annak sem
volna értelme, hogy élőkért könyörögjünk
Holott tudtommal azok. akik a holtakért
való imádságot szükségtelennek mondják,
ezzel még távolról sem akarják azt állítani,
hogy az élőkért se könyörögjünk. Ez az
első érv tehát csak akkor állná meg a helyét,
ha a másokért való esedezést általában fe
leslegesnek.
szükségtelennek
tartanánk.
Végső következményben az önmagunkért
való imádkozásnak sem volna így értelme,
s ezzel a Miatyánk hét kérése közül négy
feleslegessé válna, hiszen Isten gondviselé
séről, kegyelméről, szcretetéről, irgalmáról
bizonyosak lehetünk. — 2. A második érv
az, hogy a halott a halál pillanatában kivé
tetett az emberi hatások és nevelő eszközök
alól s közvetlenül az Isten színe elé helyezteték. Ezek a szavak körülbelül azt jelentik,
hogy a halott irányában való minden kö
telezettség alól felmentést nyertünk a halál
pillanatában, az élők teendője a halottal
csak az, hogy »tisztességesen és babonás
kodás nélkül e eltemessük. Ámde a másokért
való imádkozás éppen azt jelenti, hogy azt
akarjuk Istennél elérni, hogy az emberi ha
tásokon és nevelő eszközökön túlmenőleg
is közvetlenül nyúljon bele annak a sorsába,
akiért imádkoznak; sőt lehet eset, amikor
azt kérjük, hogy emberi hatásokkal és ne
velő eszközökkel szemben érvényesítse ha
talmát, szentségét, akaratát.
kétségtelen,
hogy esedezéseinkben nem csupán azt kér
jük, hogy az Isten az emberi hatásokat és
nevelő eszközöket alakítsa, irányítsa úgy,
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hogy azok kedvesünknek javára váljanak,
hanem könyörgünk azért is, hogy Isten min
den emberi közvetítés nélkül is munkálja
annak a ja v á t,’akiért imádkozunk. Ha be
tegünk van, nem csak azt kérjük, hogy az
Isten a betegünket gyógyítsa meg akár or
vos és orvosság útján, akár ezek nélkül. Az
út és mód előírása a legtöbb esetben esze
ágában sincs az imádkozónak.
S hol van az megírva, hogy a halott a
halál pillanatában kivétetett az emberi ha
tások és nevelő eszközök alól? Ha az emberi
imádságnak lehet hatása az élőkre, miért
iu in lehet hatása a holtakra? Ha az emberi
imádság hatása megnyilvánulhat az élők ne
velkedésében. miért ne nyilvánulhatna meg
azoknak az életében is, akik itt meghaltak,
de közvetlenül Isten színe elé helyeztettek
bizonyára nem mint hullák, hanem mint
élők? Honnan végj ük az alapot az ilyen ke
rek kinyilatkoztatásokhoz? Az egyház hiszi,
vallja és tanítja a szentek egvességét. Mi ez
az cgycsség, ez a communio sanctorum 9
Kikre vonatkozik? Csak földön élő hívők
alkotják ezt az egy ességet? Vagy csak az
örökkévalóságban üdvözöltek? Nem kcll-e
a szentek egycssége alatt az élőknek és a
holtaknak egvességét értenünk? S ha a szen
teknek ez az egycssége megvan, akkor állít
hatjuk-e azt. hogy a földön megholtakért
való minden gondolat és ima hiábavaló9
S ha tényleg hiábavaló lenne, nem hiányoz
nék-e éppen a szenteknek egyességéből az,
ami az emberek egvességét szentté teszi:
az egymásért való imádkozás?
Mi nem tudjuk, hogy az imádság mi
képen, miáltal, milyen úton lesz foganatos.
Its éppen mert ezt nem tudjuk, azért nem
szabad egykönnyen korlátozni az imádkozás
tárgykörét. Alapjában véve milyen felesle
ges például azt kérni, hogy legyen meg Isten
akarata, s mégis ezt kérjük a Miatyánk har
madik kérésében. Sőt azt kérjük, hogy az
ö akarata legyen meg itt a földön úgy, mint
a mennyben. Igazán különös dolog lenne,
hacsak addig imádkoznánk másokért Isten
hez, amíg azok emberi hatások és nevelő
eszközök alatt vannak, és ezáltal abban a
színben tüntetnénk fel a dolgot, mintha Is
tenre csak addig kellene appellálnunk,amíg
az ember bclcronthat Isten szándékaiba, el
lenben a halál pillanatától fogva már ki
hagyhatjuk embertársunkat az imádságaink
ból, meri hiszen közvetlenül Isten színe előtt
van. Amipt már mondtam, ezt senki sem
teszi meg. A halottjáról mindenki megem
lékezik; hogy miért ép akkor ne emlékezzék
meg róla, mikor Istennel beszélget (az ima
Istennel való beszélgetés), ezt nem értem.
Az Ágostai Hitvallás Védelme (Apológia^
azt mondja: »Tudjuk, hogy a régiek szó
lanák a holtakért való imádságról, amit mi
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nem tiltunk« (12. cikk: A holtakért való
miséről). Temetési im áinkban imádkozunk
a halottért. A visszaélések ne riasszanak ben
nünket vissza a holtakért való imádkozástól,
mert annak a gyakorlata megvan, az ta 
nainkkal nem ellenkezik, s m ert egyébként
sem tehetjük, hogy a kedves halottunkért ne
imádkozzunk.
Diakónus.

Levél egy evang. lelkészhez.
Kedves barátom! Sietek leveledre vála
szolni, melyből oly nagy csüggedés sir felém.
Nehogy íiagyképünek tarts, sietek annak kijelen
tésével, hogy engem is megejt ugyanez a csüggedés sokszor. Mert hiába, az ember sohasem
tapasztal eleget! Ha azután újabbat tapasztal,
ami váratlanul éri, ami a szivét véresre marja,
mit tegyen egy esendő ember? megtántorodik
a fájdalomtól, elveszti az erejét, a kedvét. El
csügged. Mondom, nem várt tapasztalatok ese
tén én is úgy járok, mint Te most. Éppen ezért
nem veheted nagyképü, hazug alakoskodásnak,
ha megfogom a kezed s azt mondom Neked:
'■Testvér! Bízz!« Engedd me^, hogy elmondjam
a szív hangján azt, hogy miért?
Semmi sem olyan kényelmes pálya, mint
a papi pálya. Mondják sokan. Lehet, hogy
igazuk van szükkörű tapasztalatok alapján. De
viszont semmilyen pálya sem olyan nehéz, mint
a lelkészi pálya, akkor, ha egy lelkész a szive,
lelke, mindén erejét, minden idejét egy célra
szánja s arra tör minden erővel, megalkuvás
nélkül: a bűnben fetrengő, elkárhozandó lelkeknek a megmentésére, Istenhez vezetésére.
Különösen nehéz ez a hivatás akkor, ha az ilyen
lelkész »egyedül« érzi magát, segítség, megértés
nélkül. Oh, de nehéz is egyedül állni a világban
egy ig'ézetesen szép, mámoritó hivatás szent ter
hével a vállunkon! De látod, Te sem vagy
egyeduj! Van, aki ugyanúgy érez, mint Te!
Kolléga, testvér, bajtárs. És ami a fő, nyitva
számunkra Annak az ajtaja, aki mérhetetlen erőt
adott Krisztus urunknak is teljes egyedüllété
ben. Ürömmel vár Téged is, engem is az, aki
azt üzente szolgáinak: »elég neked az én ke
gyelmem ... Az én erőm erőtlenség által vé
geztetik el«.
És ne feledd el, hogy a »keskeny út«-on
ezerszer nehezebb a siker, mint a »széles út«-on.
De milliószorta értékesebb is itt a siker. Isten
ezeket a drága sikereket nem adja könnyen s
különösen nem ingyen. Dehát van-e olyan aka
dály, van-e olyan lehetetlen feladat, amit a hit
le ne győzne? A hit porrá zúzza a sziklát, vizet
fakaszt a kőből, kenyérré változtatja a görön
gyöt, könnyűvé teszi a nehezet, közelié a távolt,
édessé a keserűt. Az Isten szeretetét átélt és
folyton érző hit. A hit csak egyet nem ismer:
a gyávaságot! A hit erő, a hit dac, a hit aka
rat, robbantó, építő, hegyet mozgató erő. A hit
győzelem! ... »Minden lehető annak, aki hiszi«
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Nézd csak Dobó Istvánt ott Eger várában!
Hömpölygött kis sasfészke köré a pogány se
reg. Egy reggeli falat volt a piciny var az
óriási seregnek! 140.000 török szemben 1350
magyarral! Dobó, a császár hűséges katonája
egyre küldte a futárt a császárhoz, az ő jó urá
hoz segítő csapatért. Nem jött a segítség. Ki
áltása süket fülre talált. Dobó csalódott. Vé
resen. De ha elvesztette is a császárban való
bizalmát, azonban a becsüietérzését, a hazájához
való hűségét, a magyar igazságban és az igaz
Istenben való hitét nem! Nem csüggedett el,
hanem őrült, fanatikus hittel kihúzta a kardot
és küzdött! Hitt és ak art!... És 1350 magyar
visszavert 140.000 pcgányt! Eger csillaga pe
dig ragyog a magyar éjszakában, hogy »aki hisz,
az győz!«
Nekem a csüggedés óráiban, a lelki éjszaká
ban mindig felragyog az egri csillag. Mihelyt
meglátom, elszégyelem magam s újra a régi
vagyok.
A bethlehemi csillag pedig az egrinél sok
kalta fényesebben ragyog! Ez azt hirdeti, hogy
»minden, ami az Istentől születet, legyőzi a vi
lágot s az a győzelem, amely meggyőzi a vi
lágot: a mi hitünk!« A mi erőforrásunk bent
van. A szív legmélyén. Az üdvtudat... Van-e
a pokolnak annyi ördöge, amely ki bírná apasz
tani ezt az erőforrást? Minél több erőt vesztünk,
annál több, tisztább erő árad utána a helyére!
Mi ne győznénk?... Krisztus a vezérünk s a
csatasor élén ö küzd velünk! A végén mégis
a »názáreti« győz!... Testvér! »aki az eke
szarvára veti a kezét«... Tudod, jól tudod, mi
a kommandónk!? Előre hát! Istené az ügyünk,
győzünk!
Isten Veled! Szeretettel ölel Veled együtt
érző testvéred és szolgatársad:
Kölesd, 1929. október 31.
Pass László.
Nagyiiszteletn Szerkesztő Ur!
Az Ev. Lapja 37-ik oldalán a »Jegyze
tek« rovatban kérdést intéz a H. É. Város
hoz, hogy valóban van-e olyan segédlelkész
egyházunk szolgálatában, aki m ár kétszer
elvált? Tisztelettel értesítem, hogy ilyen se
gédlelkész valóban van. Egyházi felsőbbsége
családi állapotáról tudomással bír. Nem ta r
tom azonban egyházi érdeknek, hogy névéi
nyilvánosságra hozzam. Lapunk egyébként
tisztán elvi álláspontról szemléli az egyházi
élet jelenségeit és személyek magánügyeitől
tartózkodni kíván.
Kérve soraim közlését, vagyok Nagvtiszteletüségednek szolgatársa az Urban
Budapest. 1931 febr. 8.
H üttl Ármin
a

„Hegyen épített város“ íei. szerkeszt.
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Igehirdetésünknek tartalma és magva, amire
törekednünk kell, az, hogy ö t befogadjuk és
Őhozzá ragaszkodunk, hogy Istenről másként
nem beszélünk és tárgyalunk, csak akkor, ha
K r is z t u s szemünk előtt van. Ne feledjétek
el, hogy ezt én mondtam. Mások hadd elmél
kedjenek és fecsegjenek Istenről, mennynek és
földnek teremtöjéról, az angyalokról és más
teremtményekről, hogyan teremtette Isten a
mennyet és a földet: hagyd rájuk, énekeljenek
»a mi Úristenünkről«, táncoljanak és'ugráljanak.
Azonban ha a mi fődolgunkról kezdenek be
szélni, ami bennünket keresztyénekké tesz, ak
kor azon fordul meg, hogy a K r is z t u s t meg
ragadjam, akit az Atya küldött, s ö általa az
Atyát is megismerjem, Krisztusnak tisztjét és
igéjét megértsem: máskülönben: ha Krisztust
szem elől vesztjük, elvesztünk. Attól még nem
lész keresztyén, hogy tudod, miszerint Isten
teremtette a mennyet és a földet: ez az ismeret
nem vált meg a bűnöktől vagy az ördögtől
és nem is üdvözít; mert ilyenformán a török
is keresztyén volna; ha üdvözölni akarsz, a cse
lekedeteidre sem támaszkodható!, hogy Isten
azokért megbecsüljön; hanem légv olyanfajta
keresztyén, hogy egész egyszerűen és jámborul
kinyitod a füledet, odatartott és minden teke
tória nélkül csatlakozol az Ur Krisztushoz, szá
ját lesed és igéjét hallgatod.
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kívánatosnak tartja, hogy két külön missziói
egyesület, az egyik tisztára evangélikus, a má
sik tisztára református, működjék; kívánatos
nak tartja egy közös bizottság alakítását, ame
lyikbe mindegyik egyesülcrlO 10 tagot válasz
tana s amely bizottság a saját hatáskörében vá
lasztaná meg a maga tisztikarát. A bizottság
hatáskörét az egyesületek állapítanák meg, ha
táskörébe tartoznék például közös missziói ün
nepélyek rendezése, nagyobb missziói könyvek
kiadása, a munkamező harmonikus felosztása,
válságos esetben egymás támogatása stb. Az
értekezleten, amelyen Németh K. elnökölt, résztvettek Broschkó G. A., Vitéz dr. Csia, Vásár
helyi, Mohács, Riniár, Gáncs, Draskóczy, dr.
Zelenka F., dr. Szigethy L., dr. Kneffel, dr.
Koczogh. L)r. Molnár Gyula, a Misszióegyesü
let világi elnöke betegsége miatt nem jelenhe
tett meg.

— Luther-film. Lapunk február 1-i számá
ban közöltük azt a hirt, hogy a magyar filmccnzura egy Luther-film bemutatását megtiltotta.
Ehhez most az Evang. Családi Lap a következő
megjegyzést fűzi: »Igaz az, hogy a cenzúrabizottság a Luther-filmet nein engedélyezte, en
nek kizárólagos oka az volt, hogy a protestáns
bírálók valamennyien olyan színtelen, erőtelen,
történelmileg sem helytálló kidolgozásúnak Ítél
ték, mely Luther egyéniségét, jelentőségét és a
Luther.
reformáció korát nem jellemzi megfelelően.
Olyan üres, hogy a protestáns nézők joggal
bosszankodtak volna felette«. — Nincs okunk
kétségbevonui, hogy az Ev. Családi Lap értesü
HÍ REK.
lése megfelel az igazságnak, s hogy az engedély
megadását a protestáns bírálók nem javasolták.
Bibliaolvasóknak! Pályaválasztás. — Két kérdés azonban fennmaradt: először, hogy
Febr. 16., hétfő: őrizkedj a téves úttól. Jónás 1. a film nem azért lett-e »színtelen, erőtelen«,
Febr. 17., kedd: Imádkozz vezetésért. Zsoltár 25, mert túlsókat kivagdaltak belőle; másodszor, a
1—9; Jakab 1, 5--7; Zsoltár 32, 8. - Febr. protestáns bírálók nem bízhatták volna-e a pro
18., szerda: Iparkodj megismerni a mennyei testáns nézőkre annak elbírálását, hogy bosszan
Atya akaratát! Luk. 2, 42—52; Róm. 12, 2. — kodjanak-e a film ürességén vagy ne? Ettől
Febr. 19., csütörtök: Kérj tanácsot tapasztalt em a két függő kérdéstől eltekintve, az Ev. Csa
berektől! 1 Sámuel 3, 1—10. — Febr. 20., pén ládi Lap közleménye alapján megállapíthatunk
tek: Engedelmeskedj Isten hivó szavának! 2 Mó tehát annyit, hogy a Luther-film bemutatását
zes 3, 1—10. — Febr. 21., szombat: Bocsásd Magyarországon a biráló-bizottság protestáns
magadat egészen Isten rendelkezésére! Esaiás tagjai akadályozták meg.
6, 1—8; Róni. 12, 1. — Febr. 22., vasárnap:
— Lelkészegyesületi témák. A dunántúli
Kipróbált munkások. 2M ózes35,30—35;2 Tim. egyházkerületi
lelkészegyesület az egyházmegyei
4, 5—8., - Böjt 1. vasárnapja: Epistola 2 Kor. lelkészegyesiileteknek az 1931. évben a követ
6, 1—10; Evangéliom Mátc 4, 1—11.
kező témákat ajánlja kidolgozásra: 1. Az egy
— Halálozás. H o lló s János felavatott házkerületi Agenddba felveendők jegyzéke. 2.
lelkész, a soproni evang. líceum igazgatója
A második hitágázat kiskáté-magyarázata a kon
egyetemes egyházi törvényszéki bíró tanári mun firmációi oktatásban. 3. A második hitágazat
kásságának 36-ik, igazgatói működésének 18-ik kiskáté-magyarázata és az Apológia. 4. Az 1930.
évében 63 éves korában február 7-én szivszél- évben megjelent »Istentiszteleti Rendtartás a
hüdés következtében váratlanul elhunyt. Teme
magyar református egyház számára« ismertetése
tése február 10-én volt.
vonatkozással a mi egyházunk istentiszteleti
— Misszió-ügyi értekezlet. Az Ágostai rendjére.
hitv. evangélikus Misszióegyesület és a Misz— H alálozás. Molnár Im re, orosházi
szió-Szövétség megbízottai február 7-én Buda evang. igazgató-tanító, a békési evang. egy
pesten értekezletet tartottak. A közös értekezlet házmegyei tanítóegyesület alelnöke életének
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— „Aranyhid“ címen a győri evang. tanító
testület iskolai lapot indított meg, amelynek
célja, hogy aranyhidat építsen a szülői ház és
az iskola között. Az első számban Weltler János
igazgató, Kuszák István, Niederland Vilmos és
Szijj Jolán tanítók írtak cikkeket. »Emlékezzünk
Régiekről« rovat Zathureczky Sámuelnek, az is
kola első tanítójának és kántorának életét ismer
tető A sokszorosító gépen a tanítótestület által
előállított lapnak szép hivatása van, s azért peda
54-ik, tanítói m unkásságának 34-ik évében gógiai és egyházi érdekből egyaránt örömmel
február 9-én rövid szenvedés után elhunyt. üdvözöljük.
Temetése február 11-én volt.
— A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
— Nyíregyháza. A Leányegylet Paulik Szövetsége (KIÉ) f. évi Julius 27—augusztus
Melitta elnöklete mellett jan u ár 24. tartott 2-ig tartja két párhuzamos konferenciáját To
közgyűlése Paulik János m. kir. korm ány rontóban (Kanada). A két konferencia tagjai
főtanácsost, igazgató lelkészt diszelnökké vá augusztus 3-án és 4-én utaznak Torontóból
lasztotta. Tb. elnök Im re Etelka, elnök Pau Clevelandba (Egyesült Államok) vasúton és ha
lik Melitta, alelnökök Mikler Sári, Deák Ma jón a Niagara Falls-on át a KIÉ huszadik Világriska, titkárok dr. Kiss László, Kopcsó J á  konferenciájára. A torontoi konferenciák egyike
nos, pénztáros H ártos Ilonka. A Leányegy a 18—25 éves ifjaké, a másik a 18 éven aluliaké.
let tavalyi működése igen sokoldalú és ér A clevelandi világkonferencia amellett, hogy a
tékes volt, m ert a hetenként tartott kézi Szövetségnek legmagasabb közigazgatási és
m unka délutánok s egyéb m unkanapok programm-készitő testületé, egyúttal irányítja és
eredményes szeretetm unkát tettek lehetővé. vezeti a Szövetség munkáját.
A Nyíregyházi Ev. Nőegylet ja n u ár 31-én
— Az európai vasárnapi iskolai munká
műsoros estet és tea estet rendezett. Az ün
nepélyen D. Geduly H enrik püspök és dr. soknak — üdv! A Vasárnapi Iskolai Világszö
Bencs Kálmán korm ányfőtanácsos, egyházi vetség Brit Osztálya nevében szives szeretettel
és iskolai felügyelő is megjelentek. A m ű hívjuk meg egész Európa nemzeteinek vasárnapi
vezetőit és tanítóit, hogy vegyenek részt
soros estén szerepeltek: Weiszer Gjmláné. iskolai
az
Első
Keresztyén Nevelésügyi Érte
Bocskay Ibolya, dr. Gáspár Margit, Szitha kezleten, Európai
mely
Magyarország
fővárosában, Bu
Joli, dr. Rőder Ede és Arany György; dr. dapesten 1931. augusztus 11-től
16-ig tartatik
Vietorisz József a női hivatásról előadási meg. A keresztyén nevelés arra törekszik,
hogy
tartott; a m űsor utolsó száma három élő a gyermekeket é sraz ifjúságot a Jézus Krisztus
kép (három világhírű festmény) bemutatása ban megjelent Istenről való éltető és megtartó
volt.
tapasztalatra vezesse, hogy a saját egyházukhoz
— Szolnok. Az Evang. Nőegylet február való hűségre nevelje, hogy mindjobban elmé
4-én tartott közgyűlésen Alexander Im réné lyedő közösséget a Krisztussal fejlesszen ki,
diszelnök elnöklete mellett megválasztotta az ami majd kifejezést talál a krisztusi élet maga
uj tisztikart. Elnök: özv. dr. Küry Albertné, tartásában és szokásaiban a mindennapi élet
ügyvezető elnök dr. Száller Miklósné, titkár ben is és minden emberi vonatkozásban
Csiky Ernőné, jegyző Tornyos Ferenc, pénz továbbá, hogy beléje oltsa a Bibliához való sze
táros Bottá László. Az 57 tagból álló egy reteted mint amelyben megvannak az élet és
let nagyjelentőségű m unkát végez az alig magatartás irányitó elvei. Mindennek újból való
ötszáz léleket számláló missziói gyülekezet szemléltetése végett, valamint szerte az egész
ben. Minden héten bibliaórát tart. Az el európai kontinensen sok vasárnapi iskolai vezérmúlt év folyamán szeretetvendégséget a sze férfiú által kifejezett erős vágynak megfelelően
gények felsegélyezésére m ind erkölcsileg, hívjuk össze ezt az első, egész-európai értekezle
mind pedig anyagilag jól sikerült, műsoros tet. A tárgysorozat beható módon gyakorlati
teaestélyeket és egy magas színvonalú mfí- lesz és a keresztyén nevelésnek sok olyan moz
vészestélyt rendezett. A tagok buzgóságá- zanatát fogja felölelni, ami az ifjúságot érinti.
nak, a női lélek találékonyságának szép meg Magyar vendégszeretetet nagy szívességgel
nyilatkozása a sok között az is, hogy egymás ajánlottak fel és a jönni szándékozó küldöttek
között teadélutánokat tartanak, amelyeken biztosak lehetnek, hogy meleg »Isten hozott«
önmagukat megadóztatva, alig egy esztendő várja őket. További részletekkel megkeresésre
alatt több m int négyszáz pengőt teáztak szívesen szolgál: a Vasárnapi Iskolai Világössze« a templom-alap javára. E p ár szó szövetség főtitkára, 70 Bothwell Street Glaslegyen bizonysága annak, hogy a szolnoki gow. Rank J. Arthur a Brit Osztály elnöke.
evengélikusok csendben, imádkozva dolgoz Kelly James főtitkár.
nak Isten nevében anyaszentegyházunk fel
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
virágoztatásán.
a G t «H Hírlap a r n a á a l w iia té ta t fyora.attóián Oy«r. Cancror Gar*«!?-« 15 «»*« — (V arat« Ligati latrán.) - Talaíoo 239. -
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Az uj parancsolat.
„Uj parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressetek, amint én szerette
lek titeket, úgy szeressétek ti is egymást
Erről ismeri meg mindenki, bogy az én
tanítványaim vagytok ha egymást sze
retni fogjátok.“
•János 13. 34. 35.

Ismerjük a liz parancsolatot; ismerjük
a tíz parancsolatnak két parancsolatban öszszefoglalt summáját; ismerjük az arany sza
bályt. Az újszövetség közbenjárója azonban
itt egészen uj parancsolatot ád, amelyről a
keresztyénség sokszor megfeledkezett. A sze
retet parancsa ez is. De mégis egészen uj
Miért ujV
Ebben a parancsolatban uj az. hogy mi
kor Jézus azt mondja: szeressétek egymást,
nem az egész világhoz, nem is Izraelhez for
dul, hanem az embereknek egy olyan közös
ségéhez, amelyet Jézus alapított meg. amely
nek alapvető ereje a Jézushoz való viszony
Jézus itt nem általános emberszeretetet. könyörfiletességct. rokonérzést, részvétel kí
ván. Egymást szeressétek azl jelenti, sze
ressétek azokat, akik énbennem hisznek. Jé
zus ezt az uj parancsot akkor hirdette ki.
amikor alázatosan megmosta tanítványai
nak lábait, amikor az Úrvacsorát szerezte,
amikor főpapi imáját elmondta: életének
utolsó éjszakáján, midőn utoljára vacso
ráit tanítványaival. Főpapi imájában így
imádkozik: Én ezekéri könyörgök: nem a
világért könyörgök, hanem azokért, akiket
nékem adtál, mert a tieid ... de nemcsak
őérettök könyörgök. hanem azokért is. akik
az ő beszédökre hisznek majd énbennem .
János 17, 9. 20. j Uj tehát ez a parancsolat,
mert egy uj népnek, a Krisztus népének,
az Ujlestámentom gyülekezetének, a keresztyénségnek adatott. Az uj parancsolat
csak akkor hangozhatott el. amikor e vi
lágban már megvolt azoknak a lelkeknek
a társasága, akiket isten adott az ő Fiának,
a Krisztusnak.
Uj ez a parancsolat, s egészen más,
mint az ótestámentomi törvény azért is.
mert a régi törvényt és parancsolatokat bál
ázok kihirdettelek és ismeretesek voltak,
senki sem töltötte be tökéletesen. Annyira

M egjelenik belenként egyszer, v a sá rn a p .
Eliflzitisl i r : Egész évre 6 P. 41 flIU léiéire 3 P
20 HL, aenedérre t P. 60 (HL Egy szán ti Ilii
H irdetési árak ■ • B e g i e z é s szériát.

nem. hogy az ótestámentomi törvény egye
nesen azl eredményezte, hogy belőle ki
tűnt az embernek bűnössége és tehetetlen
sége. Ennek az uj parancsolatnak az a
rendkívüli tulajdonsága van. hogy még mi
elölt kihirdettetett volna, már volt. aki azt
teljesen és tökéletesen betöltötte. A Jézus
Krisztus nem olyan törvényadó, amilyen
Mózes volt. vagy más tanítók, törvényadók
és próféták, akik felállították isteni kijelen
tés vagy erkölcsi érzésük alapján a törvé
nyeket. de maguk sem állították soha, hogy
ük maguk a törvényt betöltötték volna. Jé
zus Krisztus ellenben azt mondja: úgy sze
ressétek egymást, ahogyan én szerettelek
lilekel. Az uj parancsolat tehál nem pusztán
szó. vagy írott betű, hanem* ez előttünk
áll, mint a Jézus Krisztus által megvalósí
tott élei. A régi törvényről senki sem tudja,
hogy az miképen érvényesül az életben;
milyen élei az. amely annak a törvénynek
megfelel. Az uj parancsolat betöltése olyan
életet eredményez, amilyen volt a Jézusé.
Uj ez a parancsolat azért is. mert egé
szen különleges rendeltetése van. Ez a pa
rancsolat. illetve az általa megkövetelt szeretot a Krisztus tanítványainak ismertető
jele a világban. És pedig annyira feltűnő,
annyira kétségbevonhatatlan ismertető jel.
hogy nemcsak egyes kivételek, hanem min
denki, az egész világ arról ismeri meg a
Krisztus tanítványait, hogy azok egymást
úgy szeretik, ahogyan Krisztus szerette őket.
Két okból ilyen ismertető jel ez a szere
tet. Először azért, mert a Krisztus tanít
ványai nem a világot szerelik, hanem egy
mást. Nem általános felebaráti szeretetet
kiván itt Jézus, amilyent az irgalmas samaritánusról szóló példázatban illusztrál,
nem is azt a szeretetet kívánja, amellyel
ellenségeinket kell szeretnünk, hanem a ke
resztyéneknek egymás iránt való szeretelét, misztikus, titokzatos szeretetet. amellyel
a Krisztus testének tagjai egymást szere
tik. Ebben az egymás szeretetében a ta
nítványok egyúttal önmagukat szeretik,
mert mindnyájan egy testnek tagjai a Krisz
tusban. Másodszor ismertető jel a világban
ez a szeretet annak mértékénél fogva. Egy
mást szeressétek, amint én szerettelek tite-
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két, ti is úgy szeressétek egymást«. Ez a pa
rancsolat tehát nem egyes cselekedeteket
kíván tőlünk, nem rokonszenvet, nem jó
akaratot, hanem ennél sokkal többet: krisz
tusi életet. Ezt a parancsolatot az egész élet
nek bizonyos beállítottságával, odaszentelésével, megújulásával lehet csak betölteni.
Ez a szeretet elsősorban és mindenek fe
lett megváltó szeretet, s mint ilyen belekap
csolódik Istennek üdvözítő kegyelmi m un
kájába. egy hatalm as isteni tervnek egyik
darabja, élő része, s ez által leszünk Isten
m unkatársaivá a világban.
Ennélfogva ez a parancsolat uj azért
is, mert csak akkor hangozhatott el, amikor
istennek üdvözítő kegyelme megjelent a
Krisztusban s az Isten m unkásokat keres
ebbe az uj ültetésit szőlőjébe. Csak az új
szövetségi kijelentésben van helye ennek a
parancsolatnak. Mert az uj szövetségi ki
jelentésben lett ez a parancsolat életté a
Krisztus életében. Mert csak ebben a ki
jelentésben alakult ki az újszövetségi gyü
lekezet. Mert csak ekkor lehetett ismertető
jelévé azoknak, akik a Krisztus tanítvá
nyai.
Hogy a keresztyénség történelm ének fo
lyamán hogyan becsülte meg ezt az uj pa
rancsolatot, hogy manapság milyen m érték
ben tölti be ezt a parancsolatot, azt reá b í
zom minden egyes keresztyén ember és ke
resztyén közösség, felekezet, szekta vagy egy
ház megítélésére. Én a magam részéről úgy
látom, hogy ezek a közösségek, szekták,
egyházak a maguk bölcsesége szerint vá
lasztoltak maguknak különböző ismertető
jeleket, s egyik sem választotta ismertető
jelül azt, amit Krisztus elrendelt: amint én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy
mást. És ez a keresztyénségnek évezredes
nagy betegsége. A szertartásokat, a hitvallá
sokat, az egyházkormányzati rendszereket
nem kicsinylem le; de ha a Krisztus szerint
való szerétéiről egymás irán t megfeledke
zünk, akkor amazok mind csak tőrök és
csapdák, amelyekkel a gyűlöletet szítják a
Krisztus tanítványai között. Jaj annak a
keresztyénségnek, amely erősebb a mások
gyűlöletében, m int az egymás szeretetélpen,
amely ambícióját találja mások elátkozásában, kiközösítésében s amellett végkimerültcn gyönge a szeretetben. A világháború
kinyitotta a világ szemét. Felismerte, nem
azt, hogy a keresztyének Krisztus tanítvá
nyai, hanem azt, hogy a keresztyének azok
a báránybőrbe bujt farkasok, akik Krisz
tus nevével rútul visszaélnek, csalók és h a
zugok. A nemkeresztyéneknek nem lehet
zokonvenni, hogy kiábrándultak a keresztyénségből. Volt rá okuk bőven. És saj
nos van rá okuk most is. Beigazolódott:
sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a
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választottak. Az uj parancsolat ina is uj:
szeressétek egymást, m int a Krisztus sze
retett és szeret titeket. Ennek a parancso
latnak a betöltéséből születhetik meg az a
keresztyénség, amelyen megismerni, hogy
Krisztus tanítványainak és híveinek gyüle
kezete.
S ennek a szeretetnek a gyakorlásál
kezd el a magad gyülekezetében, m ert ott
van az alaphiba, a gyökérrothadás. Az
egymással civakodó gyülekezeti tagok. Va
lami rettenetes állapot az, amikor egy ke
resztyén gyülekezetről kell elmondani, hogy
tagjai nem férnek össze egymással. Az ilye
neknek m ondja Krisztus: nem ismerlek ti
teket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, akik
miatt gyaláztatik az én nevem a pogányok
előtt!

D. Payr Sándor 70 éves.
Vannak emberek, akiknél lessük-várjuk
az alkalmat, hogy valami módon megtisztel
hessük őket és kifejezést adjunk m indan
nak a tiszteletnek, hálának és szeretetnek,
amit irányukban érezünk. Ezek közé tar
tozik nekem D. P ayr Sándor. A szivembe
van írva a képe. A tanárnak, a tudósnak, az
embernek a képe. Most, am ikor Isten ke
gyelméből hetven éves lesz február 25-én,
csak azért nem Írom róla, hogy egyházunk
nak egyik büszkesége, m ert vele kapcsolat
ban a büszkeséget nem lehet említeni, s
rossz néven venné, még abban a formában
is, ha úgy mondanám , hogy mi büszkélke
dünk vele. Inkább hasonlíthatom őt az el
rejtett kincshez, amelyet ha valaki megtalált,
örül neki. P ayr Sándornak örülünk, hogy
a mienk, hogy köztünk van, hogy m unkál
kodik és sokakat gazdagított és gazdagít,
míg jómaga megm aradt igaz, derék em ber
nek, a reá bízott tálentomok hűséges sáfá
rának, olyan nagy tudósnak, aki éppen
azért szerény, m ert olyan sokat tud és olyan
sokat dolgozott. Örülünk, hogy itt van köz
tünk, erőben, egészségben, s még mindig
úgy vagyunk vele, mint m ár évtizedek óta,
sokat várunk tőle. Én azt hiszem, hogy ó
is, m int az élő vizek mellé ültetett fa, annak
örül legjobban, ha esztendőről esztendőre
megadhatja a gyümölcsöt, amit a gj^erekek
vidám magától értetődéssel, a nagyok meg
bizony nem egészen önzetlen számítással
várnak. Azt hiszem, annak örül, hogy szeretetünkkel még mindig követelődzve csün
günk rajta és várjuk a munkáit. Sok szá
mos évet, erőben, egészségben eltöltendőt
is azért kérünk neki Istentől, hogy gazdagod
hassunk általa és lehetőleg kiaknázzuk a tu
dásnak azt a bányáját, ami őbenne adatott
nekünk és egyházunknak.
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járt farizeismust látni, holott a farizeismus
Az Evangélikusok Lapja olvasóinak
sokszor voll alkalmuk a lap hasábjairól é l ellenkező irányú vádja sokkal kézenfek
vezni Payr Sándor szorgalmának, tehetsé vőbb. Nehogy fél reért essem, távolról sem
gének. tudásának gyümölcseit, gyönyör állítom, hogy azok az együttimádkozók faködni abban az aranyos humorban is. rizeuskodtak. csak azt mondom, hogy mi
amely jellemének olyan vonzó és kedves dőn összejönnek és együtt imádkoznak az
akkor
tulajdonsága. Egy jellemvonását
akarom egységért a különállás exponensei,
csak még kiemelni, amely sajnos nem m in sokkal könnyebben érheti őket a kívül
den nagy emberben, de minden igazi nagy álló gyengék részéről a farizeuskodás vád
emberben megvan. Ez a szerénység ruda ja. mini megfordítva, hiszen ők az egység
sánál csak a szerénysége mélyebb. Hogy ez alatt csak az egyesülést értik és magasabb
a szerénység milyen imponáló, azt az em egységet nem ismernek. Hogy rá kell őket
ber csak akkor ismeri fel. ha már nem egé nevelni? Igaz. de ez nem olyan egyszerű
szen fiatal. A hallgatói — akik közé én is és könnyű, mikor előbb még a nevelőket
tartoztam - csak később, amikor a világ is nevelni kell.
ban már jobban körülnézhettek, jönnek rá.
(iondolom Xiebcrgall mondja valahol:
hogy Payr Sándor szerénysége olyan, mint Sokkal veszedelmesebb a lel ki ismeret él len
a tengeré, vagy a hegyeké, vagy a mezőké. cselekedni, mint nem cselekedni. Természe
A tenger is megengedi, hogy a gyerekek tesen nemcsak a saját lelkiismeretröl van
lubickoljanak benne. Azért a hajós tudja, szó. hanem a máséról is. (I Kor 10 29 '
hogy micsoda ereje van. A sziklára rávésheti
Őszinte nagyrabecsülésem stb.
nevét a gyerek is. de a sziklabérc
nem
Sand. 1931. Tebr 12
veszt monumentalitásából. A mezön lehet
hancurozni. de a mező mégis géniuszokat
Teke Dénes
ihlet meg. Payr Sándor szerénysége ilyen
ev. lelkész.
monumentális, öntudatlan egyszerűség; gye
(Niebergall n Teke Dénes lelkész úr által hivatko
rekek visszaélhetnek vele; de később rá zott helyen azt mondja: »Tun gegen das Gewissen
jönnek, hogy ez az ember egy óceán, egy ist bedenklicher, als Lassen gegen das Gewissen.«
bérc. egy termékeny és szép mez őség voh. Rz az elv adott esetben az jelenti, hogy ha lelki Es akkor visszamenni k. megemelni a kalap hméretbeli meggyőződésem az, hog> baptistákkal
jukat, meghajolni a nagyság előtt. Lélekben stb. nem iinádkozhatom együtt, akkor a velők való
már sokszor meghajoltam előtte én is. Most
meghajlok előtte lapunk nyilvánossága előtt együttimádkozásom aggasztóbb, mintha lelkiismeretbeli meggyőződésem az, hogy együítimádkozhatom.
s örülök, hogy ezt megtehetem.
velők, s nem imádkozom együtt velők. A Niebergall
N ém eth Károly.

Levél az olvasóktól.
Az Ev. Lapja f. évi lehr. 8 számában
Xagytisztclctüségednek M. S. soraira tett
mc!?jegyzéseire vonatkozólag legyen szabad
egy rövid viszontmegjegyzést tennem.
Az abszolút igazság természetesen Nagytisztcletüséged oldalán áll, de azt hiszem
itt nem lehet ridegen az abszolút igazság
alapjára helyezkedni és az egészet a szabad
nem szabad szempontjából megítélni, ha
nem szem előtt kellene tartani a Pál apostol
által különösen szorgalmazott keresztyén
tapintatot. 0 mondja: Minden szabad, de
nem minden használ, minden szabad, de
nem minden épit . (] Kor. 10. 23.) Én
azt hiszem, hogy itt igenis helyes, sőt szük
séges különbséget tenni a Jupiter és bős kö
zött értve alattuk a pali értelemben vett
erőseket és «gyengéket . Pál különösen
óvja az erőseket , nehogy szabadságukkal
ügy éljenek, hogy a gyengéket'' megbotrán
koztassák. S a gyengék -nek megbotránkoz-J
zásában az erős -éknek nem szabad mind

által felállított knzuisztikus elv érvénye persze min
dig a helyzettől függ. Lehet
általánosságban olyan helyzet, amikor sokkal aggasztóbb és vesze
delmesebb az, ha lelkiismeretem ellenére elmulasztok
valamit, mintha lelkiismeretem ellenére cselekszem
valamit. Például hallgatok, ahol szólnom kellene:
tétlen vagyok, mikor cselekednem kellene stb. Mér
legelni kell azt is. hogy milyen indító okokból cse
lekszem vagy nem cselekszem lelkiismeretem elle
nére. Éppen úgy megvan a mások lelkiismerete kí
mélésének is a határa. Ugyancsak Niebergall mondja
(anélkül, hogy Niebergallt tekintélynek akarnám be
állítani, de Teke Dénes hivatkozott rá): »Nekem is
van lelkiismeretem és a lelkiismeretem esetleg éppen
azt mondja nekem, hogy a felebarátom lelkiismeretét
nem szabad kímélnem.*; T. i. ha a felebarátom lelki
ismerete és az enyém mögött különböző erkölcsi
fokoknak vagy éppen világoknak az ellentéte áll.
Szükséges, hogy a vitás kérdésnek ez a mélyebb elvi
része tisztáztassék. A vita megindulásának csak örülni
tudok. A főpont természetesen az, hogy megengedhetö-e, hogy ágostai hitvallású evangélikusok, pláne
azoknak hivatalos képviselői (püspökök, esperesek,
lelkészek) együtt imádkozzanak a keresztyénség kö
zös feladataiért az Evangéliomi Világalliansz keretén
belül más hitvallású keresztyénekkel. Ennek az elvi
főkérdésnek tisztázásához szükséges, hogy az elvi
álláspont mellett eldöntessék az a gyakorlati kér
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dés, hogy egyházunk és annak tagjai benne lehet
nek-e a Világallianszban. Sőt benne lehetnek-e bár
miféle olyan egyházközi egyesületben, vagy konfe
renciában, amelynek tagjai együtt imádkoznak. A
római katholikus egyház ebben a tekintetben a legrigorózusabb. Vájjon helyezkedjünk-e mi is a római
egyház exkluzív álláspontjára, vagy pedig elismer
jünk valami kapcsolatot a többi protestáns egyhá
zakkal? Megjegyzem, hogy e református egyház sem
lehetne sem elvileg, sem gyakorlatilag kivétel. A to
vábbi érveléseknek a lapban szívesen helyt adok.
Csak egyre akarom most még a figyelmet felhívni.
Nevezetesen arra, hogy mindezen és ilyenfajta kér
dések már akkor volnának megtárgyalandók, amikor
a kezdeményező lépések történnek. Amikor az elvi
állásfoglalásoknak az ideje van. A protestáns egy
házakkal való együttműködés nem mai keletű. A
közgyűlési jegyzőkönyvek évek óta bizonyságot tesz
nek róla, hogy kooperáció van. Miért akkor kezdőd
nek a kifogások, amikor az ja kooperáció az elmélet
terén már túlmegy? Talán azért, mert nem gondol
tuk, hogy a dolognak valami foganatja is lesz? De
ha eredményt nem vártunk, akkor miért fogtunk
hozzá? Szerintem aggasztóbb valamit csak félig csi
nálni meg, mint egyáltalán semmit sem csinálni. Ed
dig azt tapasztaltam, hogy sérelmeztük azt, hogy a
római egyház nem akar velünk együtt résztvenni
zászlószenteléseken stb. Most meg az a sérelem, hogy
a baptistákkal együtt imádkozunk. Döntsük el tehát
azt a kérdést is: kikhez állunk közelebb, a római
katholikusokhoz, vagy a reformátusokhoz, baptisták
hoz stb. Szerk.)

JEGYZETEK.
Megengedett dolog-e, hogy a tanító meg
elégedjen sorsával? Akármilyen különösen
hangozzék is ez a kérdés, az Evangélikus
Népiskola februári számának vezércikke
erre ád választ, amikor azt írja: Ma a ta
nító, legyen az a legelhagy ottabb tanyán,
vagy a városban, sorsával megelégedve nem
lehet, m ert ép attól a szükségestől ütik el
legtöbbször, ami jelenti néki az életet, a
haladást, a fejlődést. A vezércikk megírá
sára egy tanyai tanítónőnek az a kijelentése
s ' rádión továbbított üzenete adott alkal
mat, hogy ő. aki penészes szobában lakik,
százhatvan pengő a havi fizetése, nagyon
meg van elégedve a sorsával és városbeli
kartársainak kár elégedetlenkedniök. A cikk
a tanyai tanítónőt ezen kijelentéséért meg
rója:
Kár a szentimentalizmus kedvéért
irogatni akkor, amidőn önm agunknak és
tanítóegyetemünknek veszteséget okozha
tunk , továbbá: az életharcban a tanyai
és városi tanítónak közösek a jelszavai s
azért nem szabad a hanghullám okon, de
sehonnan sem megtorpedózni azt a hajót,
melyen saját sorsunkal hordozzuk. — Ez
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magyarán azt jelenti, hogy a tanítónak a
tanítói kar érdekéből nem szabad megelégel
dettnek lenni, vagy azt mondani, hogy sor
sával meg van elégedve. Az a tanító, aki
ben van kollegialitás, vagy hallgat, vagy elé
gedetlenkedik, panaszkodik és zúgolódik,
m ert így kívánja a kari érdek. A híres »ősz
tályharc< hívei m ár évtizedek óta megta
nítottak bennünket arra, hogy a műfelhábo
rodás mellett van műeíégedetlenség is. De
nekem egészen új dolog az. hogy a tanítói
osztály- egyik evangélikus tagja ugyanezt
a jelszót« választja az »életharcban« s meg
torpedózásnak nevezi azt, ha kollégája meg
elégedettnek m eri magát mondani. — Azt
m ondja ez a figyelemreméltó vezércikk:
Százhatvan pengőből gyermeket nevelni,
búvárkodni, folyóiratokra, szak- és tudo
mányos könyvekre előfizetni nem lehet!
E rre vonatkozólag megjegyzésem a követ
kező: Ha az Evangélikus Népiskola vezér
cikkírója ostobáknak tartja olvasóit, a kö
zönséget és azokat, akik a tanüggyel foglal
koznak, nagyon téved. A helyzet az, hogy
a tanító szolgálatának első három évében
kap havi 144 pengő fizetést a lakáson vagy
lakbéren kívül. Ez a fizetés fokozatosan
emelkedik havi 290 pengőig, előléptetés ese
tén havi 400 pengőig. Ezenkívül felesége
és minden gyermeke után kap havi 13.60
pengő családi pótlékot. A N éptanítók Lapja
(kitűnő szakfolyóirat) és az Evangélikus
Népiskola minden evang. tanítónak jár,
anélkül, hogy egy fillérjébe kerülne. Az ál
talános tanítóegyesületi és az egyházmegyei
tanítóegyesületi gyűlésekre kap útidíjat és
napidíjat. Az egy pengő beiratási díjnak
fele a tanítók jóléti intézményeire megy. A
Kapi—Papp féle tankönyvnek bizonyos szá
zaléka szintén a tanítók jóléti intézményei
célját szolgálja. Megtévesztő tehát a neveze
tes vezércikknek az a beállítása, m intha a
tanítónak havi 160 pengőből kellene gyer
meket nevelni, búvárkodni, szak- és tudo
mányos könyvekre előfizetni. — Azt is írja
a cik k : >Én" nem hiszem, hogy a penészes
szoba megelégedést hozzon egy olyan em
ber leikébe, ki kulturem bernek tartja m a
gát. Nem hiszem, hogy százhatvan pengő
vel lenyomható lehessen a mérleg ama ser
penyője, melybe a tanító fáradsága tétetik.
Az a szegény megrótt tanítónő egy szóval
sem állította, hogy a penészes szoba hoz
megelégedést a leikébe. Ellenkezőleg! Úgy
veszem ki a szavaiból, hogy olyan lelki kul
túrája van, hogy a penészes szobájában is
tud megelégedett lenni a sorsával. — Na
gyon sajnálom, hogy ilyen cikk vezeti be
az Evangélikus Népiskolának különben na
gyon értékes tartalm ú februári számát. Ez
az az idegen szellem«, amelyről D. Raffay
Sándor püspök beszélt az újévi üdvözlés
alkalmával. És nagy kár, hogy az Evangé
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likus Népiskola odaadja magát eszközül en
nek az idegen szellemnek. Lehet, hogy ez
a magyar jövő zenéje. De az ilyen magyar
jövőt nem az Evangélikus Népiskolának kel
lene internálnia.
Az Országos Gyermekvédő Liga jöve
delmei annyira megcsappantak, hogy az év
végén túlkiadás mutatkozott. Most, Neugebauer Vilmos halála után a kormány mi
niszteri biztost küldött ki a Liga ügyeinek
vezetésére és a helyzet végleges tisztázására.
A miniszteri biztos megállapításától függ,
hogy a Ligát fenn lehet-c tartani a mai ke
retek közt. — Ezzel a hírrel egyidejűleg ol
vasom a következő rémséget: Lisznyay Károlvné 26 éves turkevei asszony gondozására
egy 3 éves és egy 9 éves kis árvaleányt bíz
tak. Tavaly november 26-án este vacsora
nélkül akarta lefektetni a két kisleányt. Le
fekvés előtt im ádkoztalta a gyermekeket. A
3 éves Finta Mária imádkozás közben meg
akadt, mire Lisznyayné egy vastag szíjjal
ütötte-verte a kislányt, aki a földre zuhant.
Lisznyayné ezután össze-vissza rugdalta a
kislány fejét, úgyhogy Finta Mária két nap
múlva a fejsérülésekbe belehalt. Az újság
azt írja, hogy Lisznyayné sokszor éreztette
a gyermekekkel, hogy apátlan-anyátluu ár
vák, (akiknek eltartásáért csak csekély ne
velési költséget kap.
A Liga anyagi nehéz
ségei, sok árvának szomorú sorsa, indítson
bennünket árvaházaink fejlesztésére. Az ár
vaházak vezetői pedig tartsák az árvák iránti
szent kötelességüknek, hogy lapjainkltan a :
eddiginél nagyobb propagandái fejtsen ek k i
szeretetinfézm énycink érdekében. Nincsen
rendjén, hogy ezek az intézmények helyte
lenül alkalmazott szerénységből, vagy nem
tudom milyen okból, szinte kerülik a nyil
vánosságot, s ezzel az árvák rot*ására lemon
danak arról, hogy jószívű adakozók segít
hessenek rajtuk. Itt igazán helyén való, hogy
a világosság fényl jék s az emberek lássák
a jócselekedeteket

Ebenhaézer.
»Uraim, le a kalapokkal!« Ezekkel a szavakkal
vezette és mutatta be Szontagh Gusztáv közel száz
évvel ezelőtt Jósikának Abafi című történelmi regé
nyét a Figyelmező hasábjain. Az egyházi élet e
figyelőjének hasábjain nem egy történelmi regényről
lesz most szó, hanem a regény érdekességével vete
kedő sok-sok kiváló történelmi műnek a szerzőjéről:
D. Payr Sándor egyetemi professzorról; akit nem kell
bemutatni, mert személyesen, vagy Írásaiból, munkái
ból ismernek e lap olvasói mindannyian. Legfeljebb
elárulni felőle, amit aztán már nem mindenki tud.
sőt sokan talán nem is akarnak elhinni: hogy Payr
Sándor 70 éves. Hihetetlennek látszik; hiszen szel
lemi képességeinek olyan frisseségében és alkotó
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erejének olyan teljében van, mintha Dante Isteni
Színjátékénak a kezdő szavaival szólva, most volna
-az ember-élet útjának felén«.
L.e tehát a kalapokkal! Mert a hivő Keresztyén
csak levett kalappal beszélhet Istenével. Már pedig
mi hálával tartozunk mindenek előtt is az Istennek
azért, hogy öt nekünk adta, pátriárkái élettel és mel
lette tettrekész, ifjú lélekkel megajándékozta. De
kalaplevételre késztet másfelől az a tisztelet is,
mellyel személye és értékes egyházirodalmi munkás
sága iránt viseltetünk
Ezt a tiszteletet teljes mértékűvé a szeretet fo
kozza, mellyel az párosul. A tanitványi szeretet és
hála, mely mindnyájunk szivét eltölti, akik egy em
beröltőt meghaladó időn keresztül hallgatói vol
tunk. Payr Sándor sohasem állt hideg és elérhetet
len magasságban a tanterem padsorai fölött. A sze
retet karja leért onnan a hallgatókhoz s a hallgatók
szive felemelkedett a tanárhoz. Meghittebb, szeretet
tel teljesebb viszonyt alig lehet elképzelni is, mint
amilyen volt közte és hallgatói között. De nemcsak
volt, hanem van is. Mert ezt a szeretetet bizonyára
mindegyik hallgatója kivitte magával az életbe; s
most, amikor tudomást nyer és vesz a nevezetes év
fordulóról, imádságos lélekkel tekint felfelé és a hála
érzésével gondol a soproni Csengeri-utcai házban
nyugdíjba vonultán élő, de a nyugalmat még mindig
nem ismerő, hanem a munka terhét hordozó »Sándor
Bácsira«.
Mert »Sándor Bácsi« volt ö nekünk mindenkor
és marad is mindvégig. Payr Sándor egyénisége nem
ismeri a hiúságot. Misem áll távolabb tőle. mint a
kérkedés és büszkeség. De erre az elnevezésre, mi)
a hallgatói ruháztak rá. büszke lehet s bizonyára
csak erre az egyre büszke. Közismert szerénysége
mellett bizonyosan hiszem és tudom, hogy az Ő sze
mében többet nyom, többet ér ez a bizalmas név
a dicsőségnek homlokára font babérkoszorújánál.
Mert ez a név a ragaszkodó szeretetnek és őszinte,
szivbcli bizalomnak a spontán megnyilatkozása.
»Sándor Bácsi«! Olyanféle melegség sugárzik e két
szóból, mint a »Bem Apó«. Kossuth Apánk« ne
vekből.
Néhaivaló Karsay Sándor püspökünk a hetvenen
felüli éveket »kegyelmi éveknek« nevezte. Mi Payr Sándor volt tanítványai és hallgatói
a hetvenév Ebenhaézerénél megállva arra kérjük a kegye
lem Istenét, hogy legyen kegyelmes a mi szereteti,
kedves »Sándor Bácsink«-hoz s áldja meg még sok
sok kegyelmi esztendővel!
Kiss Samu

Németország. Hamburgban 1931. elején új tu
dományos intézet alakult: Das Deutsche Bibelarchlir
Feladata- a német biblia-fordítás kutatása. Egyelőre
az intézet az 1200-1522. időszakra korlátozza vizs
gálódásait.
D Dr. Menr/c Hermann az ismert
bibliafordító, akinek fordítása 1926. óta több mint
százezer példányban került forgalomba, február hó
7-én ülte meg 90-ik születésnapját.
Németország
ban jelenleg 15 uak lelkész, egy vak theológiai ta
nár és egy vak theológiai szemináriumi igazgató van.
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Jézus — az ugyanaz !
Zsidók 13, 8.
Christanandának a Missziói Egyesület 1930 julius ltí-án
Budapesten a Régi képviselőházban rendezett vallá
sos estélyén tartott előadása nyomán.

Pál ezen szavakban mélységes lelki ta
pasztalatáról ad számot. »Jézus Krisztus
tegnap és ma és örökké ugyanaz.« Nem
mond egyebet. Nem tér ki Jézus életének
részeleteire. Az örökkévalóság szem pontjá
ból semmi sem fontosabb, mint az, hogy
Jézus folyton ugyanaz. Nem behunyt szemű
ember m ondja ezt. Pál bőven beletekintett
az emberi bölcseségbe is. Nem talált na
gyobbat Jézus Krisztusnál, azért ezzel a
bizonyságtételével bejárja az egész világot.
Nemcsak minden nép, de minden idők szá
mára is hirdeti a Krisztust. Ez szent kény
szer. A Krisztus nélküli világot felakarja
emelni Krisztushoz Krisztus által. Hogy ezt
megérthessük, teljes figyelmünket egyéni
életünk s az egész világ legnagyobb szükséghűére kell összpontosítani.
Minden ezen fordul meg: felismerjük-e,
hogy legnagyobb szükségleteinket csak Jézus
elégítheti ki. A Krisztust nem ismerő világ
azt kérdi: »Honnét tudjátok, hogy Jézus a
legnagyobb szükségletek kielégítője?
E rre
a kérdésre felelni kell. Felelni azonban csak
az jogosult, akinek tapasztalatai vannak. Pál
tapasztalta, hogy Jézus élő valóság. Legyen
áldott az Isten, hogy ma is tapasztalhatjuk,
hogy Jézus élő valóság, hogy Jézus az igaz
ság .Három hely kínál erre alkalmat: a
természet világa, a biblia, s a személyes ta
pasztalat.
Ha egy gyermektől azt kérdeznénk,
van-e szive, tüdeje, — csodálkoznék. A hí
vőnek ép ilyen bizonyossága van arról,
hogy az élet Krisztus. Minden lélek, ame
lyiknek nincs kapcsolata Krisztussal, ha
lott. Ha a szántóföldbe nem jut mag, holt
terület marad. Élet csak Krisztustól jön.
Ezt sok küzdelem közt tapasztalja meg az
ember, de ezek felséges küzdelmek. A sá
tán tudja, hogy lehetséges szám unkra Krisz
tus dicsőséges megtapasztalása, azért meg
akarja ezt akadályozni. Nemcsak Jézus
Krisztus, de a Sátán is ugyanaz. Minden
reggel láthatjuk a világosságot. Nem cso
dálatos, hogy a naprendszer ma is ugyanaz,
mint Jézus korában. A természetben is m in
den megy a maga útján. Ott is mindenfelé
egyetemes igazságok érvényesülését látjuk.
Az ember ma sem a kezén jár, nem a sze
mével hall s nem a fülével lát. Az okozatok
vonalán a kép változatlan, az okok síkjában
is a változatlanság kell hogy uralkodjék.
Még a természetben is vannak végérvényes
igazságok.
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A biblia feltárja, hogy Istennek milyen
volt a bűnös emberiséggel szemben a m eg
igazító m unkája. India messze esik Magyarországtól, de ugyanaz a napunk van s a
napról ugyanazon tapasztalatokat tesszük,
így van a benső világban is. Az életnélküli
mag sem itt, sem ott nem plántál életet. Aki
Istenhez el akar jutni Krisztus nélkül az
sem Indiában, sem Magyarországon nem
ér célt. Itt is, ott is csak Jézus Krisztus elé
gítheti ki a lélek égető nagy szükségleteit.
Ennek felismerésére jutottam el 12 éves ko
romban. Isten kegyelme volt ez. Ugyanazt
a Jézus Krisztust ismertem meg, akiről Pál
szól s akiért közületek is soknak ég a szíve.
Amikor a H im alájában jártam , az a tapasz
talat izmosult meg bennem, hogy az Ur
Jézus erő és hatalom az én életemben a
Sátán és szenvedés ellen. Ez nem csupán
az én érzésem és vélekedésem volt. Nem
is én termeltem ki. Tudjuk, hogy a villanyt
nem a gépek csinálják, azok csak a meglevő
erőket felfogják. Sokan Isten elrejtőző ter
mészetéről panaszkodnak. Igen, Isten a
maga tró n ján szám unkra megközelíthetet
len, de ereje egyéni életünkben a kellő m ér
tékben megtapasztalható. Sok azt gondolja:
»Mit ér, hogy egyéni életünkben Krisztus
megtapasztalható, ha a világ képe attól nem
változik meg.« Ám ha rajtunk ö segíthet,
akkor a világ számára is segítség Ő. Csak
kell, hogy szívem laboratórium ában d o l
gozzam ebben az irányban. Az élet leg
különbözőbb eseteiben ugyanazt a Krisz
tust kell megtapasztalnunk.
Az apostolok is csupán ezen alapon te
hettek bizonyságot. Kitalálni ők se találhat
tak ki Isten felől semmit. »Nyertek Szent
jeiket és lesztek nekem bizonyságaim.« Ezt
a tapasztalatot mindenki megteheti. Ha ezt
a tapasztalatot megtettem, akkor hirdethe
tem Krisztust én is a világnak. Hirdetem
először a magam lelke Jeruzsálemjének,
azután megyek Júdeába a legközelebbi hozzámtartozóimhoz, majd Sam áriába és végül
minden népekhez. Ha ez a tapasztalat ben
nem felfejlődhetik, akkor az átformálja lé
nyemet. A lényem lesz bizonyságtétel a vi
lág számára. Életem Jézusban van s rajta
kívül m ár nem is találok életet. A gyermek
megsajnálja a halat, hogy nem szívhat leve
gőt és kiveszi a vízből. Mit tesz ezzel? H a
lálra Ítéli a halat. Ugyanez az eset a lélek
kel is. Jézuson kívül halál vár reá. Az okszigén Jézus jelenléte. Elszakadni Krisztustól.
— ez széndiokszid a lélek számára. Ez a
széndiokszid magyarázza meg a világ min
den nyomorúságát. Más segítség nincs, csak
az, hogy mindig Jézusban legyek. Karo
mat is addig használhatom , amíg váílcsontomban van. Ha kificamodik, teher lesz az,
amivel terheket szoktam hordozni. Miért
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nem találnak az em berek békességet? A lé
lek elszakadt Istentől.
innét van m inden
békétlenség. A kificamodott k ar vágyódik
vissza régi helyére.
A m egtérésnek meg kell történni.
Hány megtévesztő üzenet hangzott el
m ár e téren! Az em berek elvitték Keletre a
civilizációt, azt várva, hogy az faraghat
jobb em bereket. De a legtökéletesebb kul
túra is képtelen erre. A tapasztalat a/.t m u
tatja, hogy a kultúra, m agában, az emberi
ellenségévé teszi Krisztus keresztjének. Meg
világosítja a perifériát, de sötétben hagyja
az em ber legbensöbb lényét. Pedig Isten
azt ak arja, hogy az em beri átalakító folya
m atok belülről induljanak meg. A legsür
gősebb dolog, hogy meg kell térnünk Jé
zushoz.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Bíbliaolvasóknak. Misszió. I. — Febr. 23..
hétfő: Pál apostol, a kiválasztott edény. Apcsel.
9, 10—20; 13, 1—5. — Febr. 24., kedd: Jeremiás
a bünbánat hirdetője. Jer. 3, 12— 17. — Febr.
25., szerda: Dániel, a rettenhetetlen bizonyság
tevő. Dániel 5. — Febr. 26., csütörtök: Keresz
telő János az útegyengető. Luk. 3. 1—18. —
Febr. 27., péntek: Jézus teljhatalmú hetven bé
kehírnöke. Luk. 10, 1—12., 17—20. — Febr. 28..
szombat: Péter, Jézus eszköze a pogányok közt
is. Apcsel. 10, 34—38. — Márc. 1., vasárnap.
Isten reánk is számot tart. Ésaiás 62, 6— 12. —
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere), epistola 1
Thesz. 4, 1—12; evangéliom Máté 15, 21—28.
Dr. Pestby Pált, a bányai egyházkerület fel
ügyelőjét február 17-én iktatták a Bethlen Gáborszövetség elnökévé.
— D. Payr Sándor 70-ik születésnapján alábbiak
ban ismertetjük röviden életrajzát és működését.
Payr Sándor egyetemi ny. r. tanár 1861. február 25-én
Pápán, Veszprémmegyében született. Theol. tanul
mányait a soproni theol. akadémián, az 1885 86. év
ben a bázeli egyetem theol. fakultásán végezte. Mint
segédlelkész működött 1886-ban Sárvárott, 1887-ben
Győrött, mint rendes lelkész 1888. májustól 18S9.
szeptemberig
Pusztavámon.
Fejérmegyében. 1889.
szeptembertől 1890. februárig mint rendes theol. ta
nár működött a soproni evang. főiskolán. 1890. feb
ruártól 1896. márciusig ismét Pusztavámon, Fejér
megyében működik mint rendes lelkész. 1896. már
ciustól 1899. szeptemberig püspöki titkár és másod
lelkész Pápán, 1899. szeptembertől rendes theol. ta
nár a soproni theol. akadémián, 1923. szeptember
15-töl egyetemi ny. r. tanár a m. kir. Erzsébet tudo
mányegyetem evang. hittudományi karán. Nyugdíjba
vonult 1930. szeptember 1-vel. A protestáns irodalmi
társaságnak, a Luther-Társaságnak, a soproni iro
dalmi és művészeti körnek, a soproni régészeti és
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történelmi társulatnak tagja. A soproni evang. konvent és egyháztanács tagja, a Luther-Társuság tisz
telet beli tagja, u protestáns irodalmi 'társaság, a sop
roni irodalmi kör s a soproni régészeti és történelmi
társulat választmányi tagja, a dunántúli Luther-Szövetség művészeti szakosztályának elnöke, a dunántúli
Evangélikus Lelkészegyesület tiszteletbeli tagja. Iro
dalmi működése: A dunántúli evang. egyházkor, tör
ténete. A soproni evang. egyházközség története.
Egyháztörténeti emlékek. Magyar pietisták a XVIII.
században. A pietizmus paedagógiája. Fláciánus lel
készek Magyarországban. Muzsaji Wittnyédy István.
Szenczi Fekete István. Negyedfélszázados főiskola
Sopronban, stb. Jelenleg Gyurátz Ferenc püspök élet
rajzán dolgozik. 1929-ben a m. kir. Tisza István tu
dományegyetem ref. hittudományi kara a tisztelet
beli doktori cimmel tüntette ki. Lelkészi képesítő ok
levelét 1886 szeptemberben, lelkészi felavató okleve
lét 1886. szeptemberben, theologiai tanári oklevelét
1902. októberben szerezte meg.
Kitüntetett tanitók. A kultuszminiszter 92 taní
tót elismerő okirattal tüntetett ki a szemináriumok
ban kifejtett eredményes közreműködésükért. Köz
tük van négy evangélikus tanító: Graf Samu soproni
igazgató. Szende Ernő lajoskomóromi igazgatótanito.
Neubauer János soproni és Kuszák István győri ta
nító A miénknek tekinthető Donner Samu áll. igaz
gatótanító, győri prezbiter is.
Halálozás, özv. R"iwei Henrikne szili. Töphr
Amália, a soproni felső egyházmegye egykori espe
résének özvegye. Renner Oszkár harkai egyházfel
ügyelő édesanyja 82 éves korában Sopronban elhalt.
A theológiai fakultás hírei. Az első félév vé
gén, december 14-én a tanári kar a hallgatókkal
együtt Úrvacsorával élt. előző napon tartott deprekáció után. - A második félév január 23-án reggeli
könyörgéssel kezdődött, amelyen Dr. Deák János dé
kán imádkozott.
A félévi szigorlatokat nyolc jelent
kező közül hárman tették le sikeresen; a pót-alap
vizsgálatot öt jelentkező közül három tette le.
A
Theológus-Otthon
könyvtárának
Nemes
Károly,
Varga Gyula, Molnár Kálmán, özv. Thomay József né
és Szelényi Ödön ajándékoztak összesen 850 könyvet.
A »Pro Christo* Diákszövetség félévi konferenciá
ján D. Dr. Pröhle Károly és lie. dr. Karner Károly
tanárok s mintegy 20 hallgató veitek részt.
A budapest kelenföldi Nöegylet »Küzdelem
Krisztusért« címen böjti előadásokat rendez. Az elő
adások sorrendje: febr. 19: Pál, a küzdő; febr.
26: Péter, az ingadozó; márc. 5: Jakab, a törvénytisztelő; márc. 12: Tamás, a hitetlen; márc. 19: Ist
ván, a vértanú; márc. 26: Júdás, az áruló; ápr. 2:
János, a szeretet apostola. Előadók Wolf Lajos,
Szántó Róbert, Gáncs Aladár, Dr. Gaudy László, Ruzicskn László, Kemény Lajos és D. Kovács Sándor.
Az előadások a kelenföldi templomban (I. Lenkő-úi
56.) d. u. 5 órai kezdettel tartatnak, s ének-, zeneszámok és szavalatok követik.
Békéscsabán az ottani diakonissza-intézet a
hajléktalanoknak népkonyhával egybekötött menhelyet
állított fel.
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T an ító k áld o z a tk é sz sé g e . A T a n ító e g y e sü le te k
O rsz. S z ö v etség e k e re té b e n m ű k ö d ő » V ég ek ért S e 
g é ly a la p
In té z ő
B izo ttság a« je le n té s e sz e rin t az
1929/30. ta n é v fo ly a m á n a ta n ító k a V ég ek en a n y a 
g iak k al is k ü zdő, fa lu n lak ó , n agy c sa lá d ú , m a g y a r
fele k e z e ti is k o lák b a n ő rtá lló ta n ító k sz á m á ra 5766
p en g ő t g y ű jtö tte k össze.
Az ecsény i (T o ln a m.) g y ü le k e z e t 860 leik et
szám lál. E bben a g y ü le k e z e tb e n ta v a ly 451 fi és,
555 nő, összesen 1006 e g y h á z ta g é lt az Ú rv a c so rá v a l.
- A g y ő ri d iak o n issza-'an y ah áz K ő szeg en , a Dr.
D reiszk er-féle tü d ő b e te g -sz a n a tó riu m b a n , am ely 120
á g y ra v an b ere n d e z v e , á tv e tte a b e te g e k á p o lá s á t, s
eg y e lő re h á ro m d ia k o n issz á t á llíto tt be. M inthogy
K őszegen k é t n ő v é r m á r d o lg o zik (egyik a leán y liceum in te rn á tu sá b a n , a m ásik a g y ü le k e z e ti belm iszszióban), a g y ő ri an y a h á z n a k K őszeg a le g n a g y o b b
külső állo m ása.
C sehszlovákia. B o d ó J á n o s , a b a rsi e g y h á z 
m egye s az a lsó sz e ie z sé n y i g y ü le k e z e t fe lü g y e lő je
67 éves k o rá b a n , ja n u á r 29-én m eg h a lt.
Öz>>.
H o lle r u n g
O s z k á r n é , H o lle ru n g R ich árd m o d c ri le l
kész é d e sa n y ja ja n u á r 11-én M o d o rb a n m eg h alt.
Az é rs e k u jv á ri g y ü le k e z e t H o l e s i k G y ö r g y e d d ig i a d 
m in is z trá to rt eg y h an g ú b izalo m m al lelk é sz é n e k h ív ta
m eg.
Sheldon M. K.: Az ö n y o m d o k a in v ag y m it
te n n e Jé z u s ? cím ű v ilá g h íre s m ű v e a M a g y a r P r o te s 
tá n s Iro d a lm i T á rs a s á g k ia d á s á b a n újb ó l m eg jelen ik ,
im m ár h a rm a d ik k ia d á sb a n .
Je le n tő sé g te lje s sta tisz tik a ! A n ém et b iro d a 
lom ban ö sszesen 36,654 k e re s z ty é n le lk é sz van. E zek
közül 16,244 -= 44.32 sz á z a lé k e v a n g é lik u s és 20,410
— 55.68 sz á z a lé k a ró m a i k a to lik u s lelk ész. E llen b en
a la k o ssá g b ó l 40,014,677 = 64.1 sz á z a lé k e e v an g élikus és 20,193,334 =- 32.3 sz á z a lé k ró m a i k a to lik u s.
E gy-egy ev an g élik u s le lk é sz re á tla g 2,463 lélek , egyegy ró m ai k a to lik u s le lk é sz re á tla g 989 lélek esin.
J ó lle h e t a k ato licizm u sh o z N é m e to rsz á g la k o s s á g á 
nak kisebbik ré s z e ta rto z ik , a k a to lik u s e g y h á z n a k
m égis jó v al tö b b le lk észe van , m in t az e v a n g é lik u s
o rszág o s e g y h áz a k n a k . E zek a s z á m a d a to k m u ta t
ják , hogy R óm a N é m e to rsz á g o t fo n to s m issziói m u n 
k am ez ő n ek tek in ti, a m e ly re m in él tö b b m u n k á st a k a r
állítan i. N incsen m ég eg y o rsz á g , ah o l 989 r. k ath .
lé le k re esnék á tla g egy r. k a th . lelk ész. E zen a rá n y
sz e rin t M ag y a ro rsz á g o n 500 ev an g é lik u s lelk észn ek
k ellen e lenni!
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liá já n a k e lő á llítá s á ra sz ö v e tk e z e tt. F a rm o so n , P e st
m eg y éb en m eg v an n a k a g ép ek , d e nem d o lg o z h a tn a k ,
m e rt nincs p én z. T a v a ly a v ak o k B ib liá já n a k n y o m 
ta tá si k ö ltsé g e ire 450 P sem g y ű lt be. N incs se g é d 
erő , nin cs p a p ír, nem leh e t b e k ö tte tn i a kész p é ld á 
n y o k at. L a p u n k o lv asó in ak p á rtfo g á s á b a a já n lju k e z t
a s z e re te tm u n k á t. A jószívű ad ak o zó k k ü ld jé k a d o 
m á n y a ik a t a cél m e g je lö lé sé v e l e rr e a cím re: M élt.
d r. M atolcsy M iklósné ú rn ő , F arm o s, P estm eg y e.
— fl ró m ai p áp a m eg in t elégedetlen, ő sz e n tsé g e
fe b ru á r 16-án ta r to t t b e sz é d é b e n tilta k o z o tt az olasz
álla m m a l k ö tö tt eg y ezm én y re n d e lk e z é se in e k az olasz
h a tó sá g o k á lta li la n y h a a lk a lm a z á sa m ia tt. R á m u ta to tt
tö b b ek k özt a p ro te s tá n s e re tn e k s é g R óm ában n ö 
v ekvő é rv é n y e s ü lé sé re is, am ely n y u g ta la n ító m é rv e 
k e t ölt és m á r od áig v e z e te tt, h o g y a p ro te s ta n tiz 
m us hívei in g a tla n t sz e re z h e tn e k R óm ában. — ősz e n ísé g e a v a tik á n i rá d ió -á llo m á s m e g n y itá s a k o r a z 
zal ö rv e n d e z te tte m eg az e re tn e k e k e t, hog y n a p o n k é n t
im ád k o zik é rtü k . Úgy lá tsz ik a z é rt im ádkozik, hogy
az e re tn e k e k R ó m áb an ne sz e re z h e sse n e k in g a tla n t.
N y ilv án v aló , hog y ő sz e n tsé g é n e k ig en jó l m egy so ra,
ha a ró m a i tu la jd o n jo g o t a k ö z é p k o rb a a k a rja v issza
sró fo ln i.

a fe ls k e z o te k M a g y a ro rszá g o n a
statisztika megviiágitásában.
I r t a : L ie

Dr, Karner Károly

e g y e t. n y . rk . ta n á r .

Tartalom : A felekezetek lélekszámú ha
zánkban. A felekezetek vérvesztesége a vi
lágháborúban. A felekezetek szaporodása
(egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démograi'iájának néhány fővonása. A felekezetek
egyházi szolgálata. A felekezetek iskolaügye.
A felekezetek szociális tevékenysége. T ö r
vénytelen születések. Házassági elválások,
öngyilkosságok. Kriminálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz
előzetes beküldése mellett bérmentes kül
déssel 3.50 P, utánvéttel 3.80 P. Bolti ára
ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket
elfogad: »Emmaus
felé« szerkesztősége (Sopron, Felkelő ut
42.) vagy a szerző (Sopron, Csengery-u. 45.)

— V akok Bibliája. M a g y a ro rsz á g o n tö b b m int
h ú szezer v ak e m b e r van. E zek n ek a k a r sz o lg á ln i a
V akok V ilág o sság a T á rsa s á g , am id ő n a v ak o k BibWy a m tott t G rófi Hírlap nyomdai n fliaté ia t fyoraaajióján Grfir. Cxucior G argaly-a.13.

F e le lő s k ia d ó : NÉMETH KAROLY.
aim .

— fVaaatd Ligati latrán.) — Talafon 239.
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Magasabb világban.
..Azon ne örüljetek, bogy • lelkek
néktek engednek; kenem inkább ezon
örüljetek, hogy e ti neveitek fel vannak
írva a mennyben."
Luk. 10. 20

Küldetésükből visszatérve, a hetven tanít
vány lázas örömmel jelenti: „Uram, még az ör
dögök is engednek nékünk a te Neved általi" —
Az Ur megbízásában járva bepillantást nyertek
a sötétség hatalmainak birodalmába, megütköz
tek a Sátán csapataival s Jézus Neve által győz
tek. Most el vannak ragadtatva. Az első diada
lok mámora lüktet szívükben, az erőnek tudata
feszíti lelki izomzatúkat. Kifelé megállották a
próbát. De belülről is veszély fenyeget. A külső
sikerrel az a belső veszedelem jár, hogy az em
ber megfeledkezik arról a forrásról, amelyből
erőit meríti, és a további munkálkodásra az ih
letést, a kedvet, a bátorságot a külső sikerek
halmozásában, hajszolásában keresi. Eltávozik a
forrástól, a lelki táplálkozást abbahagyja, kifelé
és kívülről él. Ez a keresztyén szocializmusnak,
a gyakorlati keresztyénségnek a tettek keresztyénségének a veszedelme. Amint hogy ez a ve
szedelme és gyengéje minden humanitarizmusnak, minden szocializmusnak, minden pusztán
emberi tevékenykedésnek. Elöbb-utóbb kimerül,
elsekélyesedik, teremtő munkálkodás helyett
pepecseléssé, önmagának élő adminisztrációvá
lesz.
Ez ellen akarja megvédeni Jézus az övéit.
Azért háromszor is, háromféleképen is felfelé,
az örök értékek és erők birodalmára irányozza
lelkünket. Láttam a sátánt lehullani az égből:
adok néktek hatalmat; örüljetek, hogy neveitek
fel vannak írva a mennyben.
A hetven tanítvány azért tudta az ördögö
ket leigázni itt a földön, mert az égben változás
történt: a sátán, aki ott az embereket Isten színe
előtt vádolta, lehullott az égből. Az égben im
már nem a vádaskodó, rontani akaró sátán áll az
Isten előtt hanem a kiengesztelő, közben járó,
értünk esedező Jézus Krisztus. Krisztus lerontja
a sátán munkáit az égben, gyökerében vágja el
annak a hatalmát, s ennek következtében itt a
földön is meggyengül az ördögök ereje. Krisztus
egyházának nem szabad megfeledkeznie arról,
amit Ura az égben munkál. Az imádat és áhítat

Mtfltlaalk bétánktól am zar, vasárnap.
Elllizitési i f : Eaév én« I r 4« Ilii.. Iliim 3 P
21 fill., netftitvre 1 P. N fill.. Én szia II Ilii
ti arak aieaaflvuis szer lat.

lelkének nem szabad kiveszni az egyházból.
Krisztus diadalmaskodott az ördögön a földön
és az égben. Üj ég s azért új föld.
Másodszor Jézus reámutat arra, hogy mit
cselekszik az övéivel itt a földön. „Adok néktek
hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az ellenségnek minden erején; és semmi
sem árthat nektek." Az ördög ereje meggyengül
azáltal, hogy a mennyekből letaszíttatott. De az
embernél még mindig erősebb. Azért Jézus itt a
töldön is az övéivel marad a világ végeztéig.
Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az 6
nevében, ottvan köztük. Ottvan s hatalmat ád.
Ne gondolják tehát a tanítványok, hogy miután
Jézus a mennyben lerontotta a sátán munkáit,
ők itt a földön a maguk erejéből megállhatnak
és diadalmaskodhatnak. Azontúl is mindig arra
a hatalomra vannak utalva, melyet Jézus ád ne
kik. Jézus a sátánt gyengíti, övéit erősíti. Minden
sikernél ottvan megváltói érdemének ereje, s
minden sikernél ottvan külön-külön az ő közremunkálkodása. Minden eredmény annak bizony
sága, hogy élő Üdvözítőnk van. Ez tanít aláza
tosságra, de bizakodó bátorságot is önt belénk.
„Semmi nem árthat néktek." Nem vakmerősé
get, könnyelműséget, sötétben falnak ugró rög
tönzéseket akar ezzel Krisztus tanítványaiba
csöpögtetni. Annak a hitnek alapján, hogy Krisz
tus erősebb mindennél, s hogy ez a Krisztus ád
hatalmat, a tanítványok bátran teljesíthetik Urok
parancsait. Addig, amíg az ö hatalmával, az Ő
megbízásában, neki engedelmeskedve, tőle füg
gésben, reá támaszkodva élnek és dolgoznak,
semmi nem árthat nekik. Félelem nélkül élhet
nek a kígyóknak, sporpióknak és az erős ellen
ségnek világában.
Harmadszor, a tanítványoknak nem szabad
annyira elmerülniök a földi, e világi munkában,
hogy annak küzdelmei és sikerei töltsék be egész
lelkűket, kössék le egész érdeklődésüket, s hogy
a világi munka eredményei legyenek egyetlen
forrása annak az örömnek, amely a keresztyén
élettől elválaszthatatlan. „Ne örüljetek, hogy a
lelkek nektek engednek." Ez nem elég. A fari
zeusok és írástudók fiai is tudnak ördögöket
űzni. Ezt az örömöt ők szintén ismerik. A ke
resztyén öröm gyökerei az örökkévalóságba nyúl
nak. A keresztyén öröm az Istenben való öröm.
„Inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel
vannak írva a mennyben." A tanítvány ereje,
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munkája, öröme egyaránt abba a magasabb vi
lágba vannak belefoglalva, amelyet Jézus mutat,
közvetít és ahová ő vezet be. Minden és minde
nekben a Krisztus.

Bodelschwingh, a theológus.
1831.—1931. márc. 6.

Születésének századik évfordulója az ér
deklődés homlokterébe állítja Bodelschwinghet.
Erre nagy szükség van. Bodelschwingh életének
mérlege ugyanis valójában még nem készült el.
Élete és műve sokkal szétágazóbb, semhogy az
a négy béke-év, mely halála után a világháború
kitöréséig rendelkezésre állott, elég lett volna
arra, hogy minden serpenyőbe kerülhessen. A
vesztett háború után annyi megrázkódtatáson
keresztül ment Németország nem volt alkalmas
arra, hogy a végleges képet elkészítse.
Hozzájárul ehhez, hogy Bodelschwingh ter
jedelmes életrajzát fia, Gusztáv, írta meg 1921ben. A mű első fele 1872-ig, a bétheli munka
felvételéig, az atya diktálása. Akár az atya, akár
a fiú keze alól kikerült részeket nézzük, mindakettő klasszikus a maga nemében. De a dolog
természetében rejlik, hogy kritikai és összeha
sonlító értékelést nem adnak.
Ahogy a németeket ismerjük, a jubileum
bizonyára egész sereg Bodelschwíngh-tanulmányt
fog kitermelni. Mi itt a magyar lelki ébredés fel
felé mutató hullámvonalán állva a theológust
szeretnénk kiemelni a magy Bodelschwinghből.
Tesszük ezt három okból. Először azért,
mert Bodelschwingh életéről és művéről a Pro
testáns Irodalmi Társaság kiadványa: ,,A belmisszió hősei“, valamint megszűnt egyházi fo
lyóiratunk: a „Belmisszió“ cikkei s egyebütt meg
jelent népszerű feldolgozások tájékoztatnak.
Másodszor azért, mert a theológiához és a theológushoz való viszonyban látjuk Bodelschwinghnek azt a rendkívüli vonását, mely őt a gyakor
lati és evangélizációs keresztyénség nagy alak
jaitól legjobban megkülönbözteti. Harmadszor
azért, mert úgy látjuk, ahol annak a kérdésnek
kell eldőlnie, hogy mint tudja megtalálni az éb
redést teljes szívvel szolgáló mozgalom a maga
nem szolgai, de mégis alázatos viszonyát a theo
lógiához és theológushoz,
I.
Bodelschwingh azon kevesek közé tartozik,
akik előbb kerülnek a gyakorlati keresztyénség,
mint a theológia befolyása alá. Szívét a misszió
gondolata ejti hatalmába és azért megy lelkészi
pályára. Theologiaí tanulmányait másfél éven át
Bázelben, olyan helyen folytatja, ahol a gyakor
lati keresztyénség virágzik. De mégis már itt je
lentkezik egy bizonyos ösztöne, mely a theológia
józan értékelésére kényszeríti s a theológiailag
közömbös Spittlerrel szemben Jossenhans iránya
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mellett dönt. „Visszautasítottam magamtól azt a
kisértést, hogy fél theológiai készültséggel men
jek a pogányok közé.“ Ezt írja életrajzában Í856
tavaszáról, amikor búcsúzik Bázeltől.
Erlangenbe, majd Berlinbe kerülve, alkalma
van megismerkedni azon idők legkiválóbb theológusaival: Hofmann, Thomasius, Delitzsch,
Harnack, Neander stb. Bámulatos, hogy mint
tudja értékelni ezeket az embereket, holott a leg
több fiatalember aki a gyakorlati keresztyénség
és hivő élet füves legelőjét már megismerte, úgy
szokott ülni a professzorok lábainál, mintha a
legszárazabb sivatag kellős közepére lenne kár
hoztatva. Feltűnő azonban az is, hogy az em
berek bálványozása egyes professzorok szemé
lyében már itt visszataszítólag hat reá.
Tanulmányait befejezve 25 éven keresztül
nincs semmi kapcsolata a theológiával. A nyolc
vanas években arra a gondolatra jön, hogy lel
készjelöltek számára Béthelben egy konviktus
állíttasson fel. Ez időben a theológiai pálya túl
zsúfolt volt. A lelkész jelölteknek sokszor évekig
kellett várni, míg állásba juthattak, így kopog
tatnak be egyesek Béthelbe, kérve Bodel
schwinghet, hogy foglalkoztassa őket. Bodel
schwingh nagyon örült, hogy így kapcsolata le
het a theológusokkal. Először négy, majd nyolc
taggal indult meg a Kis-Hermonban a lelkészjelöltek otthona. Egyik az orvosi munkában, má
sik a földmívelést végző betegek körül, a harma
dik az elmebeteg epileptikusok között, a negye
dik Bodelschwingh íróasztalánál segédkezik, stb.
Ez volt a gyakorlati kiképzés, amely a délelőttöt
foglalta le. Délutánonként az ó- és újtestámentomot tanulmányozták az eredeti szöveg alapján,
majd a kül- és belmisszió történetét. Ezeket az
órákat 1895-től Rahn lelkész, az amszterdami
evankélikus diakonissza ház alapítója végezte.
Hetenként egyszer katekhézist tartottak a beteg
gyermekek otthonában, s péntekenként prédiká
ciót a felnőtt betegek számára a Szarepta kápol
nájában. Mindkét óra anyagát egy külön órán
beszélték meg. Ezeket Bodelschwingh vezette.
Hiúságot nem kímélő határozottsággal ostorozta
a hibákat, de a pislogó gyertyabelet soha ki nem
oltotta. A prédikációknál szerkezet dolgában
szigorúan ragaszkodott a követelményekhez, de
a tartalomra nézve igen gyöngéd szeretettel járt
el. Egyszer valakihez így szólt: „Ha te prédi
kálsz, előre félek. Oly élesen világítod meg a
bűnös szívet! Én máskép csinálom. Nekem az a
felfogásom, hogy először a kegyelembe kell beleállnom, hogy a kegyelemből kiindulva nyúlhas
sak alá karjaimmal s emelhessem fel a szegény
lelkeket.“
Egyébként a legnagyobbat nem ezektől a
délutáni óráktól várta. Az volt a vágya, hogy az
egyház jövendő szolgái a testvérekkel és Ielkekkel való érintkezésben megtapasztalhassák, hogy
Jézus Krisztus a tulajdonkénül nagy hatalom
ma is, Akiből emberfeletti hatások áradnak ki.
Egész természetesnek találta, hogy Jézus evan
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géliumán&k hirdetői felöltsék a kék kötényt, —
a Brúderek szolgálati egyenruháját, — hisz el
vannak híva a szegények, betegek és ügyefogyottak közt való szolgálatra is. Várta, hogy a túl
tengő elméleti munka után az egyetemről jövő
lelkészjelöltet Coárban megragadja a kis bárgyú
Hú gyermeki hite s ad neki valami olyant, amit
az egyetem nem adhatott. És valóban a legtöbbje
megtalálta az áldást. A szokásos egy év eltelvén,
sokan fájdalommal tették le a kék kötényt, amely
,,sokkal könnyebb volt nekik, mint a reverenda".
Bodelschwingh részéről viszont mindvégig
bizonyíték maradt a lelkészjelöltek ma is fenn
álló intézménye amellett, hogy megtudta be
csülni a theológiailag is képzett munkaerőket, ö.
aki annyi laikus igehirdetőt és keresztyén mun
kást tisztelt barátai közt, mindig örült, ha a mun
kába lelkészeket állíthatott. Még a külmisszióban is súlyt helyezett erre, bár nem egyszer könynyebb lett volna ettől eltekintenie. Csodál ni való
ez, annál is inkább, mert a béthcli munka meg
kezdésekor játszódik le a hires oxfordi ébredés,
s vele egy a történeti egyházakkal, a Ielkészi hi
vatallal és theológiával oly kurtán elbánó, a leg
komolyabb keresztyéneket megtévesztő lelki cik
lon. Bodelschwingh nem Így! A kék köténnyel
nem az volt a célja, hogy letakarjon egy darabot
a talárból, hogy kevésbbé legyenek lelkészek a
lelkészek, hanem, hogy még jobban azokká tud
janak vállm.
A lelkészjelöltek intézménye nemsokára 50
éves lesz. Közöttünk is vannak, akik hordták a
kék kötényt. De mikor lesz már nekünk idehaza
alkalmunk a Bodelschwingh-féle kék kötény fel
öltésére. A Bodelschwingh-jubileum üzen. Sür
geti a mi szemináriumunkat s azt is, hogy az a
szeminárium a kék köténnyel is megismertessen.

Levél az olvasóktól.
A ,,Holtakért való imádkozás" címmel b. lapunk 7.
számában megjelent rendkívüli figyelemmel irt cikkhez
az aláíró „Diakónusának szívből gratulálok.
Ugyan kérem a gyarló földi ember, különösen a
mai testet, lelket ölő időben kihez is fordulhatna máshoz
segítségért, mint a teremtő Istenhez? Kitől kérhetne se
gítséget mástól, mint ö tőle? Ki vigasztalná meg, mikor
kedvesei koporsója előtt tanácstalanul áll, mint ö? A mi
egész életünk titokzatos. A körülöttünk végbemenő esemé
nyekről csak sejtésünk van, siratjuk azt, aki meghalt,
mert éreztük jóságát, gyönyörködtünk mindig élcektől
sziporkázó elméjében és ime ez az élet tehetetlenül kite
rítve fekszik előttünk, nem tudunk rajta segíteni. Ugy-e
bár könnyű így melanchóliába esni, könnyű a lemondás
sötét gondolataiba elmerülni? Mégis ezek közepette van
egy vigasztaló, mely az embert egész életén át kiséri s
ez az, hogy az ember a saját énjét sem ismeri, a múlan
dóságot magáért a létért nem képes felfogni, mivel min
den érzéke arra predestinálja, hogy örökké fog élni és az
érzékszervek egymásba kapcsolódásából a múlandóságot
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oly könnyen veszi, mintha az csak egyszerű mese volna.
Ugy-e bár igaza van a ,,Diakónusának, mikor azt mondja:
,,Mi nem tudjuk, hogy az imádság miképen, mi által,
milyen úton lesz foganatos"? Persze, hogy nem tudjuk,
de éppen azért nem szabad válogatni, mikor? miért vagy
kiért imádkozzunk? Mert a csupa szív embernek az
imádság mindig jól esik. Ha élőkért, ha holtakért imád
kozik mindig azt az Istent keresi, aki a szentírás szerint
•s az életnek és a halálnak Ura. Az imádkozó énje meg
nyugszik, mert ö megvan győződve arról, hogy imádsá
gát a jó Isten meghallgatta.
Tehát imádkozzunk mert nem tudjuk, mely órában
szólal meg a kakas.
C z ir b u e z E n d re , igazg. tanító.

Jézus — az ugyanaz !
Zsidók 13. H.
Chrtstanandának a Missziói Egyesület ltfSO julius 16-án
Budapesten a Régi képviselőházban rendezett vallá
sos estélyén tartott előadása nyomán.
(Folytatás)

Sokszor láttam s hallottam szájból is
itt ezt a m ondást: Nem, nem. so h a' T ud
játok-e, hogy ez az angyalok szava is. Rokon&zcnwe) vagyok veletek szemben, m a
gyarok. s talán ti is az én népemm el s ve
lem szemben, de ez nem segít rajtunk. Te
kintetünket feljebb kell em elnünk: Isten o r
szága horizontjáig Ebbe tekintenek Isten
angyalai is. azért m ondják: Nem. nem,
soha! így m arad jo n az em ber vergődése
tovább is? Nem. nem. so h a' K risztus egy
házának is át kell venni ezt a szót: Nem,
nem, soha! Az volt L uther látom ása is
hogy e világnak az evangélium ra van szük
sége. Személyes életébe is m indegyikünk
nek ezt kell m egszólaltatnunk: M aradhat
ez így? Nem, nem. soha! Ha ez a lelki ál
lásfoglalás bennünk kialakulhatna, ak k o r uj
korszakra ébrednénk. Bárm ily szenvedést
látok
csak ez ömlik ki rajtam . Egy a
ti bajotok, hogy nem ism eritek Jézust! A
lelket Jézus által kaphatjuk! Jézus azért jött.
hogy felemeljen.
H azám ban nagy h írre tett szeri az u.
ii. m ajom -filozófia, vagy inacskatörvény.
Finom bölcseleti rendszert dolgoztak ki a
legnagyobb dolgokra vonatkozólag, hogy
melyik jobb: az-e. ahogy a macska, vagy
az-e, ahogy a majom já r el. A m ajom anyu
úgy viszi a h átán a kis m ajm ocskát s annak
ugyancsak bele kell kapaszkodni az any
jába. hogy útközben fel ne tálalja. A macska
máskép já r cl. Szájával ragadja meg a kis
cicát s bizton viszi tova anélkül, hogy a
kis cicának valam i gondja volna. Mi segít
az em beren? Vájjon az em bernek kell bele
kapaszkodnia az istenbe, vagy Isten ra 
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gadja meg úgy az embert, hogy annak aztán
m ár nincs semmi dolga?
Jézus Krisztus ezt a problém át eldön
tötte. Jézusban leszállt Isten kegyelme. A
bűnbe esett ember nem tud a maga erejéből
a kegyelem h átára felkúszni. sem ott fenn
m aradni. Isten ragadja meg az embert,
ez segít. Szóval a második törvény győz,
a macskáé. De azért az em berre is vár va
lami. A hit. Ahol kegyelem van. ott hitnek
is kell lenni. Amivel a filozófia vesződik,
annak megoldását tapasztaljuk meg Jézus
ban.
Ma is megvan a lehetőség arra, hogy
a lélek egy legyen Istennel. Hazámban sok
ezren harcolnak, hogy elérjék az isten meg
ismerését s a benne való életet. Jézus meg
nyitotta erre nézve a lehetőséget: M arad
jatok Énbennem. Én vagyok a szőlőtő, a
pásztor, a fej, — te a szőlővessző, a juh, a
tag. A tőke előbbre való, mint a vessző.
A tőke elél a vessző nélkül is.
Mily felségesek ezek a tapasztalatok s
ha ilyen tapasztalataink vannak, akkor a
tapasztalatok tekintélyével léphetünk a vi
lág elé. Mindenki eljuthat e tapasztalatokra,
mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké
ugyanaz. Hét évvel ezelőtt a Himalája csend
jébe vonulva megsebesültem a bal szemem
alatt. A hitetlen mohamedán orvos nagyon
megijedt, mert a seb mély volt. Én teljes
teljes hittel vagyok az én Urammal szem
ben - - mondtam neki s arra kértem, hogy
a kiszakadt húst tegye vissza. És mi történt?
A visszahelyezett húsdarab felvette az érin t
kezést régi fészkével, megindult a vérkap
csolat, az élet s vele a gyógyulás. A szerve
zet egészében keringett az élet, ez volt a se
gítség, nem az orvos, és a műtét. Az ember
is a bűn folytán kiszakadt az Isten testének
közösségéből. A kiszakadtat Isten megint
vissza akarja hozni a Vele való közösségbe.
Sebbel állunk szemben itt is. De ezért a bűn
által fellépett sebért megsebesíttetett Jézus.
A m egtéréskor visszahelyeztetik minden em
ber az Istennel való közösség helyébe. J é 
zus sebei kapcsolnak be újból az Istennel
való életközösségbe.
Csak ha így benne vagyunk a Krisztus
ban, csak akkor vagyunk bizonyságtétel.
Bár megragadnánk az alkalmat, hogy Általa
visszahelyeztessünk az Istennel való közös
ségbe' Mit használ, ha Krisztus csak a bib
liánkban van, vagy csak az egyházban és
nem az én életemben. Két évvel ezelőtt egy
zsidó barátom így szólt hozzám: A m a
gam módján én is hiszek! Hogyan hiszel
kérdeztem. Hiszem, hogy Jézus nagy dol
gokat vitt végbe.
Alig hiszel te akkor Jé
zusban — mondtam — te csak arról tudsz,
hogy Jézus volt, s nem arról, hogy van.
Jézus csak egy szó, egy bibliai kifejezés r
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— fordított akkor szaván az én zsidó b ará
tom. ) Most egy óra van — feleltem neki
— ebédelni kell. írj m agadnak cédulára
egy kiadós ebédet! Elég lesz az neked? Lá^
tód, a levegő is először csak egy szó, de be
kell lélekzened, hogy megtudd, mit ér. Nem
valóság a levegő? Látod az én Krisztusom
is élő valóság! <
Minden embernek el kell oda jutni,
hogy ne csak Jézus történetét ismerje, h a
nem az Ő mai hatalmát.
Egy ember a filozófia minden faja után
érdeklődött. Miért legyek épen keresztyén?
Én más dolgokat is érdekeseknek tartok.
A reinkarnáció tana annyira tetszett, hogy
a buddhizmushoz csatlakoztam. Hiszek a
reinkarnációban. Testvéremnek volt egy
macskája. Testvérem meghalt s a macska
testvérem tulajdonságait vette fel. Nem ér
dekes ez?' Érdekes — feleltem én — de
mire megyünk ezzel ? A macska elpusztul s
aztán egy patkányba megy a testvéred lelke.
Tetszik ez neked? Most menj haza s gon
dold meg azt, hogy nincs-e itt m ár a leg
főbb ideje, hogy egy más hithez csatlakozz!
A világnak igen nagy a nyomora. Fent
és lent, műveltek és műveletlenek várják a
hívők bizonyságtételeit. Zendüljön hát fel
bőven a Krisztusról való tapasztalatok bi
zonyságtétele. Rajtunk a felelősség, hogy
meghallják ezt az üzenetet sokan, hogy el
juthassanak ahhoz. Aki örökké ugyanaz.
(Vége)

JEGYZETEK.
A belügyminiszter a főváros 1931. évi költ
ségvetésének felülvizsgálatáról szóló rendeleté
ben — a lapok tudósítása szerint — nemcsak ta
karékossági, hanem szociális szempontból is
helyteleníti azt, hogy az étkeztetési inségákció
költségei között 65 vezető, 65 gazdasági felügyelő
és 95 étkezési felügyelő részére 226.260 pengő
kiadás van felvéve. Ezeket ä feltűnően nagy ki
adásokat a társadalmi úton felügyeletre váltako
zók (Vöröskereszt, Szociális Misszió Társulat)
igénybevételével mérsékelni kellene. De ha erre
az emberbaráti feladatra jótékony asszonyok
nem jelentkeznének, ezeket a kiadásokat akkor
is feltétlenül le kell szállítani. — A belügymi
niszter rendeletének ebben a részében különösen
figyelemre méltónak tartom a szociális szempont
hangoztatását. Ennek a szempontnak a kiemelé
sével az egész fővárosi és állami inségakciónak
az elevenjére tapintott a miniszter. Az inségakció ugyanis lényegében véve nem az adminisztrá
ciónak kérdése, hanem szociális cselekedet. S eb
ből a szociális cselekedetből nem szabad hiá
nyozni a szociális érzésnek. Évek óta aggodalom
mal látom, hogy az állam, a városok s a közsé
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gek azokat a tevékenységeket, amelyek a tár
sadalomnak a feladatához tartoznának, némely
kor hatalomvágyból és féltékenységből, máskor
hogy minél több embert tudjanak álláshoz és
keresethez juttatni. A belügyminiszter nagyon
helyesen mondja, hogy ez nem csupán a takaré
kosság kérdése. Mert itt valóban arról van szó,
hogy ez az irányzat elsorvasztja a társadalmi
felelősségérzetet, elsenyveszti azokat az erőket,
melyek nélkül egészséges állami élet sincs. Ha
meglevő egyesületek, amilyenekre a miniszteri
rendelet is utal, az állami és községi adminiszt
ráció túltengése vagy féltékenysége miatt nem
kapnak működési tért, akkor azok az energiák
is kárbavesznek, amelyek azokban az egyesüle
tekben tömörülnek; kivész az egyéni kezdemé
nyezés, az önzetlen szeretetmunka; a társadalom
tehetetlen tömeggé kocsonyásodik.
*
Egy lelkész leveléből: ,,Amit megtehetek,
szívvel és lélekkel teszem. Tavasztól őszig napo
kat gyalogoltam a múlt évben is ismeretlen fal
vakban s kerestem evangélikusokat, ősztől
kezdve csak az összegyűjtöttek gondozására szo
rítkoztam, de most is járok a székhelyemtől 36
km.-re is elemi iskolások hitoktatását végezni a
saját költségemen hetenként, pedig a havi öszszes fizetésem csak 180.66 P . . . . Nagyon nagy
a missziói területem, öt közigazgatási járás három
vármegye területén és bár folyton járok, mégis
ritkán jutok egy-egy pontjára . . . . Jelenleg a
legfőbb gondom az x-i templomépítés, amit Is
ten segítségével ez évben szeretnék megcsinálni.
Itt helyben is az evangélikusok lélekszáma csak
83 lélek." — íme egy missziói lelkész munkája
és feladata! Nem érdemli-e meg, hogy reátere
lődjék az egyház figyelme? Annak az x-i temp
lomnak csakugyan fel kellene még az idén épülni.
Az illető lelkész nem gondolt arra, hogy levelé
ből valamit közzéteszek, vagy templomának pro
pagandát csinálok. Más természetű ügyben írta
meg a levelét. De nem tehetem, hogy ne iktas
sam ide néhány mondatát. Vajha a missziói lel
készeink felhasználnák az egyházi sajtót, s ta
pasztalataikról egyet-mást leközölnének! Sok
kal nagyobb lenne az érdeklődés s az áldozatkészség is.
Nyugtázás.. Köszönettel ismerem el • kővetkező
lelülfizetéseket: Dr. Simon László Cegléd 1.60, Roszner
Lajos Rákoshegy 1.80, őzv. Dr. Tóth Gedeonná Újpest 0.80,
Skrovina János Bpest 0.60, Stromp Miklós Siklós 0.80,
Schulek János Bpest 3.60, Hoffmann Károly Kaposszekcső 0.40, Tárnokréti lelkészi hivatal 2.95. Wiese Gyula
Cegléd 0.80, Pohorecki Mária Bpest 0.60, Tiszavölgyi
Kornél Cegléd 0.60. Dr. Ambrózy Árpád Albertfalva 1.60,
Nagy Sándor Celldömölk 0.80, Dr. Grtinwald Elek Dezső
Dunaszentgyörgy 3.60Í Kliment Judit Bcsaba 3.60, Richter
Viola Győr 1.60. — Kérem az 1931. évi előfizetések mi
előbbi szives beküldését s a hátralékok rendezését.

ödO ÍJO áü Y&

69.

Irodalom.
Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház
számára. Megállapította az országos zsinat. Bpest, 1930.

A gyülekezeti istentisztelet a keresztyén egyházak
életében megmérhetetlen nagy jelentőséggel bir nem
csak mint az egyház hitéletének kifejezése és megnyil
vánulása, hanem mint az éhitatnak és buzgóságnak ger
jesztője, a telkeknek nevelője, a vallásos életnek sza
bályozója és irányítója is. A nyilvános istentiszteletben
ölt egyházias, közösségi alakot az egyház dogmatikája
s abban lOktet az egyház életének ritmusa.
A testvér ref. egyháznak bizonyára kiváló szol
gálatokat fog tenni az Istentiszteleti Rendtartás az egyháziasság és a keresztyén kegyesség ápolásában, fo
kozásában s ezáltal közvetve az egész magyarországi
protestantizmus megerősítésében. Bennünket evangéliku
sokat ezen az utóbbi szemponton kívül — hiszen nem
lehet reánk nézve közömbös, hogy a hazai protestanizmus legerősebb képviselője, a református egyház, miként
erősíti Sionjának falait — az Istentiszteleti Rendtartás
azért is közelebbről érdekel, mert a reformátusok istentiszteleti rendje a múltban igen nagy hatással volt külö
nösen magyar nyelvű gyülekezeteink istentiszteletére s
ebből a Rendtartásból most azt látjuk, hogy a reformá
tus egyház, persze a saját speciális lényegének kifejté
sével, iparkodik liturgiáját kiépíteni, gazdagítani, mfg
mi, a gazdag lutheránus liturgiái örökség tékozlói még
mindig megmaradunk a racionalizmus sovány kosztján,
nagy érzéketlenséggel és értelmetlenséggel a liturgia
fontossága és szerepe iránt. Természetesen nem célom
és feladatom ebben az ismertetésben dogmatikai kérdé
seket feszegetni. Úgyszintén éppen csak per tangentem
említem meg, hogy lutheránus szempontból minden Is
tentiszteleti Rendtartásnak nagy gyengéje az, ha az ősi
e g y h á z i e s z t e n d ő szabályozó s egyúttal tartalmat
adó ereje hiányzik. Az egyházi esztendő liturgikus je
lentősége, amint az egyházunkban megmaradt, olyan
kincsünk, amelynek kiaknázása és értékesítése a mi
evangélikus istentiszteleteink rendjének megállapítását
s az istentiszteletek tartalmi és alaki felépítését kétség
telenül megkönnyíti, de egyúttal az agendárts munkát is
körülményesebbé teszi. Ezzel egyúttal hangsúlyozni kí
vánom azt az óhajtásomat is. nehogy egy evangélikus
agenda-bizottság kényelemszeretetből a református test
vérek Istentiszteleti Rendtartását vegye munkálatainak
vezérfonalául, mert abból csak valami korcs születhetne.
Éppen az istentiszteleti rendtartás kell, hogy kifejezésre
juttassa az egyháznak jutott speciális kegyelmi ajándé
kokat, hű maradjon történelmi örökségéhez s felkínálja
a reá bizott javakat.
Az Istentiszteleti Rendtartás anyagát Dr. Ravasz
László dunamelléki püspök készítette el Dr. Budai Ger
gely theol. tn. tanár segítségével; a nyelv helyessége
szempontjából az egész művet átnézte Dr. Mészöly Ge
deon egyetemi tanár. A 20 Ív terjedelmű könyv hat
részre oszlik. Istentiszteleti rendtartás; az istentisztelet
bibliai és hitvallási alkotó részei; példatár; imádságok:
istentiszteleti sorrendnek és végül Lectionarium és Textuaríwn. — Az első rész háromféle istentiszteletet kü
lönböztet meg: homiliás istentiszteletek, sákramentomo«
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istentiszteletek (keresztelés és úrvacsora), szimbolikus
istentiszteletek (konfirmáció, házasságkötés megáldása,
lelkész-szentelés, püspökszentelés). A teljes vasárnapi
istentisztelet rendjében a hirdetések az ároni vagy apos
toli áldás után következnek; nagyon helyes -az adako
zásra való felhívás mint állandó elem; ezenkívül van
katechizáló v. vasárnap délutáni istentisztelet és h ét
köznapi istentisztelet (bibliaolvasással); alkalmi istentisz
teletek a lelkipásztor beiktatása, a templomszentelés,
továbbá más egyházi elöljárók felesketése és beikta
tása, A keresztelés rendes helye a templom, ideje rend
szerint az istentisztelet végén az áldás és az utolsó
ének közt, lehetően a szülök és a keresztszülők jelenlé
tében. Az egyházkelést pótolja, ha az anya gyermeke
keresztelésekor megjelenik Isten előtt hálaadásra. K e
resztelési formula a nem revideált Károli-formula. Ke
resztszülők csak keresztyének lehetnek. Van még beteg
kisded keresztelése és felnőttek keresztelése. Az Ú r
vacsorát a templomban legalább hatszor évente a gyü
lekezet jelenlétében és részvételével kiosztani; mindig
bűnbánati hét előzi meg; templomon kívül is kiszolgál
tatható pld. betegeknek, foglyoknak és halálra ítéltek 
nek; a kenyér és a pohár felm utatása hálaadással szo
kásban van; az urvacsorai bort külön kelyhekben is ki
lehet szolgáltatni; legvégül a lelkipásztor veszi a szent
jegyeket.
Házasságkötésnél, ha az egyik jegyes nem ref. vallásu, a lelkész törekedjék elérni, hogy áttérjen; a reverzálisadás kérdését elmulasztani nem szabad. Temetési
szertartás lelkész nélkül, nem végezhető; a szertartás
háromféle: prédikációs, orációs és lekciós; a temetési
szertartás a tem etőben ér véget; az ú. n, búcsúztató
tilos. A temetés Istentől rendelt alkalom az evangéliom
hirdetésére, Krisztusba és az örök életbe vetett hitünk
megvallására.
Az istentisztelet bibliai és hitvallási alkotó részei:
a tízparancsolat, a Miatyánk, a feltámadás hirdetése (1
Kor. 15), a keresztség és az úrvacsora keresztelési igéi,
apostoli köszöntések és az apostoli hitvallás, továbbá a
Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté tanításai a szent
ségekről.
A példatárban (III. rész) a homiliás istentisztele
tekre nincsenek, de sákramentomos és a szimbolikus
istentiszteletekre vannak részletesen, beszéddel, kidol
gozott példák; házi istentiszteletekre is. — Az imádsá
gokat tartalmazó IV. részben hétköznapi (reggeli és es
téli), bűnbánati hétre való és vasárnapi imádságok van
nak, végül alkalmi imádságok. A vasárnapi imádságok
igehirdetés előttiek és utániak, továbbá ünnepnapiak;
vannak ádventi imádságok, de böjti időszak nincs; ü n 
nepek: karácsony, óév, újév, virágvasárnapi nagypéntek,
husvét, áldozó csütörtök, pünkösd, reformáció; vizkereszt
és Szentháromság vas, nincs. Különösen itt, a IV. rész
ben, az imáknál, tapasztaljuk nagy hátrányát annak,
hogy a reformátusok liturgiája nem ismeri az egyházi
esztendőt; itt lett volna a helye annak, hogy a mű fel
ölelje az egyház gazdag liturgiái ima-kincseit, ha már a
„sákramentomos istentiszteleteknél“ vonakodna is a t
tól. A liturgikus imáknál ápolhatta volna az egy, közön
séges keresztyén anyaszentegyház lelki közösségét. Á l
talában azt mondhatjuk, hogy a vasárnapi és ünnepnapi
imádságok nem szoros értelemben vett liturgikus imád
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ságok. -Ezen a téren a református egyház istentisztelete
remélhetőleg még liturgikus irányban tovább fog fej
lődni.
Az V. rész a különböző istentiszteletek sorrendjét,
programmját adja. A VI. rész a Lectionarium (bibliaol
vasásra kiszemelt bibliai részek) és Textuárium (az ige
hirdetés alapigéjéül használható textusok). A bevezetés
kiemeli, hogy itt nem valami ref. perikopa-rendszer meg
alkotásáról van szó, a lelkipásztor ennek a résznek hasz
nálatában szabad. A homiliás istentiszteletekre ajánlott
textusok közül 32 ótestámentomi, 117 újtestámentomi
textus, A perikopa-rendszerröl nem akarok vitatko
zásba elegyedni; de mégis megjegyzek annyit, hogy az
evangélikus egyházakban használatos perikopa-rendszerek (epistola, evangéliom, ótestámentom), amelyek mel
lett egy-egy év szabadon választható textusok alapján
mehet, hozzávéve az ádventi és böjti időszakok hétköz
napi igehirdetését s a katechizációs istentiszteleteket,
nem hiszem, hogy bármelyik igehirdetőnket is igehirde
tői szabadságában nagyobb m értékben korlátozzák, mint
amennyit megkíván egyrészt az igehirdetésnek az egy
ház részéről meglevő és tiszteletben tartandó szabályo
zási joga, másfelől az a fontos érdek, hogy az igehirdető
ne egyéni hajlandósága vagy részrehajlása szerint vá
logassa ki azokat a részeket, amelyekről legjobban tud
vagy szeret prédikálni.
K ritikai észrevételeim nem a nagyjelentőségű munka
református egyházi szempontból elbírálandó nagy é rté 
két akarják csorbítani, hanem csupán rá akartam mutatni
arra, hogy az Istentiszteleti R endtartás összeállításé
ban milyen 'nehézségeket és hiányokat okoz a keresz
tyén liturgia egyes lényeges alkotó részeinek elmellőzése.
Egyébként szívből kívánom, hogy a magyar református
egyházon ez a mű legyen áldás!

HÍREK.
Bibliaolvasóknak. A Szentlélek gyümölcse. Gál. 5,
22. szerint. 3. Békesség. — Márc. 2., hétfő: Békesség a
kiengesztelés alapján. Róm. 5, 1. 2.; És. 53, 1—8. — Márc.
3., kedd: Az istentelenek nyughatatlansága. És, 57, 11—
21. — Márc. 4., szerda: Jézus hagyatéka a békesség. Ján.
14, 23—31. — Márc. 5., csütörtök: Hogyan lelt békessé
get egy bűnös nő. Luk. 7, 36—50. — Márc, 6., péntek:
A békesség erős vár. Fii. 4, 5—13. — Márc. 7., szombat:
Békesség a nyomorúságban. Ján. 16, 25—33. — M árc. 8.,
vasárnap: Törekedjünk békességre! Róm. 14, 16—23. —
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) Ep. Efézus 5, 1—9: Intés szent
életre; evang. Luk, 11, 14—28: Jézus néma ördögöt űz
ki. — E m l é k e z t e t ő : 1674. márc, 5: Evang. lelkészek
megidéztetése a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé. —
1831. márc. 6: Bodelschwingh Frigyes született. — 1804.
márc. 7: Britt és külföldi Bibliatársulat megalapítása.
Lelkészi jubileum. Perl János keszőhidegkuli lelkész
most ünnepelte meg lelkészi működésének 25 éves jubi
leumát, Keszőhidegkut anya- és Belecska leányegyház
községek díszközgyűlés keretében ünnepelték lelkipász
torukat, akit elsőnek Mechwarth Ernő gyülekezeti fel
ügyelő, kormányfőtanácsos üdvözölt.
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Kitüntetés. Zsigmond Dezső budapesti presbitert
legutóbbi mérnöki munkája, a dunaföldvári hid építése
alkalmából a kormányzó kormánylőtanácsossá nevezte
ki.
Lelkészváiasztás. A diósgyőri egyházközség Tóth
József fancsali lelkészt, egyetemes egyházi aljegyzőt,
tb. esperest hivta meg lelkészének.
Halálozás. Ozv. H o r v a y Jánosne szül. Strompí
Juliánná Szepesfelkán, 93 éves korában meghalt. Az el
hunytban Horvay Ede nyug. áll. tanítóképző int. igaz
gató és Horvay Róbert dr. középiskolai c. igazgató édes
anyjukat gyászolják. — Do le s e h a l l Alfréd, a buda
pesti egyetem tanára, prorektor, 67 éves korában feb
ruár 21-én Budapesten meghalt; a kiváló jogtudós ha
lála mély gyászba borította az egész jogászvilágot.
R u s s Zoltán, gádorosi lelkész, vármegyei biz. tag
életének 53-ik, lelkészt működésének 26-ik évében,
február 18-án váratlanul elhunyt. Temetése február
19-én volt a gádorosi temetőből.
V i d o n y i Blanka Elza nyug. ev. tanítónő két év
tizeden át türelemmel viselt szenvedés után életének
44-ik évében február 10-én Győrött meghalt.

A salgótarjáni Luther Szövetség január 18—febr
15-ig öt estéből álló ismeretterjesztő családi estélyt ren
dezett, állandóan 150—200 főnyi közönség érdeklődése
mellett, amelyeken előadásokat tartottak: a lelkész, Ko
vács Géza igazgató, Dr. Tamaskovits Jenő, Czirbesz Ist
ván. Közreműködtek részben zeneszámokkal, szavalatok
kal, énekkel, monológgal, melodrámával és kisebb szinmüeloadással Tuba Erzsiké, Deman Gusztáv, Deman
Mihály, Fridrích Anna, Orbán Gyula, Turek Berta.
Gracza Margit, Viroszták Lajos, Gabler Edit, Knapicziu*
Mária, Jesse Elza. Ötvös Zsuzsika. Chlebovitz Kálmán.
Markovits Gusztáv, Gyugya Rezső, Kriffel János, Gabler
Jenő, Gyugya Rezsöné, az acélgyári dalárda duplaquartettje, Knapiczius Gyula, Vieszt Géza, Kalina Viktor,
Kalina Márton, Papp Ernő. A műsor után állandóan
Leányegyleti tea és társasjátékok voltak. — Böjti idő
szakban ugyancsak 5 megfelelő hangulatú hasonló es
tély lesz.
Egyházmegyei lelkészértekezlet. A győri egyház
megye lelkészegyesülete február 25*én tartotta böjti ér
tekezletét Győrött. Az urvacsorai beszédet Túróczy Zol
tán tartotta Luk. 9, 23. alapján. Az értekezlet Kiss Samu
előadásában foglalkozott egy a Belmissziói Szövetség
áltál kiadandó Evangélikus Egyházi Életrend szövegé
vel, amelyet megállapított és amely mihamarább 1 0 . 0 0 0
példányban fog megjelenni, s minden egyházmegyebeli
tag ingyen kapja meg. A gyermekneveltetö lelkészek
segélyezése tárgyában Németh Károly ismertette D.
Kapi Béla püspök úr tervezetét, amely szerint az egy
házkerület lelkészeit három csoportba osztotta be, akik
évi 24, 36 és 50 pengővel járulnának hozzá a segélyezés
hez. Az értekezlet köszönetét mondott püspök urnák
ezen kezdeményezésért, a maga részéről a tervezetet
elfogadja és a megállapított járulékokat tagjaira nézve
három évre kötelezőnek ismeri el; a befizetések 1931.
januér 1-el kezdődnek. A MELE rendkívüli közgyűlé
sének figyelmébe ajánlja, hogy a lelkészi terményfizeté
sek új értékelését kérelmezze a kormánynál. Megálla
pította az értekezlet az egyházmegyei prezbiteri kon
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ferencia idejét (június 4.) ós píogram injat; az egyházmegyei ifjúsági konferencia idejét (május 6.) és programm ját; a lébényi evangelizáló nap idejét (május 3.)
és program m ját. K iosztotta az egyházkerületi lelkész
egyesületi tém ákat.
A csomádi ifjúság, mely most még mint egyházi
én ek k ar működik, elhatározta, hogy egy harmóniumot
fog vásárolni. Az eddig betanult egyházi énekeket csalá
dok látogatása alkalm ával énekelték. így óhajtották a
harmonium árát összegyűjteni. Isten meg is áldotta bűz*
góságukat, három nap alatt 358 pengőt gyűjtöttek! A
harmóniumot február 22-én ünnepélyes keretben a v a t
ták fel és ad ták át rendeltetésének. Ezen ünnepélyen
Bauer József ifj. tikár ta rto tt az ifjúságnak előadást;
„Mit kiván a magyar jövő a mai ifjúságtól" címen.
Orosháza. Az igazságügyminiszter a fiatalkorúak
felügyelő hatósága útjáu őszinte elism erését fejezte ki
Dr. R a f f a y Sándorné Öméltóságának és K á l m á n
Rezső orosházi lelkésznek azért, hogy a gyerm eküdül
tetési munka révén közel 500, erkölcsileg veszélyeztetett
gyermek és fiatalkorú talált hosszabb, rövidebb időre
meleg otthonra orosházai gyerm ekszeretö, istenfélő csa
ládoknál.
Budapest kegyúri és vallásügyi kiadásai. A belügy
m iniszter a főváros 1931. évi költségvetésének felülvizs
gálatáról szóló rendelkezésében kim utatja, hogy a fő
város kegyúri és vallásügyi kiadásai netto 4,254.520 p en 
gőre rúgnak, ami sokszorosan meghaladja azt az össze
get, am elyet a főváros a háború előtti utolsó évben
1913-ban — ezekre a célokra kiadott (893.710 aranykor.
1,036.703 pengő).
Porrogszentkirály. K ettős ünnepe volt íebr 15-én
*» porrogszentkirály! gyülekezetnek. Ekkor ünnepelte sze
rete tt lelkipásztorának, Balogh Istvánnak 40 éves lel
készi jubileum át és ik tatta be felügyelői tiszébe Dr.
W iesner Géza kaposvári ügyvédet, a somogyi egyház
megye ügyészét. A betegágyából csak nemrég felkelt,
de már örvendetesen gyógyuló lelkipásztort a lakásán
köszöntötték: H orváth Lajos gyékényesi lelkész az egy
házmegye, Dr. W iesner Géza felügyelő a gyülekezel.
Németh István a gyülekezet tanítói és az egyházmegyei
tanítóegyesület, Pethes Endre a körjegyzőség és Kiss
Béla a róm. kath. hitközség nevében. Dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő táviratilag, többen pedig
levélben köszöntötték a jubilánst, kik a nagy hóvihar
m iatt eljönni nem tudtak A még gyengélkedő lelkipász
tor helyett s a család nevében Weigel Adám mucsfai
lelkész, a jubiláns veje mondott köszönetét, de maga a
lelkész is m eghatott szavakkal m ondott köszönetét a
kedves m egem lékezésért. — Balogh István lelkész e
hosszú 40 esztendőből 39 éve áll a porrogszentkirályi
gyülekezet élén s azóta jelentős m unkát végzett ebben a
nagykiterjedésü gyülekezetben. Ezen hosszú idő alatt
egyszerű, puritán és nyilt jellemével tiszteletet és meg
becsülést szerzett minden téren, híveitől pedig őszinte
szeretetet, kik benne mindenkor készséges jóakarójukat
látták.
A felügyelöbeiktató istentiszteleten Lágler Béla
helybeli segédlelkész oltári szolgálata után H orváth L a
jos gyékényesi lelkész, egyházmegyei jegyző mondott
beiktató beszédet, imádságában pedig kérte az Ur áldá-
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sát a jubiláns lelkészre és az áj felügyelőre, a gyüleke
zeti énekkar pedig karéneket adott elő. Az istentiszte
let után díszközgyűlés volt a templomban, ahol is Hor
váth Lajos, mint a gyülekezet jelenleg adm inisztrátor
lelkésze az egyházközség nevében, Németh István a ta 
nítók és a tanítóegyesület, Pethes Endre a község ne
vében üdvözölte az újf egyházfelügyelőt. Majd Dr. Wiesner Géza tartotta meg m ély. hitbeli meggyőződéséről és
egyházszeretetéröl tanúskodó
beköszöntő beszédét.
Ugyancsak ö em lékezett meg a gyülekezet szine előtt
Balogh István lelkész jubileumáról s m éltatta az ő hosszú
szolgálatának érdemeit, melyet a gyülekezet egyhangú
lelkesedéssel jegyzőkönyvileg örökített meg. Miután az
új felügyelő még válaszolt az üdvözlésekre, e lélekemelő
ünnepség az Erős várunk eléneklésével ért véget. Bár a
közbejött hóvihar miatt ez ünnepségek külsőségükben
veszítettek is, bensőségükből azonban nem s e nap
örökre emlékezetes marad a gyülekezet életében. — A
tél folyamán élénk belmissziói munka indult meg e gyü
lekezetben. Minden kedden este az ifjúság számára van
összejövetel, amikor is hitünk igazságairól szól az elő
adás és megbeszélés, utánna pedig egy-egy építő ta r
talmú elbeszélés felolvasásában gyönyörködik az ifjúság.
Csütörtök este pedig bibliaórát ta rt a segédlelkész, ami
kor is a hívek szinte egészen megtöltik a nagy iskola termet. Jelenleg egy vetítőgép beszerzését határozták
el a hívek, amelynek fedezésére az ifjúság műkedvelői
előadást rendezett igen nagy sikerrel s 64 Pengő 40
fillér bevétellel.
A győri egyházmegye gyülekezetei az egyházme
gyei pénztár útján 1930-ban a következő összegeket
juttatták különböző célokra: Külmisszióra 232.72 P,
Sajtó offertórium 224.08 P, Jubileumi offertórium 133.28
P, Bibliavasárnapi offertórium 102.55 P, Luther Szövet
ség 151.34 P, Fogházmissziói offertórium 75.33 P.
A Kiskőrösi Evang. Ifjúsági Egyesület március 7-én
és 8-án ifjúsági konferenciát rendez. Előadók: Bakay
Péter alsó-pestmegyei főesperes (Koravén ifjúság), Túróczy Zoltán győri lelkész (Gyáva ifjúság), Németh
Gyula szekszárdi lekész (Diadalmas ifjúság). A konferen
ciát megnyitja Dr. Scholtz Oszkár a KIÉ evangélikus
ágának elnöke.
Kérelem. Egyik hívünknek rendkívül fontos ügy
ben szüksége lenne néhai nagyszüleinek: Toperczer Zsigmond és G aitner Julianna esketési anyakönyvi kivona
tára. Nevezettek ismeretlen helyen 1826—1836 közötti
időben kötöttek házasságot. A lelkész testvérek nagy
hálára' köteleznék az illetőt, ha egyházuk esketési anyakönyvében az adatoknak utána néznének s az esetle
ges eredményről a budapesti D eák-téri ev, magyar lel
készt hivatalt értesítenék.
A tanszemélyzet új létszáma. Az 1931. évi 600. M.
E, számú rendelet szerint, amely az állami tisztviselők
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és egyéb alkalm azottak új létszámát állapítja meg, s
amely szerint a létszám a különböző kategóriákban 3.5
%-tól 21.4%-ig apad az 1929/30. évi létszámhoz hason
lítva, egyedül a tanszemélyzetnél mutat az 1929/30. évi
nél nagyobb létszámot. A tanszemélyzet új létszáma
9791 fő lesz, amely létszám az 1929/30. évinél 129 fővel
nagyobb.

Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

8 felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágitásiban.
Irta: Lie Or, Karner Károly egyet. ny. rk. tanár.

Tartalom : A felekezetek lélekszáma ha
zánkban. A felekezetek vérvesztesége a vi
lágháborúban. A felekezetek szaporodása
(egyke . A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának néhány fővonása. A felekezetek
egyházi szolgálata. A felekezetek iskolaügye.
A felekezetek szociális tevékenysége. T ör
vénytelen születések. Házassági elválások
öngyilkosságok. Kriminálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz
előzetes beküldése mellett bérm entes kül
déssel 3.50 P, utánvéttel 3.80 P Bolti ára
ennél jóval magasabb lesz.
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Nyolcadik bővített kiadás.
Ára P —.64.
a konf. oktatáshoz is alkalmas egyéb káték:
Blázy, Evang. káté
•_ P —-72
Győri, Luther kis kátéja
. P l . —
Majba, Luther káté
P -—.40
Szeberépyi, Luther káté
P —*48
Sztehló, Vallástan
P —.80
Klaár, Luther káté
. P 1.60
Kaphatók: Kókai Lajos könyvkiadóhivatalában
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3.
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Nem fogadták be.
„A samaritánusok nem fogadták be
Jézust, mivelhogy ő Jeruzsálembe megy
vala.“
Luk. 9, 53.

A zsidók nem barátkoztak a samáriabeliekkel. Most, hogy Jézus Jeruzsálembe menet kö
veteket küld előre, hogy neki szállást készítse
nek, a samaritánusok nem fogadják be. Az ellen
szenv kölcsönös. Alapja évszázadokra nyúlik
vissza. Történelmi, faji és vallási kérdések ját
szanak bele. S hozzá az „érzéki“ embernek az a
hatalma, hogy a saját büszkeségét, hiúságát má
soknak a legkülönbözőbb ürügyek és okok felhaj
szolásával való lekicsinylésével legyezgeti.
Jézust nem fogadta be a betlehemi vendégfogadó. Nem fogadta be Názárct. Nem fogadták
be a samaritánusok. Nem fogadta be Jeruzsálem.
Istállóban született és a Városon kívül halt meg.
Nem volt hová fejét lehajtania. Ma talán jobb
sorsra érdemesítik? Oroszországban üldözik. A
keresztyén államokban a harangokból ágyúkat
öntenek. A keresztyén templomok nagy részében
a felekezeti viszályt szítják és a keresztyének
egymást gyalázzák. A keresztyének szívében ün
nepi alkalmakkor adnak neki ideiglenes szállást
s azután megint kilökik az országútra.
Kevesen vannak, akik befogadják állandó
lakásra: Kedves vendég nálam szállj, bűnömtől
ne iszonyodjál!
Jézus tanítványai, Jakab és János meg
akarják büntetni a samaritánus falut, hogy nem
fogadja Jézust. Bosszút akarnak állni. Ellent
akarnak állni a gonosznak, sőt támadásba akar
nak átmenni. Nem lelki fegyverekkel akarják le
győzni a gonoszt. Nem szeretettel, engesztelékenységgel, türelemmel kívánnak elevenszenet
gyűjteni az ellenség fejére. Elvük az lenne: az
égi tűzzel elhamvasztani a házakat, barmokat,
embereket, vagyonokat. Azért, mert Illés vala
mikor így cselekedett. Ismerik a történelmet.
Tudják, hogy hajdanában a nagy próféták és
nagy királyok hogyan irtották ki az ellenséget.
Imponálna nekik, ha cselekedeteikkel az ótestámentom nagy embereinek követőivé lehetnének,
így öröklődnék az emberiségben a történelem
tanulságai és példái alapján a kegyetlenség, a
bosszúállás. Rajta volna a történelmi patina. Az
ősi szellem bélyege. Dicsekedni lehetne azzal,
hogy nem halt ki az ősi virtus.

Megjelenik hetenként egyszer. vasárnap.
Előfizetési tr : Egész évri 6 P. 41 fill, télévre 3 P
20 Ilii., oeivettvrt t p. 6fl mi, En szia 16fill
Hlrdatésl árak megegvezis szerint.

Jézus az ótestámentomot nem kicsinyelte le.
A törvény és a próféták őróla tesznek bizonysá
got. De a történelemből, a szellemi történelem
ből is lehet mézet és mérget szívni. Mézet, ha
azt szívjuk ki belőle, ami Krisztus benne. Mérget,
ha azt vesszük ki, ami Krisztus Szentlelkével
össze nem egyeztethető.

A könyörület asztala.
A győri evangélikus egyházközség kebelében
van egy altruisztikus célokat szolgáló alakulat,
amely egyéb nemes céljai között, első rendű fel
adatai közé sorozza a charitativ tevékenységet.
Ez az alakulat a Belmissziói Egyesület. Kezdő
ideje óta Győrött szinte úttörő munkát végzett
egyrészt hiterősítö valásos estélyek tartása által,
másrészt a szegénygondozás terén kifejtett mű
ködésével. Ez utóbbi ténykedésével sok nyo
morba jutott hitsorsos hálájára tette magát ér
demessé. Leszáll a súlyos életgondokkal sújtot
tak közé, hogy enyhíteni iparkodjék azt a nyo
mort, amely nem egyszer törvénybe ütköző cse
lekedeteknek eredő forrása. Intensiv munkássá
got különösen a téli időszakban fejt ki; — télen,
amikor a gond kopogtat sok szegény ajtaján.
Karácsony táján lábbelivel, alsó és felső ruhával
látja el az arra szoruló kicsinyeket és nagyokat;
a szigorúbb téli hónapokban pedig meleg ételé
ről gondoskodik azoknak az iskolás gyermekek
nek, akiket odahaza hideg tűzhely vár. Az idei
télen vagy 60 iskolás gyermeknek eszközölt ki
megértő szívű családoknál ingyen ebédet. Akad
tak nemes szívű hitsorsos családok, akik két,
három gyermeket vállaltak el egész évre ebédre.
— Bizony nagyon rideg, majdnem elviselhetetlen
volna a tél azoknak az éhező gyermekeknek, ha
az emberszív jó szellemei nem vennék körül őket
szeretetük melegével. Nem tehetnek róla szegé
nyek, hogy rossz csillagzat alatt születtek.
Nemes cselekedet enyhíteni a rügyező re
mények sorsán, akik ártatlanul szenvedik fiatal
életük nyomorúságát. És ez annál méltóbb az el
ismerésre, mert az egyházközség tagjai maguk
is súlyosan érzik a gazdasági depressziót, s bi
zony nem volna csoda, ha közönyösek volnának
mások nyomorúságával szemben. De éppen az ad
márkát jócselekedetüknek, hogy a mai nyo
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masztó anyagi viszonyok között sem feledkeznek
meg az írás ama mondásáról: ..Tegyetek jót min
denkivel, kiváltképpen pedig a ti hitetek cselé
deivel“.
Olyan .a világ, amilyenné mi tesszük e világ
ban élő embereket. Ha a szűkölködők nyomorát
észrevesszük és filléreinkkel támogatjuk bajuk
ban, a szegény emberek szemében jók vagyunk
és testvérekül tekintenek bennünket. A sors min
den csapását el tudjuk viselni, ha a szeretet ott
van mellettünk átkaroló erejével. Közegyházunk
nak vajha minél több gyülekezetében alakítaná
nak olyan altruísztikus célzatú egyesületet, mint
a győri Belmissziói Egyesület, akkor bizonnyal
nem éreznék magukat sokan kitaszítottaknak,
elhagyatottaknak, nem éreznének gyülölséget, —
talán halálvágyat, hanem megbékülést a sorssal
abban a tudatban, hogy él még a jó Isten, — meg
adja a könyörületes emberek szívén keresztül a
napi kenyeret. Segítenünk kell egymáson, ezt
nemcsak a szeretet vallása parancsolja és írja
elő, hanem a társadalmi szükség is, különösen
napjainkban.
Minden intézmény, akár altruisztikus, akár
más irányú, annyit ér, amennyi tartalmat, szel
lemet, hivatást azok öntenek bele, akik az intéz
ményt vezetik. Magától semmi sem történik, min
dennek kell, hogy mozgató ereje, irányító lelke,
éltető eleme legyen.
A győri Belmissziói Egyesületet ez idősze
rűit D. Kapi Béláné, püspökné Öméltósága ve
zeti, aki legjobb tudását állította az emberszere
tet szolgálatába. Nem régen ül az elnöknői szék
ben s már is nagy érdemei vannak az egyesület
karitativ és szociális működése terén, ő valósá
gos mozgató ereje, irányító lelke, éltető eleme
az intézménynek. Nemcsak lelkesedés és tett
vágy él benne, de meg van benne a rávaló hivatottság, a tehetség. Nem régen volt alkalmam
azon a tanácskozáson részt vehetni, amelyen a
szegény iskolás gyermekek ebéddel való ellátá
sáról is esett szó, és így módomban volt közvet
lenül élvezni szellemes felszólalásait s hallani
céltudatos indítványait a nyomor enyhítése ér
dekében, Amikor a mai emberek önző, közönsé
ges mentalitása miatt kétségbeesünk, megnyug
vást és biztató reménységet kölcsönöz az a tu
dat, hogy ilyen lelki kiválóságok akadnak köz
tünk, mint Kapi Béláné úrnő.
Milyen áldás az, hogy ebben a csillagtalan,
sötét éjszakában vannak, nemes lelkek, akik a
titkolt könnyeket észreveszik s a nyomorúság
néma hangjait is meghallják.
Mellette elismerést érdemlő készséggel szor
goskodnak az egyesület többi tagjai is s így meg
van a remény arra, hogy a győri Belmissziói
Egyesület további áldásos eredményeket is fog
elérni a szeretet munkájának gyakorlásában.
Adja Isten, úgy legyen!
(b—k—e)
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Levél az olvasóktól.
Miután múltkori szerény soraimat arra méltatta,
hogy a lapban közzé te tte és hosszabb megjegyzéssel is
kisérte, melyben szükségesnek nyilvánította, hogy e vi
tás kérdésnek mélyebb elvi része tisztáztassék, kötelezve
érzem magamat, hogy nézetemet egy kissé részletesebben
kifejtsem,
Mindenek előtt arr$ a megjegyzésre akarok ki
térni, hogy az elvi állásfoglalásoknak akkor kellene
megnyilatkozniok, amikor a kezdeményező lépések tö r
ténnek, a kooperáció pedig nem mai keletű. Igaz, de a
kooperáció nem is azonos az egységgel, amiről itt tulaj
donkép szó van. A kooperáció olyan széles alap, melyre
igen sokan ráférnek és rá is állnak olyanok is, akik az
egységnek szükebb alapjáról már leszorulnak. Olyan sok
nem a hit körébe tartozó dolog van, mely az egész keresztyénséget és még több, amely a protestánsokat kö
zösen érinti s ma már egyetlen komoly em bernek sem
jut eszébe az ezekben való együttműködés. Kifogásolni
annál kevésbbé, m ert ebben mindegyik részt vehet saját
külön elvi álláspontjának legkisebb sérelme nélkül. Egé
szen más a közös mozgalom. Itt azonban az elvi állásfoglalások előzőleg sem hiányzottak. Elég utalnom a
lausannei konferencia alkalmából e lap hasábjain is
történt megnyilatkozásokra. Hazai és külföldi igen tekin
télyes és tiszteletrem éltó egyének adtak kifejezést ugyan
annak az álláspontnak, mely M. S. soraiból kicsendül,
íme pl. Kaas A lbert báró lausennei beszédének egy
mondata: „Az egység megterem tésének útján el kell
mennünk addig a határig, ameddig az augusztana con
fessio szerint való pozitív hitünk megengedi — de a po
zitív hitet nem érinthetjük.“ Nem csak egyesek nyilat
koztak ilyenképen, hanem a protestantizm ust védő és
terjesztő - nemzetközi szövetség harmadik, M agyarorszá
gon tarto tt közgyűlése is. H atározatában ilyen dolgok
foglaltatnak: „ha az oikuménikus mozgalom a teljes ér
tékű, világos, határozott, fajtiszta protestantizm ust nem
tudja elviselni a maga történelmével, prófétáival, tan á
val . . . . akkor a mi számunkra nem marad más hátra,
mint magunkat távol tartani.“ Továbbá: „azon probléma
előtt állunk, hogy a mások vallási meggyőződésének,
hitvallásának és egyházi szervezetének minden nagyra
becsülése m ellett hűséggel ragaszkodjunk a saját hitval
lásunkhoz és kizárólagosságot követeljünk saját hitval
lásunk számára. Nem kell mondanom, hogy ez az állás
pont nem áll messze a pápa ismert álláspontjától és azt
sem, hogy ilyen álláspont m ellett az egységet soha nem
fog sikerülni létrehozni, legfeljebb bizonyos mérvű ko
operációt. — Hiába vannak evvel szemben ugyancsak
szépszámú és ugyancsak tiszteletrem éltó egyének, akik
viszont a dogmák iránt való minden nagyrabecsülésük
m ellett sem állanak az azok érintheteltenségének állás
pontján, akik lehetségesnek tartják és azért becsületes
igyekezettel keresik az egységnek hitelvi alapját is, azok
a formulák — amint D. Elér mondja — értéktelenek, ha
azok a nagy közösségek, amelyekhez tartozunk, nem tud
ják benne megtalálni hitüket és igazságtartalmukat. A
létesülő formulákhoz való hozzájárulásunknak csak anynyi értéke lesz, amennyiben csakugyan a mögöttünk álló
egyházak nevében beszélhetünk. Mindezeket pedig csak
azért idéztem, hogy velük bizonyítsam egyrészt azt, hogy
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az előzetes elvi állásfoglalásokban nincs hiány, másrészt
pedig azt, hogy itt olyan óriási nehézségekkel állunk
szemben, melyeknek elhárítása emberi erővel Istennek
segítsége nélkül lehetetlen. Ezért a segítségért tehát
imádkozni igenis szükséges. Kétségtelen, hogy az egység
reunkálásának az imádság a leghathatósabb eszköze. De
— s itt jutottunk el a jelenleg szóban forgó tulajdonkén
peni elvi kérdéshez, melyet Nagytiszteletüséged felállí
tott: megengedhetö-e, hogy ág. hitv. evangélikusok együtt
imádkozzanak ezért az egységért s általában együtt
imádkozzanak más hitvallású keresztyénekkel? — Elvi
szempontból ez csak egy kérdés. Ha az együttimádkozás
általában megengedhető, akkor a speciális tárgyú imád
kozás is megengedhető és viszont. Mikor azonban az
imádsághoz érkeztünk, akkor szentélyhez érkeztünk. Az
imádság a léleknek legbensőbb egyéni megnyilatkozása,
amelyet maga Üdvözítőnk is a titkos kamrába és a zárt
ajtók mögé utalt. Ez nem azt jelenti, hogy tehát nyilvá
nos és közös imádkozás nem lehetséges, hiszen akkor
nyilvános istentiszteleteinkből is ki kellene a közös imát
zárnunk; de jelenti azt, hogy a belső lelki egységnek, .1
consensusnak az együttimádkozásban meg kell lenniök
Enélkül igazán közös imádkozást, olyat, amely meg is
érdemli az imádság nevet, nem tudok képzelni. A pápa
rádió-üzenetében azt adta tudtára a világnak, hogy ö is
imádkozik az egységért. De abból az egységből, ahogyan
azt ö képzeli, mi nem kérünk, érte sem vele, sem nél
küle nem imádkozunk. Itt nincs meg a consensus, tehát
nincs meg az^gyüttimádkozás lelki feltétele. Ahol azon
ban ez a consensus megvan és ki tagadhatná, hogy meg
lehet különböző felekezetű emberek között is, ott az
együttimádkozás igenis megengedhető, annak elvi aka
dálya nincs. De még mindig kérdés marad és kizárólag
saját lelkiismeretem dönti el, hogy éljek-e ezen elvi
lehetőséggel. Ez az épen, amire múltkori rövid nyilat
kozatomban rámutattam. Ha úgy látom, hogy vele má
sokat megbotránkoztatok, akkor inkább nem élek vele.
Teljesen aláírom, hogy megvan a mások lelkiismerete
kímélésének is a határa. Nem vagyok kötelezhető, hogy
figyelemmel legyek olyan valakire, akitől egy egész vi
lág választ el. Sőt bún volna félrehúzódnom csupa ké
nyelemszeretetből vagy gyávaságból, attól való félel
memben, hogy az a két ellentétes világ összeütközik s
annak rám nézve kellemetlen következményei lehetnek
Nem régiben vettünk hírt róla, hogy a pápa megbotrán
kozásának adott kifejezést amiatt, hogy az eretnekeknek
a szent városban ingatlanuk is van. Nem kívánhatjuk,
hogy azok az „eretnekek" tekintettel legyenek a szent
atyának ezen érzékenységére s annak kímélése céljá
ból ingatlanukat eladják s nehogy kellemetlen érzéseket
okozzanak neki, szépen párologjanak el, ha nem is a
világból, de legalább az ö közeléből. Nem is beszélek a
hitetlenekről és istentelenekről pl. a szovjet urairól.
Ezek lelkiismeretére annál kevésbé kell tekintettel len
nem, mert nekik nincs is lelkiismeretük. De itt tisztelet
reméltó egyénekről és azoknak tiszteletreméltó aggá
lyáról van szó, amelyre mégis csak tekintettel kell len
nem, mert lehetek akár saját lelkiismeretemnek, akár
az ügynek különösebb sérelme nélkül. Hogy én is a
Nagytiszteletüséged által említett példákra hivatkoz
zam: ha hallgatok, ahol szólnom kellene, vagy tétlen
vagyok, mikor cselekednem kellene, egyaránt erkölcsi
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mulasztást, bűnt követek el és kart okozok az ügynek,
amelyet szolgálnom kellene. De habár saját lelkiisme
retem megengedné, mások lelkiismeretének kímélése
céljából nem imádkozom együtt a baptistákkal s egye
bekkel, ebből az ügyre, jelen esetben az egységre sem
miféle kár nem származik. Nem azért, mintha az imád
ság haszontalan dolog volna, hanem azért, mert az imád
ság hatályosságához sem az a térbeli együttesség, sem
semmiféle külsőség nem szükséges. Nekem általában az
a benyomásom, hogy ez a mód, ahogyan az imahetet ren
dezik, propaganda célt szolgált, külső demonstráció akar
lenni. Eszemben sincs kifogásolni, ha valaki olyan szent
ügynek, mint a keresztyénség egysége propagandát csi
nál s mellette demonstrál, csak épen azt nem tartanám
megengedhetőnek, hogy az imádság tétessék bármilyen
propaganda és demonstráció eszközévé. Akármilyen
szent cél érdekében történjék is — én legalább is úgy
érzem — mindig lesz benne valami, ami a farizeusok
módszerére emlékeztet.
Minden félreértés ét félremagyarázás elkerülése
céljából világosabban akarom az utóbb mondottakat
megfogalmazni. Ne az imádságot tegyük az egységmunka
propaganda eszközévé, hanem igyekezzünk minden kí
nálkozó és alkalmas eszközzel az imádság lelki feltéte
leit megteremteni, kezdye magunkon és a magunk kör
nyezetén s amily mértékben ez megvalósul, olyan mér
tékben az imádkozás is önként fog jönni, mint ered
mény. Ez egyáltalán nincs ellentétben azon fentebbi ki
jelentéssel, melyben az imádságot magam is az egység
munka leghathatósabb eszközének jelöltem meg, hiszen
tapasztalati tény, hogy minden eszköz használatára az
embereket előbb rá kell nevelni.
Összefoglalva most már a mondottakat, a felvetett
elvi kérdésre nézve az én véleményem röviden ez: mi
evangélikusok együtt lehetünk és munkálkodhatunk a
Világalianszban, vagy bármely más egyházközi egyesü
letben más felekezetű keresztyénekkel, együtt is imád
kozhatunk. ha egyébként ennek lelkifeltételei megvan
nak és hittestvéreink megbotránkoztatása nélkül gyako
rolható. Ahol ilyennel számolni kell, ott igyekezzünk
előbb a rombolás nélkül építő együttimádkozás feltéte
leit megteremteni.
Őszinte stb.
Sand, 1931. febr. 26
Teke Dénes
ev. lelkész.

JEGYZETEK.
Néhány hete egyházi lapjainkat is bejárta
az a hír, hogy a pápa egy újabb rendelkezése
szerint a róm. kath. püspököket és más méltósá
gokat ezentúl a nagyméltóságú cím illeti meg.
Hazánkban az az udvariassági gyakorlat, hogy
a róm. egyház címzéseit és címeit a hatóságok is
elismerik. Úgy látszik azonban, hogy a pápai
címadományozásoknak mélyebben járó jelentő
ségük van. Pár hónapja ugyanis az történt, hogy
Kínában két olasz róm. kath. papot legyilkoltak.
Az olasz kormány diplomáciai úton tiltakozott a
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kínai kormánynál a két pap legyilkolása ellen.
Mi történt erre? A pápai államtitkár tiltakozott
az ellen, hogy az olasz kormány diplomáciai el
járást indítson a két pap meggyilkolása miatt,
mert „ilyen esetben a diplomáciai joghatóság a
pápai államot illeti meg, nem Olaszországot.“ Ha
a Vatikán-állam külügyminiszterének ezen a ki
jelentésén azt kell értenünk, hogy a pápa a r.
kath. papokat a saját alattvalóinak tekinti, ak
kor ebből beláthatatlan bonyodalmak származ
nak. Magát a címosztogatást nem tekintem lélek
ben járó fontosságúnak. Az sem kívánatos, hogy
éppen a magyar kormány feszegesse azt a kér
dést, hogy a Vatikán a címadományozásokat mi
lyen „jurisdictio“ feltételezésével gyakorolja.
Csak rámutatok arra, hogy mi rejlik a bokor
mögött, s hogy a dolog nem olyan csekélység,
amilyennek a jezsuiták nálunk egyelőre még fel
tüntetik, amikor azt mondják, hogy azért kellett
a nagyméltóságu címet megadni, mert ma már
még a protestáns „főprédikátorok“ is méltóságosak. A jelek azt mutatják, hogy a Vatikán a róm.
kath. papokat szeretné kivonni a világi hatalom
jurisdictio ja alól, természetesen anélkül, hogy a
világi polgárjoggal járó előnyökről lemondaná
nak.
J e l e n t é s .
az orosházi gyermekmentő akcióról.
1927 őszén Dr. R a f f a y Sándorné év. püspökné
Öméltóságát arra kértem, hogy ajánljon néhány teljesen
árva gyermeket, 4—10 éveset, m ert híveim közül tö b 
ben szeretnének egyet-egyet magukhoz fogadni • és fel
nevelni. A nemes lelkű püspökné örömmel hallgatta meg
kérésem et és 1927, decem ber 22~én küldött hozzám 3
gyermeket, két fiút és egy kis leányt, akik azóta itt
vannak Orosházán. Ezután mind sűrűbben érkeztek
gyermekek Budapestről, akik itt szerető otthonra, jó le
vegőre és ellátásra találtak. Az 1929. és 1930. években
már 40—60 csoportokban érkeztek gyermekek, akik leg
nagyobb része egy esztendőt töltött itt.
Nem nyaralási akciót létesítettünk, hanem kifeje
zetten gyermekmentést. Célunk az, hogy a nyomor- és
bűntanyákról elhozzuk a gyermeket más tisztább leve
gőbe. S most három évi tapasztalat után nyugodtan
mondhatom, hogy munkánk és fáradságunk nem volt
hiába való. A vézna, sápadt városi gyermekek nálunk
az alföldi erős levegőn egészséges, piros színt nyertek,
a jó és rendes táplálkozás (tej, szalonna, búza kenyér
stb.) m egerősítette őket testükben és szervezetükben.
A családok, ahol elhelyezést nyernek, családtagnak’ te 
kintik ezeket a sorsüldözött szerencsétlen gyermekeket,
velük és gyermekeikkel vannak együtt éjjel és nappal,
öröm látni, amint felöltöztetik őket tiszta új ruhákba,
gondosan járatják az iskolába, nincsenek az utca pisz
kára bizva, m ert kint a várostól és falutól messze a
tanyák világában élnek. A városi és nemzetközi gyermek
megszereti és megismeri a magyar földet és magyar em
bert, Szabad idejében terelgeti a libát, a malacot s meg
szelídül a gyermek, megváltozik kedélyvilága, ügy hogy
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szülei csábító szavára sincs kedve visszamenni a vá
rosba és nyomorba. Megtanulja, hogy milyen sokat kell
dolgozni, ha becsületesen meg akar élni. A sorsüldö
zött gyermekek itt meleg családi otthont, szerető szü
löket és kedves testvéreket találnak. Hogy valóban ilyen
életet élnek itt a főváros gondozatlan gyermekei, arról
megbizonyosodott 1930. jún. 15-én maga a jószívű
püspökné, aki előtt több mint 150 gyermek fejezte ki
őszinte háláját, midőn meglátogatta őket Orosházán D.
Raffay Sándor püspök és Dr. Sztranyavszky Sándor az
orosházi ev. egyház felügyelőjének kíséretében.
Csak megbízható családoknál helyezzük el a gyer
m ekeket s lehetőséghez képest ellenőrizzük. Istennek
hála egy-két esetet leszámítva a 3 esztendő alatt komo
lyabb eset nem adta elő magát.
A három év alatt összesen 491 gyermek nyert
hosszabb-rövidebb ideig elhelyezést Orosházán, Jelenleg
126 gyermek van itt. A gyermekek 5—15 éves korúak, a
legnagyobb részük iskolás. Felekezetek szerint 207 ev.,
143 ref., 137 róm. kath., 2 izr., 2 baptista gyermek talált
otthont 95% -ban ev. családoknál.
A gyermekek útiköltségét és egyéb kiadásokat
Méltóságos Dr. Raffay Sándorné püspökné fedezte a leg
nagyobb részben a sajátjából s bizony ez az összeg
már is több ezer pengőre rúg.
Legutóbb a Magyar Királyi Igazságügy Miniszter úr
meleghangú köszönetét küldött Öméltóságának és alul
írottnak a gyermekmentés körül teljesített nemes mun
kájukért.
Kívánatos volna, hogy példánkat mások is köves
sék és tegyenek meg mindent a szebb magyar jövendő
megmentéséért.
Orosháza, 1931. február hó 26.

Kálmán Rezső,
evang. lelkész

Egyházi tisztviselők házassága
a református egyházban.
A) Jelenlegi jogállapot.

A lelkészek házasságkötését az egyházi I.
t.-c. 143. §. D) pontjának e) alpontja szabá
lyozza eképen: „a lelkészek . . , feleségül re
formátus vagy ágostai hitvallású evangélikus nőt
vegyenek, gyermekeiket református vallásukban
tartoznak nevelni és gyermekeik egyházias ne
velésében a híveknek példányképül szolgálja
nak“.
A tanítókra vonatkozólag az egyházi VI. t.-c.
23, §-ának 2. bekezdése rendelkezik eképen: „Fe
leségül csak református vagy* ágostai hitvallású
evangélikus nőt vehetnek el; a tanítónők pedig
csak református vagy ágostai hitvallású evan
gélikus férfiakkal léphetnek házasságra és köte
lesek gyermekeiket református vallásukban ne
velni. A gyermekeknek a református vallásban
nevelésére vonatkozó kötelesség azonban nem ál
hat ellentétben az állami törvényeknek a
a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó ren
delkezéseivel."
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A civilizációi Elvetélve minden haladást és emel
kedést, a bánat anyja, a kérlelhetetlen megtorlás nem
zője lettl
Nézve az ilyen civilizációt maradhat-e valaki néma.
ha lelkében felébredt? Elgondolkodom az emberről és
lelkének sorsáról.
Élni akarokl Hódítani akarokl Igázni akarok beteg
séget, tudatlanságot, gonoszt, piszkot, ebhitet. Egészen
ki akarom nyitni szememet a Valóságnak. Az én életem
teljessége az élet teljességét hozza a Fajnak. A Faj éle
tének teljessége életteljességet jelent a Világmindenség
nek.
A Világmindenségnek célja van velem. A Világ
mindenség ébred bennem; és én magam ébredek, mint
egyik tényező a Világmindenség szive közepében.
Lélekszobrászatom fokozatosan kinyitja a Világ
mindenség belső szentélyének ajtaját. Rajtam keresztül.
Iclkemen, ezen a nyitott ajtón keresztül látható lesz az
Isten. Én, igen én vagyok az Isten szentélyének ablaka
A lélekszobrászat olyan mint az ablaktárás, hogy be
B) Jövőbeli jogállapot
eressze a világosságot.
A lelkészek házasságkötése és gyermekeik
Hadd ragadjam meg tehát az Eletet, az elekromo«vallásos nevelése tárgyában az országos zsinat sagnál csodálatosabb életet, hadd dicsőítsem meg ezt a
1929. április 29-én hozott 391. számú határoza látszólag undok civilizációt és hadd toljam felfelé.
tával a kővetkező törvényszöveget fogadta el:
Majdnem negyven esztendős vagyok és közölni
„Minden lelkésznek, lelkészi képesítésű tanár akarom Istennek bennem fogant Arcképét. El akarom
nak és mindenkinek, akinek lelkészi képesített juttatni másokhoz a gyermekeimen szerzett tapasztala
sége hatályban van, kötelessége, hogy . . . . h) taimat. Gyermekünk lelkének faragása újból keblünkre
feleségül református vagy ágostai hitvallású vási Isten Arcképét. S ahogyan a szobrász odaadja ma
evangélikus nőt vegyen s gyermekeit az állam gát a fának és a kőnek, úgy akarom magamat odaadni
törvényeiben megszabott rendelkezések megtar az élő léleknek. De reám döbben az a gondolat, hogy a
tásával református vallásban neveltesse."
szobrász sem fából, sem kőből, sem az élő létekből nem
A tanítók tekintetében az országos zsinat faraghat jobbat magánál. Faragásom minden vonala csak
1928. május 11-én 52. sz. a. hozott határozatá a magam arcképét mutatja meg. Kezemre, vésőmre pil
val azt mondotta ki, hogy a jelenleg érvényben lantja megborzadok. Mennyi idejébe kerül ennek az
levő 23. §-t jelenlegi szövegezésben változatlanul emberi szobornak, amelyet a magam leikénél jobbá, fi
fenntartja.
nomabbá faragni lehetetlen, amíg kiszabadull Kiszabadul
Az országos zsinat 87., 105., 116., 120. és az én nyomorúságos és korlátolt uradalmamból és az
147. számú határozatai a különböző fokú iskolák istenfaragás rangjára emelkedik?
tanáraira nézve a 23. §. rendelkezéseinek alkal-j
Szerencsémre van Kalauzoml 0, aki feltörte a
mazását mondotta ki.
K\ Szentély ajtaját és a saját Testén csinálta meg Isten
Arcképének öntött mintáját. Ez az Arckép fennmarad
számunkra a legkegyetlenebb halálbüntetés alakjában.
Halála által törte fel a Szentély ajtait. Azóta, még a ma
gunk fáradozása nélkül is, fürösztetünk Istennek Vilá
Irta: Kagawa T.
gosságában. És én, igen én, felfogtam az igazi szob
A tömeget megvadítja a várost élet csillogása és a
rászat értelmét, Istennek Arcképe által, Aki egy halálpénz igézete. Fiatal lelkek, megfogatván gép-civilizá
büntetésnek ezt az esetét hátrahagyta. Abból, hogy 0
ciónk hálójában, a napi robotban lihegnek és nem értik
rajta tiport, megtanultuk, hogy a Szeretet erősebb a Ha
mit jelent mindez. Munkások váltakozva szöktetik fel
Iáinál.
a termelést és iparkodnak italban keresni feledést; megHa ez a Szeretet táncol az életnek egész felületén,
gazdagítják az italmérőket, akik erre őrülten vetik ma
akkor nap, erdő, madár és hullámzó gabona Isten kijelen
gukat a nőkre; az erkölcstelenség és fajtalanság tanyái
téseként tér vissza hozzánk.
virágoznak. Kicsapongástól megromolva, a nép egészen
Magareménytelenségemben kívülről és belülről,
a csontjáig rohad. Kikezdi őket a méreg, a nép a kór
Természet és Lelkiismeret rámkényszeritík édes kihiváházakba özönlik. Az orvosok és kórházak gazdagodnak.
aikat. A Természet nekem Vőlegény; a Lelkiismeret a
A nép szerencsétlenségéből vagyont halmozva fel, az
enyasszonyom. Még mielőtt házassági frigyet kötnénk
orvosok fényüzési tárgyakat vásárolnak rakásra. A kézi]
stennel, általuk, a Természet és a Lelkiismeret által,
munkások, akik a fényüzési tárgyakat előállítják, az ital
elfogom Istent. Ez legnagyobb örömöm. A lélekszobrá
kábulatához menekülnek, hogy hosszú munkaóráikat* szat Istenfogamzás. Fáradságom nélkül megszületik majd
könnyítsék. így van forgásban a bűnös gyűrű, az idealíz-l bennem Isten gyermeke. Ez a gyermek nem felejt sem
mus legkisebb nyoma nélküli
1 Istent, sem engem

A tanító- és tanítónöképzöintézetek tanárai
és tanítói tekintetében az egyházi VI. t.-c. 61.
§-a aképen rendelkezik, hogy kötelességeikre vo
natkozólag a gimnáziumi tanárokat illető tör
vényszakaszok alkalmazandók.
A 75. §. szerint: „Gimnáziumi tanárokká
csak protestáns vallásu . . . . magyar állampol
gárok alkalmazhatók.“ És ugyanezen szakasz 2.
bekezdése szerint: „Feleségül csak protestáns
nőt vehetnek el."
A főiskolai tanárokról az egyházi VI. t.-c.
110. §-a szól eképen: „Feleségül csak reformá
tus vagy ágostai hitvallású evangélikus nőt ve
hetnek el és a theológiai akadémiák tanárai gyer
mekeiket a református egyház hitelveiben köte
lesek nevelni.“
Megjegyezzük, hogy főiskolai tanárokul a
VI. t.-c. 109. §-a szerint esetleg ágostai hitval
lású evangélikusok is megválaszthatók.

Lélekszobrászat.
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Nőjj, lelkem Gyermeke! Isten jó gyermeket adott
nekem! Lelked szobrászata az lesz, hogy téged egészsé
gesen nevellek fel! Isten Szeretetének láncaiban, örömkönyekkel hadd tápláljam Istennek ezt a gyermekét, akit
én szültem. A benzin-motor, a villanyvilágítás és a rádió
nekem olyan érdekfeszítők, mint Isten e gyermekének
gyarapodó egészsége.
Nőjj fel egészségben, gyermekem! Istennek lelkemtől lelkedzett gyermeke! Én lelkem!

hogy ez a fiú követheti-e őt adoptáló mostoha apjának
a vallását?
Szeretném, ha ezen kérdésekhez nemcsak közjogá
szaink, de nagyobb gyülekezetbeli — főleg nagyvárosi —
lelkészeink is hozzá szólnának, akiknek a praxisában bi
zonyára fordult elő már hasonló eset.
T. M.

Nyílt kérdés

Lie. Dr. Karner Károly: A felekezetek Magyaror
szágon a statisztika megvilágításában. Debrecen, 1931.

egyházunk jogtudósaihoz.
Úgy az 1868. évi 53., — mint az 1894. évi 22. t.-c.
kimondja, hogy az esetben, ha a vegyes házasságban élő
szülők egyike áttér a másik vallására, — vagyis ha a
házasság e g y v a l l á s ú a k házasságává válik, — az áttérő
szülőt n e m szerint követik a 7 éven aluli gyermekek, sőt,
gyámhatósági beleegyezéssel — áttérhetnek még a 7
éven felüli gyermekek is, (Tehát ha a kath, édesapa tér
át evangélikusnak, — a 7 éven aluli fiúk eo ipso, — a 7
éven felüliek pedig feltételesen evang.-sok lehetnek.)
Amiből én azt következtetem, hogy a törvény in te n 
c i ó j a a z , hogy a g y e r m e k e k s z ü l e i k v a l l á s á b a n n e v e l t e s 

130 nagy 8° oldal, számos táblázattal. — Ez a nagyon
érdekes, óriási szorgalommal összeállított munka három
főrészben foglalkozik tárgyával, háromféle szempontból
dolgozza fel a statisztika adatait. A felekezetek népes
sége hazánkban; A felekezetek egyházi és kultúrális szol
gálata; Morál- és kriminálstatisztika. Lapunk terjedelme
nem engedi meg, hogy behatóbban ismertessük ennek
a könyvnek gazdag és tanulságos tartalm át. A statisz
tika megvilágításában evang. egyházunk helyzete egy
némely tekintetben igazán aggasztó. S jó szolgálatot
te tt a szerző, ha sikerül neki kinyitni a szemeket s rá 
erőszakolnia egyházvezetőkre és egyháztagokra egyaránt
azt a meggyőződést és elhatározást, hogy egyházunkban
valami gyökeres változásnak kell történnie, ha él ak ar
juk kerülni azt, hogy a többi felekezetek néhány év
tizeden belül abszorbeáljanak bennünket. A könyv nem
kellemes és nem megnyugtató olvasmány; egynémely
oldala úgy hangzik mint a vészkürt harsogása. Még nincs
minden elveszve. De itt a tizenkettedik óra. Minden lel
késznek, felügyelőnek, tanítónak ismernie kellene az itt
felhalmozott adatokat, főleg pedig szükséges volna, hogy
a Lie. Dr. K arner által leszűrt következtetéseket valaki
alaposan felülvizsgálja. Szükséges lenne, hogy maga a
szerző egy külön tanulmányban összefoglalja azt a k é 
pet, amelyet a statisztikai adatokból nemcsak a hely
zetről, hanem és főleg a feladatokról és teendőkről
nyert. Ez igen hasznos, pozitív kiegészítése volna kitűnő
munkájának s talán ehhez gyakorlati szempontból szer
vesen hozzá is tartozik. Ha ő nem vállakozik rá, más
valakinek kellene megcsinálni. Felvethetné valaki azt a
kérdést, hogy nem lett volna-e tanácsosabb megvárni az
1930. évi népszámlálás adatait, s annak alapján készí
teni el a munkálatot. Ez a kérdés azt is jelenti, hogy az
1930. évi népszámlálás következtében ez a munkálat
nem lesz-e hamarosan elavult. Erre vonatkozólag csak
azt jegyezzük meg, hogy a mostani népszámlálás adatai
csak 3—4 év múlva lesznek teljesen feldolgozva; az
1920. évi népszámlálásra vonatkozó utolsó kötet például
csak 1929-ben jelent meg. Másfelől a Statisztikai Hiva
tal a születések és halálozások segítségével ki szokta
számítani minden esztendőre az ország - népességét, s
ezen a ponton Karner munkája az 1928. évi adatokon
épül fel. Hozzájárul ehhez, hogy a legtöbb kérdésnél
(születés, halálozás, áttérés, reverzális, egyházi és isko
lai statisztika, kriminál- és morálstatisztika) a népszám
lálás adatai egyáltalán nem jönnek tekintetbe. Úgyhogy
az 1930-iki népszámlálás feldolgozásának bevárása kö
rülbelül annyit jelentett volna, hogy akkor meg az a
kérdés vetődött volna fel, nem lett volna-e tanácsos

sen ek ?

Ha a törvény intenciója csakugyan az, úgy ebből
logikusan az következnék, hogy ugyan ezen §. alkalm a
zandó azon vegyes házasságból származó gyermekekre
is, akiknek egyik szülője elhal, vagy törvényesen elvá
lik s m indkét nemű, — tehát az elhalt, vagy elvált fél
vallásán 4e vő gyermek is a másik fél gondozása alatt ma
rad, Mert azt — ugy-e bár, — semmiféle törvény nem
követelheti sem attól a kath. apától vagy anyától, — sem
pedig az evang. apától, vagy anyától, hogy evang., —
illetve kath. gyermeket neveljen!? a ) K é r d é s : m ily e n
v a llá s b a n

n e v e le n d ő

az

ily e n

gyerm ek?

Van-e joga a kath. plébánosnak arra, hogy az
ilyen vegyes házasságból született, de a kath. édesapa
elhalálozása folytán az életben maradt evang. édesanya
gondozása alá tartozó, tehát betű szerint kath. f i ú g y e r 
m e k e t , akit édesanyja az evang. iskolába járat, de aki
a kath. hittanórákra rendesen eljár, — a neki ott feladot
takat megtanulja, abból a plébános előtt vizsgázik is, —
hittanból ne osztályozzon, azon indokolással, hogy a fiú
a „kötelező gyónást és áldozást elm ulasztota!?“
Ha nincs erre joga, — m i e z e lle n a j o g o r v o s l a t ?
b)

c ) Közben a fiú édesanyja 2-szor is férjhez megy; —
és pedig 2.-szor is kath.-hoz. Reversálist egyikük sem
adott, — tehát a törvény szerint a születendő fiúk apjuk,
a leányok anyjuk vallását követnék.
Legelső gyermekük fiú lett, aki tehát törvényszerint
kath.! Mire az édesapa, — hogy ezen és esetleg még
születendő fiait megmentse a pl. szekatúráitól, — áttér
evang.-nak; természetesen hozza magával 1 éves kis fiát
is. —
Annak a fenti, édesapját elveszített fiúnak is van
most már apja, — m é g p e d i g e v a n g .l — Kérdés: ha a
fiúnak ezen evang. vallásúvá lett m o s to h a apja a f iú t
a d o p t á l n á , alkalmazható volna-e erre az esetre is a tö r
vénynek az a §-a, mely az áttérés folytán egy vallásúvá
váló szülők gyermekeinek a vallását szabályozza? Vagyis,

Irodalom.
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bevárni ex 1940. évi népszámlálás adatait. Kívánatos,
hogy a könyv minél több evangélikus ember kezébe el*
jusson, s minél többen tanulják meg belőle azt, amit
ezekben a válságos időkben egyházunk helyzetéről tud
nunk kell, s fogjanak hozzá azokhoz a feladatokhoz, ame
lyek e könyv lapjairól parancsolólag felénk kiáltanak.

H Í R E K .
Bibllaolvaaóknak. Miért szorul az egész világ ra a
Krisztusra? — Márc. 9., hétfő: Mindenki bűnös. Róm. J .
9—18, 23. — Márc. 10., kedd: Szegény és gazdag. Luk.
16, 19—31. — Márc. 11., szerda: Tudós és tudatlan. Ján.
3, 1—10; Márk 1, 16—20; Ap. Csel. 4. 13. — Márc. 12..
csütörtök: Vén és fiatal. Luk. 2, 25—38; Máté 19, 13—15.
— Márc. 13., péntek: Becsületes és csaló. Ap. Csel. 10.
1—5. 34., 35., 44—48; Luk. 19, 1—10. — Márc. 14., szom
bat: Kereső és hitszegő. Máté 19, 16—21; Ján. Jel. 3.
14—22. — Márc. 15., vasárnap: Egyedül a Krisztusban
van'üdvösség. Ap. Csel. 4,_S^12. — Nemzeti ünnep. —
Böjt 4-ik vasárnapja (Laetare); Epistola Róm. 5, 1—11:
A megigazulás gyümölcsei; Evangélioin Ján. 6, 1—15:
Jézus ötezer embert megvendégel. — Emlékeztető: 1607.
márc. 12. Gerhardt Pál szül.; 1814. márc. 15. Karsay Sán
dor püspök szül.
Halálozások. P ó s Lajos nyug. igazgató-tanitó éle
tének 86*ik évében február 25*én rövid szenvedés után
az Urban csendesen elhunyt. Temetése Sárváron volt
február 27*én. — K o r o s s y Emil ny. lelkész, aki Sza
badkán 1885—1918. működött, elhunyt. Temetése feb
ruár 28. volt Szabadkán. — G é c s János ev. tanító éle
tének 85-ik, nyugdíjaztatásának 30-ik évében február
4-én Békéscsabán elhunyt. — S z v á k Mátyás békés
csabai ev. tanító életének 61-ik évében február 16-án.
rövid szenvedés után elhunyt.
A Luther-Társaság Gyóni Géza-cmlékünnepe. A
Magyar Luther-Társaság március 2-án Gyóni Géza em
lékére ünnepi felolvasó ülést tartott. Dr. Pékár Gyula
elnöki megnyitója után D. Raffay Sándor püspök elő
adást tartott; Balogh István, Gyóninak fogolytársa
krasznojarszki rabemlékeket elevenített fel; Lam pérth
Géza „Gyóni Géza szelleméhez“ című költeményét ol
vasta. Auer Kató operaénekesnő Mikus Csák István orgonakiséretével énekelt.
A Lipcsei Misszió kérése. A Lipcsei Misszió az
1931. évre 935.500 márkát kér a külmisszió támogatói
tól. Ezt az összeget felosztották a különböző országokra
■ ezen felosztás szerint Magyarországtól 2130 márkát
vár. Az Evangélikus Misszióegyesület elnöksége kéri a
külmisszió barátait, hogy adományaikat akár közvetle
nül, akár a lelkészi hivataluk útján juttassák el az Egye
sület pénztárába. Pénztáros: Broschkó G. A. esperes,
Budapest, IV., Deák-tér 4. I.
Az egyházak a leszerelésért. Az Egyházak általi
Nemzetközi Jóbarátság Világ Szövetsége február máso
dik felében végrehajtó bizottsági ülést tartott Párisban
• elhatározta, hogy az 1932. évi Világ Leszerelési Konferenciára való tekintettel „Az Egyházak Álláspontja a

r

79.

Leszerelés és a Biztonság kérdésében" lesz középponti
tárgya a szeptember folyamán Cambridgeben tartandó
konferenciának. A bizottság azt is elhatározta, hogy har
mincnál több országban meglevő Nemzeti Tanácsai út
ján felhivást bocsát ki egyetemes imádkozásra a Lesze
relési Konferencia sikeréért s felkéri a Nemzeti Taná
csokat, hogy országaik egyházaival hozassanak hatá
rozatokat, amelyekben az egyházak az általános, kölcsö
nös leszerelést kívánják s ezeket a határozatokat juttas
sák el kormányaikhoz. A Stockholmi Konferencia Ál
landó Bizottsága, amely egyidejűleg ülésezett, a Világ
Szövetség határozataiban körvonalozott akviót magáévá
tette. Megemlítjük, hogy Dr. P é k á r Gyula, a külügyi
bizottság elnöke, a Pesti Hirlap február 22-iki számá
ban a magyarországi különböző egyesületeket felhívta,
hogy egyhangúan követeljék a felfegyverzett országok le
szerelését, s az egyesületek ezen megnyilatkozásait u
Népszövetségi Ligák magyar delegációja terjeszti majd
a Ligák Uniójának május hsvában Budapesten tartandó
nagygyűlése elé. Gyülekezeteink és egyesületeink fi
gyelmét feihivjuk erre az akcióra
Burgenland fővárosában cvang. egyházközség ala
kul. Kismartonban az ottani evangélikus hivek anyaegy
házközséggé kívánnak szervezkedni, lelkészt választanak
s azután hozzáfognak a templomépitéshez.
A Biblia új kiadása. A Brit és Külföldi Biblia Tár
sulat kiadásában minap jelent meg az átdolgozott szö
vegű Biblia abban a nagyságban és olyan betűtípussal
(corpus), amely az oltári Bibliáknál szokásos. Ezek a
nagybetűs Bibliák eddig csak a régi fordítás szövegével
voltak kaphatók. Az átdolgozott szövegű, corpus-betűs
Biblia árai: 927. sz. vászonkötés, márványmetszet 5.60
P; 928. sz. vászonkötés, aranymetszet 12 P; 929. sz. finom
bőrkötés, aranymetszet 23.50 P. — Ugyancsak most je
lent meg ugyanannál a Társulatnál róm. kath. részére
Káldy György fordításában Lukács evangélioraa, ára
16 fillér..
A csabacsüdi misszió egyházközség osztatlan lel
kesedéssel, egyhangúlag választotta meg ennek az év
nek elején új másodfelügyelőjét Vitéz Dr. Zerinváry
Szilárd, kir. járásbíró (Miklós vitéz) neves költő szemé*
lyében. Az új felügyelőt Chován József missziói lelkész
március 1-én iktatta be hivatalába az istentisztelet után.
A beiktatást közgyűlés követte. Istennek áldása kisérje
az új világi vezért magasztos tisztében.
KIÉ. hírei, megjelent a játékos könyvi Ifjúsági mun
kásaink, tanítók, tanárok, cserkészvezetők, leventeokta~
tók mindenfelé régen várták a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége által kiadandó Játékos Könyv meg
jelenését. A Játékos Könyv Ízléses kiállításban az el
múlt napokban hagyta el a sajtót. Felerészben szobai,
felerészben szabadtári játékokat tartalmaz, mintegy
150 darabot. A kötet végén 11 oldalas kalauz van, mely
könnyen eligazítja a játékok megválasztásában. Játék
csoportok: Bemutatkozó és ismerkedő játék ok .............
Mozgó játékok, benti versenyek............Versenynélküli
mozgó játékok............Versenyjátékok nagyobb mozgás
n élk ü l............Éneklő játékok . . . . Vegyes társasjáté
kok ............Találgató játék ok ...............Csendes gondol
kodó játékok (Írással és Írás nélkül) . . . Nagy seobai
tornatermi játékok . . . . Ismerkedő játékok . . . . Kér-
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rendezést a zországos központ irányítja, a kecskeméti
munkálatok vezetője dr, Merétey Sándor főorvos, az ot
tani KIÉ elnöke. Az előjelek szerint ezer fiatalember
megjelenésére számíthatnak. Minden gyülekezetnek gon
doskodni kell arról, hogy képviselve legyen ifjúságunk
nak ezen a páratlan jelentőségű nagy találkozóján. A
nemzeti konferenciával kapcsolatban országos athlétikai
verseny is lesz.
gető játékok........... Versenyjátékok . . . . Kiáltások. . .
Fiúk, leányok közösen játszhatják . . . . Éneklő játé
kok . . . . .
Csak fiúknak való játékok . . . . . Külön
leányoknak, külön fiúknak. Játékok labdával..............
Könnyű sport fiúknak és leányoknak . . . . Bibliai játé
kok, versenyek . . . . A Játékvezetők figyelmébe . . , .
Serdülők által kedvelt játékok . . . . Szerkesztették
Dobos Károly és Laky László országos titkárok. Több
ábrával és képpel. Ára 2 pengő. Megrendelhető a pénz
előzetes beküldésével: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége, Budapest, VIII., Horányszky-utca 26. I, 9.
Kezdjük meg a munkát a 12—15 éves fiúk között
Rendelje meg a serdülő munka szervezetét részletesen
kidolgozott munkatervét. A két fűzet ára portóköltséggél együtt összesen 32 fillér. Küldje bélyegben. Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, VIII.,
Hornyánszky-utca 26. I. 9.
Őzv. Stefeziusz Istvánné, „Kövess Engem“ című kis
imakőnyvének II. kiadása megjelent s az írójánál (Bu
dapest, I„ Bercsényi-u. 12. IV. 3.) kapható. Ugyancsak
az ő kiadásában konfirmációi emléklapok is jelentek
meg, melyekből 5—5 példányt szegénysorsu konfirman
dusok megjutalmazására szívesen küld ajándékképen
azoknak a lelkészi hivataloknak, melyek márc. 20-ig
nála jelentkeznek.
Budapesti gyermekek nyaraltatása. Dr. Sipőcz
Jenő polgármester, az 1931. évi gyermeknyaraltatás ér
dekében megkereséssel fordult a lelkészi hivatalokhoz.
A polgármester levelében hangsúlyozza, hogy 8—14 éves
korban levő testileg leromlott, de orvosilag teljesen
egészségesnek talált, jó magaviseletű gyermekek elhe
lyezéséről van szó. A gyermekek legideálisabb elhelye
zése a csoportos nyaralás, melyhez a polgármester kí
vánatra felügyelő tanítónőt küld, A megfelelő szalma
zsákokról, ágyneműkről a főváros gondoskodik. A cso
portosan nyaraló gyermekek elhelyezése iskolaépület
ben vagy egyéb megfelelő helyiségben lehetséges. Étke
zésük közös konyhán, vagy egyes családoknál történ
hetik s a nap többi részét felügyelőjük vezetése mellett
töltik. Levelezés a Budapest Székesfőváros Gyermek
nyaraltatási Akciója (Budapest, IV., Cukor-utca elemi
iskola) címen történik. Ezt a jó ügyet olvasóink támoga
tásába melegen ajánljuk.
A KIÉ mozgalom nemzeti konferenciája Kecskemé
ten lesz. A csonkamagyarországi Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek ez évben tartják első konferenciájukat,
amelyen a mozgalomnak mindhárom ága a református,
evangélikus és felekezetközi egyesületek megjelennek,
valamint azok, akik az ifjúsági munka iránt komolyan
érdeklődnek. A mozgalom Kecskemétet választotta a
nemzeti konferencia színhelyéül. Sőt már az időpont is
pontosan meg van állapítva: 1931. augusztus 20—23. A
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Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

A felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie. Dr, Karner Károly egyet. ny. rk. tanár.

Tartalom : A felekezetek lélekszáma ha
zánkban. A felekezetek vérvesztesége a vi
lágháborúban. A felekezetek szaporodása
(egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának néhány fővonása. A fllekezetek
egyházi szolgálata. A felekezetek iskolaügye.
A felekezetek szociális tevékenysége. T ör
vénytelen születések. Házassági elválások
Öngyilkosságok. Kriminálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz
előzetes beküldése mellett bérm entes kül
déssel 3.50 P, utánvéttel 3.80 P. Bolti ára
ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket
elfogad: »Emmaus
felé« szerkesztősége (Sopron, Felkelő ut
42.) vagy a szerző (Sopron, Csengery-u. 45.)
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Nyolcadik bővített kiadás.
Ara P —.64.
a konf. oktatáshoz is alkalmas egyéb káték:
Blázy, Evang. káté
.
.
• P —*72
Győri, Luther kis kátéja
P L—
Majba, Luther káté
.
P —«40
Szeberényi, Luther káté
.
- P —.48
Sztehló, Vallástan
.
.
.
.
P —.80
Klaár, Luther káté
. P 1.60
Kaphatók: Kőkai Lajos könyvkiadóhivatalában
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3.
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Üdvösséges és halálos
szomorúság.
„Az Isten szerint való szomorúság üd
vösségre való megbánhatatlan megtérést sze
rez; a világ szerint való szomorúság pedig
halált szerez."
2 Kor. 7, 1 0

A világ és benne a testi ember kerüli a szolorúságot, mint a pestist. Erkölcsében, kultúrá
iban, gazdasági életében úgy iparkodik berenízkedni, hogy minél kevesebb legyen benne a
tomorúság. A „jó” életet abban látja, hogy
ncs benne szomorúság. A „jólét” a vidám lét.
I világ a lábaihoz borulna annak az embernek,
ú a világból ki tudná küszöbölni a szomorúsá>t. Kiváló elmék, nemes szívek történk magú
it, hogy az életörömöt gyarapítsák, a szomorúigot csökkentsék. Sok tekintetben úgy látszott,
>gy céljuk sikerül, vállalkozásukat siker koroLzza. Elmondhatjuk, hogy a mai embernek soktl több alkalma van az élvezetekre és ma szésebb rétegek juthatnak örömökhöz, mint akár
ak száz esztendeje. Mozi, színház, gramofon,
dió, közlekedés, hozzáférhetővé tettek szegény
éberek számára olyan szórakozásokat és öröÖket, amilyenekről azelőtt a gazdagok sem ábndozhattak. Múzeumok, könyvtárak, a sajtó,
ind válogatott örömök forrásai lehetnek az emrek milliói számára. Mindez az élet gazdagodát is jelenti. S erről nem szabad megfeledkezni
oknak, akik korunk erkölcseit ostorozni szokk. Ennek a korszaknak, amelyben mi élünk,
ígvannak olyan kiváltságai és előnyei, amilyekkel egy más korszak sem dicsekedhetett.
És, mégis, a civilizáció által teremtett életletőségek ellenére meg kell állapítanunk, hogy
modern ember öröme sem mennyiségileg, sem
nőségileg, sem terjedelem, sem mélység tekin.ében nem mutat a széles átlagban véve gazdadást. Amit nyerne a réven, elveszti a vámon,
modern ember intenzivebben érzi azt, amit
Ikülözni kénytelen, mint azt, amije van. A ciizáció fejlődése a küzdő milliók számára any
it jelent, hogy látni kénytelen, hogy mostoha
yéni vagy osztály-helyzete mennyi mindentől
. el, ami az övé lehetne, ha helyzete más volna.
: élet gazdagsága kelti fel benne a nyomoru
lt korlátolt lehetőségek és a megfosztottság
:etét. Ez adja meg lelkületének alapszíneze
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tet. A meglevő örömök elosztanak és megkese
rednek a kézzel foghatóan lehetségessé vált, de
mégis elérhetetlen örömök óceánjában. Tantalusnak kínjai és vágyai égetik az emberek szívét.
A civilizáció hangosan reklámozza diadalait, il
lusztrált lapok hirdetési oldalairól egy kifino
mult, választékos életnek anyagi szépségei és
gyönyörei rikoltanak, de a lapokat forgatók 99
%-a számára azok a szépségek és örömök isme
retlenek maradnak.
Ebből fakad a mai világnak egészen külön
leges, nagy, mélységes szomorúsága. A világ
szerint való szomorúság, amely halált szerez. A
világ ösztönösen igyekszik menekülni a szomorú
sága elől. S minél immanensebbé, szekulárisabbá,
csak erre a világra szoritkozóvá lesz életfelfo
gása, ezzel együtt minél inkább erre a világra
szorítkozik s ebből a világból táplálkozik egy
aránt az öröme is, a szomorúsága i», annál in
kább keresi a szomorúság elől való menekülést
ennek a világnak az útjain, annál jobban bele
keveredik egy kérlelhetetlenül mechanizálódó,
gépies világnak a szövedékébe. Szomorúsága,
mint a lavina, nő és rombol; elkeseredése gyű
löletté, irigységgé tarajosodik; szomorúságából
lázadás lesz. Lázadásában véresre zúzza homlo
kát, újabb nyomorúságokba dönti magát, vakon,
haragtól bőszülve pusztít, megittasodik a düh
től és a vége halál. Másik út a szomorúságtól
való szabadulásra a cinizmus. A cinizmus, amely
szántszándékkal és tudatosan tipor minden ér
téket s büszke arra, hogy el tud lenni olyan sok
minden nélkül, amiben mások örömüket találják.
Neki nem kell könyv, kép, zene, társaság, barát,
tisztaság, szépség, jóság, igazság. Megél bogyó
kon és gyökereken. Ellakik hordóban és barlan
gokban. Kell-e említenünk, hogy a cinizmus mö
gött is mélységes szomorúság, kiábrándultság,
csömör, életuntság lappang, ha ugyan a cinizmus
nem affektáció, hanem igazán komoly. A cinikus
ember a halál útját járja, a lemondásnak útját,
anélkül, hogy megtanulta volna az önmegtaga
dást és alázatosságot, az emberszeretetet és könyörületességet; anélkül, hogy azért nem élne az
alkalmakkal és eszközökkel, hogy másokat a sa
ját szegénysége és lemondása árán meggazdagít
son.
Van azonban egy nemes, életadó, üdvössé
ges szomorúság. Erről mondja az apostol, hogy
Isten szerint való. A megváltó Istennek szomo-
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rútága, amellyel elindul, hogy örömöt adjon a
világnak. Az Istenre néző szomorúság, amely
azért szomorkodik, mert Istentől távol érzi ma
gát és annak örül, ha Istenhez térhet vissza.

Egyház és hazafiság.
Hazánknak két nagy nemzeti ünnepe van.
Az egyik Szent István napja, a másik március
tizenötödike. Szent István napját a trianoni Ma
gyarországon a római katholikus egyház leg
alább is az ország fővárosában, a körmenettel és
a kongresszusaival iparkodik kisajátítani a maga
számára és pedig úgy látszik nem eredménytele
nül, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az első ma
gyar király történelmi alakját torzított perspek
tívába állítja az ünneplő nemzet elé, mert hiszen
Szent István mint király első sorban a nemzeti
életnek reformátora volt, aki mint keresztyén em
ber inkább a keresztyén politikának a képvise
lője és valljuk meg, igen erőszakos képviselője.
Annyira kisajátítja a római katholicizmus Szent
Istvánt a maga klerikális és ultramontán érdekei
számára, hogy azt is hallottam már, tartsuk meg
Szent István napját mi protestánsok, de ne mint
nemzeti ünnepet, hanem mint a külmisszíó ün
nepét, mert István király a keresztyénség szem
pontjából mint hittérítő szerzett érdemeket. Ez
zel a javaslattal szemben az én nézetem az ma
rad, hogy a protestáns egyházak igenis tekintsék
nemzeti ünnepnek István király napját, ezzel is
engedelmeskedve a magyar törvényeknek, de
lássák abban a maguk ünneplésének feladatát,
hogy István királyban rámutassanak a reformá
torra, aki isteni ihletés alatt felismerte, hogy
nemzetét csak a keresztyénség mentheti meg, és
a maga idejében csatlakozott és nemzetét is csa
tolta a nyugati keresztyénséghez, amelyben több
volt az élet, az erő és a mozgékonység, mint a
megcsontosodott és megdermedt keleti egyház
ban. Ha István király a reformáció idején élt
volna, bizonyára csatlakozott volna, szintén nem
zeti érdekből, a reformáció ügyéhez, amint azt
nemzetünk és fajunk legjobbjai tették.
Március 15-ike a protestantizmus szempont
jából jelenti első sorban a magyarországi keresz
tyén egyházak közti egyenlőségnek és viszonos
ságnak kimondását. Nemzeti szempontból jelenti
a nemzet öntudatra ébredésének és politikai
érettségre jutásának azt a fokát, amikor a sza
badságban és függetlenségben olyan drága kin
cseket ismert meg, hogy érettük életét is kész
volt kockáztatni; jelent egy olyan eszmei magas
latot a nemzet történelmében és karakterében,
amelyről azóta néhány lépcsőfokot leestünk.
Tulajdonképen azonban nem erről akarok
beszélni. Hanem arról, hogy az egyház egyálta
lán milyen álláspontot foglaljon el a hazafias és
nemzeti ünnepélyek irányában. Az egyház nem
hazafias szervezet vagy egyesület, abban a te
kintetben, hogy zászlót lobogtasson mindannyi
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szor, valahányszor az állam erre jelt ád, vagy
az állam különböző intézkedéseit hurrával és
éljenzéssel vagy huj-hujjal a nemzet közvélemé
nyébe bele kell vinni. De igenis hazafias szerve
zet az egyház mint népegyház abban az értelem
ben, hogy a nemzet ünneplését nem tekintheti
magától idegen ünneplésnek, hanem ezekbe a
nemzeti ünneplésekbe is beleviszi a vallást és
ezeket is megszenteli Istennek igéjével és Isten
hez való imádkozással; hálát adván Istennek
azért, ami kegyelmet és gondviselést a nemzet
irányában a történelem folyamán mutatott, tá
masztván vezéreket és közkatonákat, szívekbe
oltva hitet és hazaszeretetet, hősiességet és önfeláldozást, megnyitván a szemeket nagy törté
nelmi célok és összefüggések meglátására és lel
keket hevítve azok szolgálatára; reáterelvén a
nemzet lelkiismeretét azokra a bűnökre, amelyek
a nemzet életrendjét emésztik és azokra az eré
nyekre, amelyeknek virulásától a nemzet fenn
maradása és nagysága függ.
Az egyháznak minden oka megvan arra,
hogy lojális hűséggel viseltessék azon állam
iránt, amelynek rendje biztosítja azt, hogy az
egyház teljesíthesse feladatát, nyugodalmasan
és csendességben. Az egyház öntudattal mutat
hat rá arra, hogy az államnak legvitálisabb érde
kei azonosak az egyház érdekeivel és hogy az
egyház az államnak kiváló szolgálatokat tesz,
amikor Urának és Fejének engedelmességben és
alázatosságban szolgál. Egyet azonban nem sza
bad, hogy tegyen az egyház, Nem szabad, hogy
hazafiságából a samt homloka köré fonjon dics
koszorút és a Protestantizmus nagy fiainaK ér
demét minden további nélkül a saját javára
akarja kamatoztatni. Arra sincsen szüksége az
egyháznak, hogy úgy tűntesse fel a dolgokat,
mintha létjogosultságát attól nyerné, hogy mi
lyen mértékben vesz részt a hurrápatriotizmus
ficánkolásaiban, vagy mintha azzal akarna érde
meket szerezni, hogy történelmi ünnepek színe
alatt ünnepli és magasztalja azt, ami van s a
körül a nap körül forogjon, amely az adott pilla
natban éppen az égen van és süt, A történelmi
ünnep legyen történelmi ünnep.

Felelet
a 78, lapon közölt nyílt kérdésre.
Református feleségem református nővére 1920-ban
elhalálozván, egy öt éves leánykát hagyott hátra, A
háború alatt és utána is anya és gyermek az én házam
nál élt, míg katholikus ura oda volt a hadszíntéren. A
gyermeket anyja halála után újra magunkhoz vettük,
ami az előzmények után szinte magától adódott, Époly
term észetesnek vettük, hogy később törvényesen örökbe
fogadtuk. A kkor az árvaszéki ülnök, a gyermek anyjának
református fivére, azt kérdezte tőlem, óhajtom-e, hogy
a leányka az én vallásomra térjen és evangélikus le
gyen, mert ehhez jogom van s a gyermek még nincs 7
éves. £n ezzel a jogommal több okból nem éltem.

Debrecen.

Horvay Róbert.
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Ki törődik a protestáns Írókkal
és hírlapírókkal.
Irta: Orosi Iván.

Az olyan protestáns hírlapíró, aki valamely
újság keretében kapott elhelyezkedést, gyakran
látja, hogy a kát. egyház mily nagy gondot for
dít a katolikus íróknak és hírlapíróknak az egy
házi életben való bekapcsolására. Nemcsak Páz
mány nevével ellátott egyesületet szervezett szá
mukra, de szinte havonta jönnek felszólítások,
utasítások egy-egy katolikus eszme támogatá
sához, jóléti intézmények, könyvtárak, tanul
mányinak igénybevételére, amikért nem kérnek
egyebet, mint írásaikban a katolikus szellem
igénybevételét és ébrentartását. A közelmúlt na
pok egyikén Budapesten már sajtómisét is ren
deztek, amelyre ünnepélyes és megtisztelő felhí
vást kapott minden katolikus író és újságíró és
ahol Bangha páter mondott sajtót dicsérő beszé
det, amelyben többek között ilyen hangzatos ki
fejezésre is ragadtatta magát: „Az Isten, mint
író, a mi kollégánk!" De rendezzenek bárhol bár
mit, elsősorban mindig a helyi sajtót keresik meg
támogatásért; pártfogását kérik és megkülön
böztetett tisztelettel fogadják nemcsak a hitjükbeli, de a hivatását teljesítő másvallásu újság
írót is.
Sajnos ugyanezeket nem mondhatjuk el pro
testáns életünkről. A legtöbbször figyelembe se
veszik a protestánsok író és hírlapíró hittestvé
reiket. A sajtót nem becsülik meg és az írókat
nem igyekeznek a protestáns öntudat fejleszté
sének nemes és szükséges munkájában bekap
csolni. Egy pár kiválasztott egyénen kívül nem
csak hogy megfeledkeznek róluk, de nagyon sok
szor ellenük vannak. A protestáns kiadványok
legmerevebben elzárkóznak az irodalom haladó
munkásai elől, akik a konzervatív dogmatizmussal szemben az irodalmi élet állandó protestációját hirdetik. A modern írás nem talál elfoga
dásra a protestáns egyházi életben, holott a ka
tolikusoknál csak Mécs Lászlót kell megemlíte
nünk, akinek sokszor nagyon is protestáns szel
lemű írásait is elnézik és emelik őt megértésük
kel és támogatásukkal a halhatatlanság felé.
csakhogy a szellemének nagyságát biztosíthas
sák ezzel, mivel ő katolikusnak született. De ná
lunk még a régies irányok művelőit se sietnek be
fogadni, hacsak valami erős protektora nincs.
Alkalmam volt olyan protestáns sajtóesté
lyen is megjelenni, amelyen az elhangzott beszé
den kívül semmi sem volt olyan, aminek köze lett
volna protestáns mivoltunkhoz, vagy a sajtóhoz.
És ezen sajtóestélyre még a helyi sajtót se hív
ták meg. Talán kis dolgok ezek a magas eszmék
mellett, ám mégis oly nagy kihatással vannak a
mellőzött ujágírók lelki életére, akikre pedig
csak számítani lehetne mindenkor a protestáns
öntudat fejlesztésének kérdésében. A protestáns
egyházak vezetőinek módot kellene találni, hogy!
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az itt elmondott őszinte szavaim alapján valami
örvendetes változás jöjjön erre az eddigi kö
zönyre. Módot kell találni, hogy a protestáns
írókat, nemcsak a nagynevüeket, de a kezdőket
is egy táborba hozva, azok az egyházat megértő
jóindulata mellett ajánlhassák fel tehetségüket a
protestáns igazság és eszme szolgálatába. Meg
értéssel, szeretettel kell hívni és fogadni őket,
hiszen a magyar irodalom oly sok protestáns
nagyságot tud felmutatni. És a jövendő nagysá
gai pedig csak úgy lehetnek teljesen a protestan
tizmusé, ha azokat már most is magunknak akar
juk és tudjuk vallani.

Iz Északamerikai Egyesült
államok Evangélikus Egybázai.
Az evangélikusság az ezeréves hazában két nagy
egyházba szerveződött, a magyar és az erdélyi szász
evangélikus egyházba. Az Észak Amerikai Egyesült Ál
lamok evangélikusságának egyházakká szerveződése ha
sonló ehhez. A nyelvek, sőt conservative vagy liberális
felfogások szerint huszonegy ilyen evangélikus egyház
van. Érdekesek a neveik: Egesitett Lutheránus Egyház, A
Csatlakozott Ohio Zsinat, Jovai Zsinat, Buffaloi Zsinat,
Augusztána Zsinat, Norvég Lutheránus Egyház, Lutherá
nus Szabad Egyház, Eielsen Zsinat, Lutheránus Testvé
gek, Egyesített Dán Egyház. Dán Egyház, Izlandi Egy
ház. Suomi (Finn) Egyház, Finn Nemzeti Egyház, Finn
Apostoli Egyház, Missowi Zsinat, Csatlakozott Wisconsini Zsinat, Tót Zsinat, Norvég Egyház, Zsinati Szövetség,
Jehovah Gyűlés és végül egy név alá véve a 11.804 sza
bad-önálló gyülekezetét. Az egész evangélikusság száma
1916. volt 3,505.264 és 1926. 3.965.993 lélek. (The Luthe
ran World Almanac For 1930, o. 120—121.)
Ezek között legnagyobb az Amerikai Egyesített
Lutheránus Egyház. Megkeresztelt tagja 1929. évben
1,399.408. Ez egyház kiterjed Canadára is. Az idegenben
élő egyháztagjaival a lélekszáma 1,555.645. Munkája a
hazai gyülekezeteiben tizennégy nyelven folyik, ami ered
ményekben gazdag, mert az elmúlt év minden nyolcadik
napjára esik egy-egy új gyülekezet megszervezése, jól
lehet a legszegényebb egyházak közé tartozik. A belmisszióban inkább a minósitő eredményre, mint a nagy
szám elérésére fekteti a fősúlyt, amiben nagy segítsé
gére van a nagyban elterjedt automobil rendszer. Az el
múlt évben szeretet tevékenysége több, mint félmillió
lelket gazdagított. A fiatalság vezetésében és oktatásá
ban egységesítésre törekszik, azért küldik szét minden
hét vasárnapján az ifjúsági hetilapokat. Az egységesí
tett tanítási rendszer nyilvánul meg az évi iskolavezető
könyvben, amelyben a vasárnapi perikópákat magya
rázzák az ifjúság számára. Enekeskönyvében nem csak
az énekek, hanem rövid kollekták, perikópák, minden
vasárnapra az evangélium és epistola is, sőt gazdag
liturgiája is megvan. A zsoltárokat olvassa a lelkész min
den istentiszteleten, míg a vers második felével felel
reá a gyülekezet. Szelleme megegyezik a mi erős hazai
lutl^eránusságunkéval; még az énekek dallamai sem a
feltűnő, indulószerű hangon folynak, jóllehet a német
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evangélikus egyház kincseit az amerikai felfogás és ér
zülethez formálta át.
Az elmúlt évben három új vezetőt küldött a külmissziós m unkaterületre, amely kiterjed Kinára, Indiára,
Japánra, Libériára (Afrika), Brit Guiánára, Argentinára.
1929-ben Kinában dolgozott 144 munkás a 4,059 evan
gélikus kinai hivő között, 1930-ban már 190 a misszináriusok száma, 1927-ben Indiában az újevangélikusok
száma 6.006 volt; dolgozott 3551 igehirdető, közöttük
csak 51 külföldi lelkész; az összes evangélíkusság száma
140.000. Japánban^ éppen Tokyoban gyönyörű evangéli
kus templom épült. Kyushuban és Kumamotiban közép
iskoláink vannak a fiúk és leányok számára. Nem rég
gyermekóvó intézet is létesült. A tokyoi evangélikus
Theologia 22 japán theologust képez. Afrikában 30 miszszíonárius dolgozik, Libériában, hol az evangélikus ok
tatás a legmagasabb. Dél Amerikában a Brit Guiánában
25 a magvetők száma, Argentínában pedig 50, Magában
Buenos Airesben evangélikus főiskola áll 800 hallgató
val, Ez itt Amerika Egyesített Lutheránus Egyház Isten
adta és -áldotta külmisszió munkálkodása.
Az Amerikai Egyesített Lutheránus Egyház iskolai
intézményei között 15 theológiai akadémiája van. Kettő
a missziósföldön. Legnagyobb a Mount Airy Lutheran
Seminary Philadelphiában 130 theologussal, ahol a lel
készek számára is tartanak a professzorok előadásokat
a hét derekán. Főiskolája tizenöt. Ezek között legna
gyobbak a Getíisburg (Pa) 627 hallgatóval, a Spriengfield W ittenberg (Ohio) 2680 hallgatóval, Allentoron
Mühlenberg (Pa) 1479 hallgatóval, Dél Indiában van
Guntur Andra Christian College 804 hallgatóval. A ka
démiája 7, Speciális tananyaggal 2 iskolája van. A külmissziós területen 11 középiskolája van, 3934 diákkal.
A lelkész képzése elsőrangú; úgyhogy e tekintetben vezet
az Egyesült Államok területén.
Diakonisza anyaháza kettő van 209 nővérrel, az
egyik Baltimoreban, a másik Philadelphiában (2100 S.
College Ave., Rév. Bachmann, D. D.). Az ifjúság szá
mára vendégházak létesültek négy helyen évi 672 ven
déggel. Kórháza 9—21, 488 évi beteggel. Tevékenysége
kiterjed az aggok és árvák gondozására 20 intézetével,
benne 1502 felkarolt lélek. Más jellegű belmissziós in
tézete 13 és 9 belmissziós egyesülete és városi missziója
van. (Year Book of The United Lutheran Church in
America, 1929., 1930. The United Lutheran Publicotien
House, Philadelphia, Pa.) így összehasonlítva a mi hazai
félmilliós evangélikus egyházunkkal, azonnal szembe
tűnik az egyház hatalmas munkája és ereje. Mégis még
elégedetlen, még iskolák felállítását tervezi, hogy ne
kelljen sok evangélikus diákot és hallgatót más vallású, vagy vallási jelleg nélküli iskolába küldeni. Most
ötszáz hallgatós theologiai szeminárium felállítását tartja
a közel jövőben szem előtt. És a diakónia kifejlesztését
is óhajtja.
Sokszor hangzik el az, hogy Amerikában minden
üzlet és pénz. Erre legyen szabad idéznem az Amerikai
Egyesített Lutheránus Egyház konstitucióiból. A Beve
zetés: „Az Atyának, és Fiúnak, és a Szent Léleknek
nevében. Ámen." A második cikk 1., 2, és 3. szakaszai
így kezdődnek: „Az Amerikai Egyesített Lutheránus
Egyház elfogadja és őrzi az Ó és Űj Testamentum k a
nonikus iratait, mint Isten ihletett Igéjét" . . . . „Az
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Amerikai Egyesített Lutheránus Egyház elismeri a há
rom egyetemes hitvallást“ . . . „Az Amerikai Egyesített
Lutheránus Egyház elismeri és ragaszkodik a meg nem
másított Ágostai Hitvalláshoz." Ugyan csak a Harmadik
cikk 1, szakasza: „Az egyházban minden hatalom egy
szer és mindenkorra a mi U runkat és Megváltónkat a
Jézus Krisztust, mint az egyház Fejét illeti. E hatalom
nem ruházható senkire, sem pedig emberek testületére."
(Const, and. By-Laws of The Un. Luth. Ch, in America.)
Maga az Egyház Alkotmánya alapelveiben hasonlít
a magyarországi evangélikus egyház alkotmányához,
amennyiben választott tisztviselőkkel és bizottságokkal
intézi az Amerikai Egyesített Lutheránus Egyház az
ügyeit. A világiak szerepe azonban nagyon háttérbe
szorult. Az elnök egyházi ember, nincs mellette a világi
társelnök. Csak elvétve ad megbízást világi férfiaknak,
így leginkább pénztárosságot, vagy titkárságot. A különb
ség még ott is szembeötlő, hogy a hivatalok és a kikül
döttek több és modernebb mederbe végzik megbízatá
sukat, így az Erkölcsi és Szociális Segítség Bizottsága,
Egyházi Építészet Bizottsága, Nők Munkája Bizottsága,
Lutheránus Testvériség Bizottsága stb.
Szebik Károly.

Egyháztagság és egyházfegyelem.
I.
Az egyházi hatóságok hozzászólás végett le
küldték a „Szabályzat az egyháztagok fegyel
mezéséről“ című munkálatot az egyházközsé
geknek. Az 1930. évi egyetemes közgyűlés igen
helyesen állapítja meg jegyzőkönyvének 30-ik
pontjában, hogy az egyháztagok fegyelmezésé
nek szabályozása helyesen csak zsinati törvény
nyel eszközölhető. Valóban, törvényes alap nél
kül, s hozzá nem bíróság útján, hanem egyes
választott bizottságok útján, amely bizottságok
alakítására sem intézkedik a törvény, büntetés
sel az egyháztag nem sújtható. A szabályzat há
romféle büntetést ismer: feddés, a megválaszthatási és keresztszülői jogtól való megfosztás és
harmadszor az egyházból való kirekesztés. A
büntetéssel sújtandó mulasztások és vétkek a
Szabályzat szerint hatfélék. Az első olyan át
fogó, hogy a többit mind magában foglalja: a
hitéletnek és az egyháztagsági kötelezettségek
nek megátalkodott elhanyagolása. Az utolsó nem
tartozik ennek a Szabályzatnak a keretébe: az
egyháztanácsosi kötelezettségek elhanyagolása.
Marad tehát négy vétség, illetve mulasztás: 1. a
gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének el
hanyagolása; 2. az állami törvényekbe vagy a
keresztyén erkölcsbe ütköző magaviselet; <3. a
reverzális; 4. ugyancsak a reverzálissal kapcso
latos: ha valaki gyermekeit nem iparkodik rá
venni arra, hogy reverzálist ne adjanak. Ha a
pontokat közelebbről vizsgáljuk, úgy fogjuk ta
lálni, hogy tulajdonképpen csak két olyan dolog
van a Szabályzat szerint, ahol a fegyelmezésre
megfogható alap kínálkozik. Az egyik a büntető
törvénybe ütközés, a másik a reverzális. És még
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a reverzális dolgában is a fegyelmezendő egy
háztag folyamodhatik és szerintem eredménnyel
folyamodhatik, amennyiben az egyháztagságra a
büntetés vagy kirekesztés után is igényt formál,
az állami hatóságokhoz; nemszólva arról, hogy a
„keresztyén erkölcsbe ütköző magatartás” és a
gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének el
hanyagolása miatt kirótt büntetés ellen szintén
a világi bíróságoknál kereshet magának elégté
telt az illető, feltéve, hogy szentesített zsinati
alkotmány nem ád jogot az egyháznak enemü
büntetések kiszabására.
Általában, mielőtt az egyháztagok fegyel
mezéséről szabályzatot készítenénk, jó volna
először is tisztában lenni azzal, hogy miáltal lesz
valaki egyházunknak tagja és miben áll ez az
egyháztagság. Ha erre a kérdésre irányítjuk fi
gyelmünket, lehetetlen rá nem jönnünk, hogy az
egyháztagság dolgát hazánkban elsősorban nem
egyházi, hanem állami törvények szabályozzák.
Forrófejű emberek, akikben nem hiányzik a buzgóság és jóakarat s akik többnyire amerikai vagy
„közösségi” viszonyokra állítják be mentalitá
sukat, erről meg szoktak feledkezni, valamint
megfeledkeznek arról is, hogy a fegyclmezendőnek családja, gyermekei, rokonai vannak s hogy
ezeket a kapcsolatokat sem szabad figyelmen
kívül hagyni a fegyelem szabályozásánál és gya
korlásánál. Nem szabad felejteni, hogy az a fe
gyelmezendő egyháztag nem úgy áll a világban,
mint az ujjam, hanem tagja az államnak, a tár
sadalomnak és a családnak. S mint állampolgár,
mint a társadalom tagja, mint apa, anya, gyer
mek, sógor vagy koma szintén játszik szerepet s
az a feddés, vagy választhatósági és keresztszü
lői jogtól való megfosztás, vatfv az egyházból
való kirekesztés kihat nemcsak annak az egyén
nek az életére, hanem egész környezetére is és
nemcsak a megfegyelmezett, hanem a környe
zete és hozzátartozói is így vagy amúgy reagálni
fognak a fegyelmezésre, s az új folt esetleg még
nagyobb szakadást idéz elő.
Én nem mondom, hogy a fegyelmezés szük
ségtelen vagy helytelen. Én csak azt mondom,
hogy a fegyelmezési szabályzatot nem szabad
ilyen hevenyészve összeütni, mint ahogyan ez az
előttem fekvő szabályzat szemmel láthatólag ké
szült. S még arra is rá akarok ebben az összefüggésben mutatni, hogy a Szentléleknek is hagy
junk teret az egyháztagok fegyelmezésében és
nevelésében. Ha nézem sok érdemes egyházta
gunk életét, múltját, nehéz felismernem, hogy ha
ilyen fegyelmi szabályzat paragrafusai szerint
egy bizonyos ponton belenyúltunk volna annak
az egyháztagnak az életébe, ma nem volna az,
aki, nem volna az egyháznak érdemes tagja. Bár
mennyire bizzunk is az emberi és intézményes
fegyelmezés áldásos hatásában, vagy a szabály
zatok elrettentő és így preventív működésében,
én mégis azt tartom, hogy az a Zsoltáríró, aki
így imádkozik: „Ifjúságomnak vétkeiről és bű
neiről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint
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emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!”
egészen más fegyelmezés alatt állott, mint ami
lyent mi most előkészítünk.

Az amerikai methodisták
takaródét hivatnak.
Az amerikai methodista püspöki egyház
missziói bevételei évről-évre zsugorodnak, úgy
hogy az 1930. év végén kénytelen volt, az ame
rikai gazdasági helyzetre való tekintettel is, költ
ségvetésébe a küliöldi munkára előirányzott öszszeget, körülbelül két millió pengővel leszállítani.
Ennek következtében az európai munkájában is
változtatásokat tett, programmját megkurtította
és némely területről visszavonult.
A németországi gyülekezetek segélyét le
szállítja és felhívja őket, hogy mielőbb rendez
kedjenek be arra, hogy önmagukat tartsák fenn.
A jugoszláviai methodisták segélyezésére a svájci
methodistákat kéri fel. A bulgáriai methodistákat
felhívja, hogy az ottani kongrcgacionalistákkal
egyesüljenek. A franciaországi munkát egészen
likvidálja, s az ottani methodistákat megkeresi,
hogy a franciaországi protestáns egyház kebelé
ben helyezkedjenek el. Az olaszországi segélye
zéseket is nagy mértékben alábbszállítja s az ot
tani gyülekezeteket felhívja, hogy vagy önálló
sítsák magukat anyagi tekintetben vagy csatla
kozzanak más protestáns csoportokhoz. A svéd
országi, norvégiai és dániai gyülekezeteknek
hat, hét, illetve nyolc esztendőt engednek, amely
idő alatt anyagilag teljesen függetlenítsék magu
kat az amerikai methodistáktól. Ezen tervek meg
valósításának valószínű következménye az lesz,
hogy Európából visszahívnak minden amerikai
methodista püspököt.
De nemcsak Európában, hanem a világ más
részeiben is, a szoros értelemben vett külmissziói
munkamezőkön itt-ott teljesen megszünteti, más
hol pedig megnyirja a munkáját a methodista
püspöki egyház.
Az amerikai m etodistáknak európai pro
pagandája, amely Magyarországra is kiterjedt,
olyan volt, hogy méltán kihívta az európai pro
testáns egyházak elítélő kritikáját. Mondhatjuk,
hogy skandalózus volt. Nemcsak hogy a tisztára
evangélikus skandináv országokat tekintette kül
missziói területnek, s bevitte azokba a protes
táns egyházak közötti felekezeti harcot, hanem
Németországban és nálunk is a protestáns egy
házak rovására iparkodott terjeszkedni. És er
kölcsi szempontból a methodisták eljárását nem
fogja menteni a mostani visszavonulásuk sem,
mert nem a protestantizmus közös érdekeinek
felismerése alapján fújnak takarodót, hanem
csupán pénzügyi okokból. Ha pénzük volna, bi
zonyára tovább folytatnák azt a munkát, amely
a protestáns egyházak közti harcot szítva és ál
landósítva, Európában a protestantizmus hely
zetét gyengítené.
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HÍREK.
Bibliaolvasóknak. — Viselkedésünk. — Márc. 16.,
hétfő: Járj világosságban! Ján. 12, 35. 36; 119. Zsolt. 1—6.
— Márc. 17., kedd: Járj szeretetben! Ef, 5, 1. 2; Róm.
13, 8—10. — Márc. 18., szerda: Járj lélekben! Gál. 5,
13—18. — Márc. 19., csütörtök: Járj igazságban! 26.
Zsoltár; 2 Ján. 4. — Márc. 20., péntek: Járj jócseleke
detekben! Ef 2, 8—13. — Márc. 21., szombat: Járj böl
csen! Kol. 4, 1--6. — Márc. 22,, vasárnap: Járj meggon
doltan! Ef. 5, 9—17. — Böjt 5-ík vasárnapja (Judica):
Epistola Zsíd. 9, 11—15 Krisztus megváltói halálának
örök érvénye. Evangéliom Ján. 8, 46—59. A bűntelen
Krisztus örökkévalósága. — Emlékeztető; 1813. márc, 19.
Livingstone Dávid, Afrika misszionáriusa szül. — 1685.
márc. 21, Bach Sebestyén zeneszerző szül. — 1663. márc.
22. Francke Ágost Hermann a hallei árvaház alapítója
szül.
Halálozások. Özv, M o k r y Endréné sz. Stur H er
mina f. évi március 6-án, istenfélő, munkás és áldásos
életének 91-ik évében,, rövid szenvedés után földi éle
tének végére ért. Temetése március 8-án volt Budapes
ten (I., Társ-u. 6.). — Dr. P f e i f f e r Miklós az O rszá
gos Társadalombiztosító Intézet helyettes főorvosa márc.
6-án, 36 éves korábadi hosszú szenvedés után Budapes
ten meghalt. Az elhunytban Pálmai Lajos tb. esperes,
lapunk volt fel. kiadója, vejét gyászolja.
Lelkészértekezlet. A soproni felső egyházmegye
tényleges szolgálatban álló lelkészei S c h ö 11 z Ödön
esperes elnöklete alatt f. é. febr. hó 25-én alkalmi érte
kezletet tartottak Sopronban. Az értekezlet megemlé
kezett Rosta Ferenc soproni lie, tanár és Hollós János
soproni lie. igazgató elhunytáról, üdvözölte Dr. Payr
Sándor ny. egyet, tanárt 70. születésnapja alkalmából,
majd időszerű, a tényleges lelkészeket közelebbről érintő
kérdésekkel foglalkozott. A Luther-film betiltásával k ap 
csolatban megütközésének adott kifejezést azon, hogy
ebben a betiltásban hir szerint ev, férfiak is részesek és
határozottan kívánja, hogy a bírálóbizottság döntése
revíziónak vétessék alá. A lelkészgyermekek nevelte
tését illetőleg feltétlenül szükségesnek tarto tta az é rte
kezlet, hogy ebben a tekintetben az összes lelkészek
szolidaritást vállaljanak és egymást kölcsönösen tám o
gassák. Az e célból az egyes lelkészekre kivetendő járu
lékok megállapítására vonatkozólag azonban szükséges
nek tartja, hogy ez a kivetés a lehető legkörültekintőbb
módon történjék meg és számoljon az egyes lelkészek
vagyoni és magánviszonyaival is. A kivetés igazságos
sága az egyes esperesek által volna az illető ehm.-re
vonatkozólag ellenőrzendő. Megemlékezvén a theol. kar
új épületének m egtörtént felavatásáról, az értekezlet
fájdalmas megütközésének adott kifejezést a felett, hogy
a lelkészek nem vehettek részt az ünnepélyen t e s t ü 
l e t i l e g , L u t h e r-ü ö n t ö s b e n , bár a püspök úr ré
széről ilyen döntés történt. Szükségesnek tartja, hogy
ilyen zavar a jövőben hasonló esetekben egységes ren
dezés által elkerültessék. Az egyet, gyűlésnek a ref. ün
nepélyének egységesen okt. 31-én való m egtartása ügyé
ben hozott határozatával kapcsolatban a lelkészegyesü
let felterjesztést fog intézni a kerület útján az egyet.
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gyűléshez, hogy gondoskodás történjék ezen intézkedés
hatósági
jogvédelmének
biztosításáról. Az
Eposz tagsági díjainak egyházközig úton való beszedését
illetőleg az értekezletnek az volt a véleménye, hogy erre
a tagságra vonatkozólag kényszer gyakorlása nem helyes.
Ezeken kívül még számos kisebb és helyi érdekű kérdé
sekkel foglalkozott az értekezlet.
Győr. Nagyegyházasi Mikiás Mihály egyház fel
ügyelő megrongált egészségi állapotára való hivatkozás
sal, orvosi tanácsra tisztségéről lemondott. A március
8-án tarto tt egyházközségi közgyűlés felügyelővé egy
hangú bizalommal dr, Hőfer Vilmos városi főjegyzőt, pol
gárm esterhelyettest választotta meg. N. Mikiás Mihályt a
közgyűlés érdemei elismeréséül tb. felügyelővé válasz
totta.
A soproni Theológiai Konferencia (április 7—10)
programmja. Az evang, hittudományi kar a Husvétot
követő héten négynapos konferenciát rendez Sopronban
a következő programmal: A p r , 7, d. u. 6 óra megnyitó
istentisztelet, Kiss István püspök; utána vallásos estély,
melynek keretében Dr. Deák János dékán a konferen
ciát megnyitja, D. Kovács Sándor az Apológiáról tart
emlékbeszédet. — A p r . 8. D. Dr, Prőhle Károly: A
szekularizmus mint világjelenség; D. D. Raffay Sándor:
A protestantizmus világhelyzete; Lie. Dr. K arner K á
roly: Az erkölcsi élet válsága; Németh Károly: A szo
ciális válság. — Vallásos estély, Dr. báró Podmaniczky
Pál: A dzsagga misszió, — A p r . 9. D, Dr. Prőhle Ká
roly: Korunk válsága és a theológia; Dr. Böhm Dezső:
A nevelés mint világprobléma; Dr. Deák János: A Tíz
parancsolat szociális jelentősége; D. Geduly Henrik: A
magyar protestantizmus helyzetképe. — Vallásos estély;
Dr. Kiss Jenő: Korunk válsága és az egyes ember. —
A p r . 10. D. Dr. Prőhle Károly: Korunk válsága és a
theológia; D. Kapi Béla: Egyházunk feladatai a válság
gal szemben. 11 órakor záró istentisztelet, D. Stráner
Vilmos. — Jelenkezési határidő azok számára, akik
kedvezményes vasúti jegyet kérnek márc, 20, egyébként
márc. 31. Részvételi jegy 4 P, segédlelkészeknek és egye
temi hallgatóknak 2 P. — Felvilágosítással szolgál a fekultás dékáni hivatala, Sopron, Deák-tér.
Ady-est Győrött. A győri evang. ifjúsági egyesület
márc. 8. irodalmi est keretében em lékezett meg Ady
Endréről. Az estet Bándy Ferenc, a fiúosztály elnöke
nyitotta meg. I'só Pál „Ady költészete és az ifjúság lelki
világa" címen tarto tt értékes, magas színvonalú előadást
Kuszák István A dy-költem ényeket szavalt.
V. Kendeh-Kírchknopf Gusztáv püspöki másodlel
kész, az Orsz. Luther Szöv. igazgatója halálának évfor
dulóján Bpesten, a D eáktéri templomban ünnepség volt
márc. 9-én. Vitéz Nagymegyeri Raics Károly ny, altá
bornagy nyitotta meg az emlékünnepélyt, D. Raffay
Sándor emlékbeszédet tartott. A Lutheránia-vegyeskar
énekelt.
Kétbodony. Csöváry Géza kétbodonyi lelkész 47
évi szolgálat után nyugalomba vonult. A gyülekezet a
megüresedett állásra a volt lelkész fiát, Csöváry Dezső
csákvári lelkészt hívta meg, akinek beiktatása február
1-én volt. A beiktatást Zatkalik Károly bánki lelkész
végezte.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

„Evangélikus Egyházi Életrend/' A győri egyház
megye Belmissziói Szövetsége ezen a cimen igen hasz
nos tájékoztatót adott ki egy az énekeskönyvben, ima
könyvben stb. elhelyezhető lapon. Az Életrend nyolc
pontban foglalja össze azokat a tudnivalókat és taná
csokat, melyeket az evangélikus keresztyénnek ismer
nie kell. A Szövetség ezt a kiadványt első sorban a
győri egyházmegye gyülekezeteiben való ingyenes szét
osztásra jelentette meg a saját költségén, 10.000 pél
dányban. De kívánatra szívesen küld mutatványpéldányt
a lelkészt hivataloknak, s kellő számú megrendelés ese
tén újból kiadja. Érdeklődök forduljanak a Szövetség
pénztárosához: Kiss Samu ev. lelkész, Nagybarátfalu,
Győr megye. — A győri egyházmegye Belmissziói Szö
vetsége ezzel a kiadványával elismerésre méltó, érde
mes szolgálatot tett az egyháztagoknak, gyülekezeteknek
és egyháznak. Kívánatos volna, hogy ilyen röpcédulák
más egyházi és vallási kérdésekről is jelenjenek meg.
Orsóvá. Orsován a reformátusok 50 éven át bé
kességben éltek az evangélikusokkal; most azonban ki
váltak, ref. fiókegyházat szerveztek, különböző vagyoni
követelésekkel léptek fel. E mellett azt kérték a refor
mátusok, hogy a templomot és temetőt úgy használhas
sák, mint eddig. Az evangélikus gyülekezet a kérés tel
jesítését megtagadta. Felebbezés folytán az ügy a bánsági
ev. föesperes elé került, aki a kérést teljesítette. így
került az ügy újabb felebbezés révén az erdélyi zsinatpresbyteri ág. h. ev. egyház elnöksége elé, amely ja
nuár 12-én a reformátusok kérését elutasította.
A Marcal folyó áradása a legnagyobb károkat
K i s b a b o t , győrmegyei község határában okozta. Az
egyházi épületek kárt nem szenvedtek, de a tanítás,
minthogy az iskola vizzel teljesen körül volt zárva, még
március 5-én is szünetelt. A templomban március 1-én
az istentisztelet csak ladikok igénybevételével volt meg
tartható. A falu határának kilenc-tized része teljesen viz
alá került. Hasonlóképen viz alá került 17 lakóház, úgy
hogy a lakókat részben vagy egészben ki kellett lakoltatni. Két ház mindjárt az első napon rombadölt; a
házukat vesztett két evang. család részére — az egyik
6 gyermekes, a másik munkaképtelen agg iparos —
mindkettő „nincstelen" szegény — adományokat kér a
gyülekezet lelkésze. Címe: Ihász László ev. lelkész, Kis
babot, n. p. Rábaszentmihály, Győr megye.
A Prot. Irodalmi Társaság március 6-án Budapes
ten a Ráday-utcai ref. theológián Ravasz László püspök
elnöklete alatt sajnos gyéren látogatott felolvasó és vá
lasztmányi ülést tartott. Többek közt jelen volt Antai
G. és Czinke F. ref. püspökök, Csikesz S. dereceni egye
temi tanár és részünkről Szlávik M., Hamvas J., Illgen
A., Gaudy L. és Bendl H. pénztáros. Elsőnek Szilágyi
Z. tanár olvasott fel „Hitújítás és hitregék a Balkánon"
címmel, amelyben személyesen szerzett tapasztalatai és
tanulmányai alapján mély bepillantást engedett a bolgár
bogumilok vallásos hitrendszerébe, erkölcstanába, egy
házi életébe és irodalmába! Eredetük a XII. századba
nyúlik vissza s a török hódoltság után a katholicizmushoz menekültek. Nálunk Vigna (Temes m.) vidékén fel
találhatók. A második felolvasó Szondy Gy. volt, ki egy
közelebb megjelenő művéből eleven előadást tartott „az
állatok gyermekkoráról". — A választmányi ülésen Tö
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rök P. titkári jelentését olvasta fel, amelyből örömmel
értesültünk a Társaság, taglétszámának nagyobb aránya
emelkedéséről. A vidéki vándorgyűlések közül Ravasz
L. és Antal G. püspökök előadásával úgy anyagi, mint
főleg erkölcsi tekintetben a kaposvári és kecskeméti
tűnt ki. Végül Bendl H. pénztári jelentését terjesztette
elő, mely a segélyek csökkenése dacára stabilis képet
mutat. Az államsegélyek elmaradása köztük a legérzé
kenyebben érinti a Társaság anyagi helyzetét. (Sz. M.)
A Gyóni Társaság március 8-án tartott közgyűlésén
tb. elnökévé választotta D. D. Raffay Sándor püspököt
és Dr. Pékár Gyulát. Társelnökké Jánossy Gábor orsz.
gyűl. képviselőt választották meg.
Nyugtázás. Köszönettel ismerem el a következő
íelülfizctéseket: özv. Simkó Károlyné Bcsaba 1.00, özv.
Ráth Arnoldné Bpest 1.60, Flegmann Erailné Szuhakálló 1.60, Dr. Csépi Lajos Szeged 0.80, Bárdosi Gyula
Celldömölk 0.60; Mühlhausler Mihályné Bpest 0.60 P.
Szeged. Az Egyetemi Luther-Szövetség március
hó 10-én kultúrestélyt tartott. Megnyitó beszédet Dr.
Polner Ödön e. tanár, fővédnök mondott. Dr. Surányi
Unger Tivadar e. tanár „Az egyetemi élet Amerikában"
cimen tartott előadást. Kutas Kálmán lelkész költemé
nyeiből olvasott fel. Közreműködtek még Körffy Endre
és Bele Ferenc dr. városi zeneiskolai tanárok, Kertészné
Kain Kató, Sz. L. Würtzler Magdi és Szórád Ferenc
operaénekes.
Budapest inségakciója. A polgármesteri jelentés
szerint az inségakció lebonyolításánál eredményesen mű
ködtek közre a kerületi elöljáróságok meAett a társa
dalmi szervek és az egyházközségek. Az étkeztetési ak
ció februárban naponta 17.500 embernek adott ingyen
ebédet, a fizető felnőttek száma naponta 4400, az isko
lásgyermekeké 17.000 volt, tehát a rendszeresen étkezők
száma februárban elérte a 39.000-et napontal Kiosztott
a főváros 24.000 q fát, 2500 q burgonyát, 10.771 q sze
net, továbbá 1100 családnak zsír, kolbász és sertéshús
váltására jogosító igazolványokat.
Jugoszlávia. Az újonnan alakult ágostai hitv. evan
gélikus német egyház első országos közgyűlése ünnepé
lyes keretek közt kezdte meg tárgyalásait az újvidéki
(Novisad) evang. templomban. A körülbelül 90 közgyű
lési tagon kívül a király képviselője is jelen volt. A fia
tal egyháznak kerek számban 130.000 tagja van.
Rabszolga-munka Oroszországban. Több állam kor
mánya okiratszerü bizonyítékát követeli annak, hogy a
szovjet rabszolga- munkával állítja elő kiviteli cikkeit;
csak azután tiltják el ilyen áruk bevitelét. Sir Hilton
nak, az angol parlamenthez benyújtott irata ezt a tényt
újból megerpsíti: Az archangelski kényszermunkásokat
úgy válogatják ki, hogy a hajó berakásoknál csak olya
nokat alkalmaznak, akik más nyelven nem tudnak, hogy
a külföldi hajók matrózai ne értesüljenek életkörülmé
nyeikről. A kiszabott napi munkaidő 12 óra. Mivel azon
ban az elvégzendő munka is ki van szabva, csak igen
erős emberek készülnek el vele, a gyengék és betegek
tovább dolgoznak. A hideg 45 fok s az emberek pusz
tulnak, mint a legyek. Az élelmezés 2 'A font kenyér, de
csak az egészen elvégzett munkáért, ha nem készülnek
el a munkával, akkor ennek az adagnak a felét vagy
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negyedét kapják. Ivóvizüket a folyóból merítik, meleg
vizet úgyszólván sohasem kapnak. Vérhas járvány urc.'
kodik, A rokonok által küldött adományok sohasem ér
keznek el a foglyokhoz. Orvosi kezelés egyáltalán nincs.
Baleset és sebesülés az illetőnek magánügye; a munkától
nem mentesíti őket. A pinegai táborban a kényszer
munkások sátrak alatt laknak a legkeményebb hideg
ben is. Archangelsk vidékén vannak barakkok, de ezek
annyira túlzsúfoltak, hogy sokan csak ülve aludhatnak.
A szökésre halálbüntetés van kiszabva, A száműzetések
nél a családtagokat elszakítják egymástól. Minden tulaj
dont elkoboznak. A lusai táborban 30.000 nő és gyer
mek van; élelmezésük % font kenyér és halleves. A
foglyok között sok a lelkész, akiknek egyetlen bűne áz,
hogy istentiszteleteket tartottak.
A brassói egyházmegyei felekezeti iskolák sérel
mei. A Kolozsvárt megjelenő „Evangélikus Néplap" fel
panaszolja azokat a sérelmeket, amelyek az evangéliku
sokat az iskoláztatás terén a brassói egyházmegyében
érik. A román elemi iskolai törvény szerint minden ta 
nuló abban az elemi iskolában ktöeles folytatni és befe
jezni elemi iskolai tanulmányait, amelyben elkezdte. A
/égrebajlás úgy történik, hogy az evang. iskolák átleszik
az államiba azokat, akik az államiban kezdték a tanu
lást, de átvesznek olyanokat is, akik az evang. iskolá
ban kezdték; de aki államiban kezdett, azt nem enge
dik át az evang. iskolába. Másik sérelem az iskolai ál
lamsegély leszállítása. Harmadik az, hogy eddig egyet
len evang. iskola sem kapta meg a nyilvánossági jogot.
Sérelmek vannak az állami iskoláknál is. Magyar anya
nyelvű gyermekeket az állami iskola román tagozatába
írnak be. Az elemi iskola magyar tagozatának felső
osztályait teljesen romanizálják. A k r i z b a i elemi is
kolánál a m a g y a r a n y a n y e l v ű t a n í t ó k kénye
lemszeretetből egyszerűen beszüntették a felső tagoza
ton a magyar nyelvű oktatást, s ez az eset az a p á c z a i
állami iskolánál is. Az állami iskola magyar tagozatá
hoz nem neveznek ki elegendő számú magyar tanerőt
s a magyar nyelvű tárgyakat olyan tanerőkre bízzák, akik
magyarul nem tudnak.
Madridtól Moszkváig és vissza! Kiszámították, hogy
az evangélikus gyülekezeti diakonisszának átlaga évente
megtett útja megfelel a Madridtól Moszkváig és vissza
tartó útnak. Milyen nagy munkateljesítmény ez, amiről
senki sem beszél, amiről még az evangélikus gyüleke
zeti tagoknak sem igen van fogalma.
A posta-tarifák emelésének eredménye az lett,
hogy 1930. december hónapban az ajánlott levelek, táv
iratok és telefonbeszélgetések száma annyira megcsap
pant, hogy abban az egy hónapban 1,876.000 pengő defi
cit keletkezett, A bevétel csökkenésénél szerepet játszhatik az ország lakosságának fokozatos elszegényedése
is, de bizonyára nagy része van benne a drágításnak.
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A helyzet tehát úgy alakult, hogy akik a postát igénybe
veszik, azok kénytelenek többet fizetni, de a posta nem
nyert vele semmit, viszont sokan nem veszik, vagy nem
vehetik igénybe a postát, ami a magyar kultúrális, tá r
sadalmi és gazdasági életnek rovására megy. — A kor
mány egyébként a posta-drágítással majdnem egyidejű
leg egyházunk portótérítési államsegélyét 20%-al le
szállította, úgyhogy az egyházat kétszeresen sújtja a
drágítás.
Megjelent „Jer haza"; négy evangelizáló elmélke
dés a tékozló ú j példázatáról. Irta Sallay István. Ára
70 fillér. Vallásos estélyeken való felhasználásra alkal
mas. Megrendelhető a szerzőnél: Budapest, Gyulai Pálutca 9,
Az állami kiadások apasztása és a tanítóság. A kul
tuszminiszter közölte az illetékes egyházi főhatóságokkal
az állami kiadások apasztásáról szóló 1930. évi 47. t.-c,nek az iskolafenntartókat és tanítókat érintő rendelke
zéseit és ezekkel kapcsolatosan rendeletet adott ki,
amelyben kimondja, hogy „a kiadások apasztásáról szóló
törvény vonatkozó szakaszai alapján a nem állami elemi
iskolai tanítók, amennyiben előzetesen más álláson ren
des tanítói minőségben még nem működtek, segédtaní
tói minőségben alkalmazandók." Amíg a segédtanítókra
vonatkozó részletes miniszteri utasítás megjelenik, az
egyházi hatóságok felhívják az egyházközségeket, hogy
ha valamely tanítói állásra kezdő tanítót választanak
meg, azt segédtanítónak válasszák meg. Kezdő tanítónak
az tekintendő, aki nem működött előzőén mint rendes
tanító. Olyan tanító ellenben, aki közvetlen előző állá
sában már mint rendes tanító működött, rendes taní
tóvá választandó meg.
600 ifjúsági munkás használja az Ébresztőt a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének vezetői lap
ját. Hétről-hétre közöl ismeretterjesztő, bibliatanulmá
nyozó anyagot, legújabb számaiban a 12-től 15 évesek
közti munkatervezetét és részletes programmját, a föld
míves ifjúsági munka problémáit, programmot társasal
kalmakra, ismertet más ifjúsági mozgalmakat s közöl
híreket az országban folyó keresztyén ifjúsági munká
ról. Előfizetési ára fél évre 2 pengő 50 fillér. Megren
delhető: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége,
Budapest, VIII., Hornyászky-utca 26. I. 9.
Előadás az öngyilkosságróL D. D. Füllkrug Gerhard,
a Nemzetközi Belmissziói és Diakoniai Szövetség fő
titkára, a németországi Belmissziói Központi Bizottság
igazgatója február 23-ikán „Az öngyilkosság sors vagy
bűn?" címen előadást tartott Budapesten az egyetemes
egyház Üllői-utí székházában.
F e le lő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLY.
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Az evangélikus fiit foglalata
(Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz) című könyv
VII. kiadása Szövetkezetünk kiadásában újra megjelent.
Ára 1 pengő. Tanítók Szövetkezete könyv- és papirkereskedése, Nyíregyháza.
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A keresztyén vallás lényegét, amely annak
tartalmat ád és minden más vallástól, istenhit
től megkülönbözteti, Péter apostol velősen jel
lemzi, amidőn azt mondja, hogy a keresztyének
a Krisztus által hisznek Istenben. És az epistolai
szakaszban (1 Péter 1, 17—25) éppen olyan ki
fejező erővel mondja el Krisztus szenvedésének,
halálának, feltámadásának és megdicsőülésének
történetét, érdemét, hatását. Vallásunk össze
forrott a Krisztussal. És ha látjuk, hogy a kérész tyénségben mennyi tespedés, lagymatagság, szá
razság és tehetetlenség van, akkor Péter tanítása
nyomán megtalálhatjuk mindennek okát a keresztyénség nagy részének a Krisztushoz való
olyan viszonyban, amely viszony csak mondva
csinált, élettelen és gyökértelen.
A keresztyénség savát-borsát veszti, megízetlenül és elerőtlenedik, ha nem ápolja Krisz
tussal a legbensőbb, legéletteljesebb közösséget.
A keresztyén ember kárt vall lelkében, ha a vi
lág lármája és sürgölődése között nem szakit
magának időt arra, hogy négyszemközt legyen a
Krisztussal, aki által hisz Istenben. A Krisztusól való elmélkedés, életébe, tanításába való elnélyedés elkerülhetetlenül szükségesek, ha meg
ikarunk maradni szent vallásunkban, ha azt
ikarjuk, hogy a vallás élet és út legyen szá
nunkra. Hogyan várhatnánk eleven érőt olyan
(.eresztyénekben, akik nem látogatják a hitnek
orrását, nem hajolnak föléje, hogy merítsenek
>előle; akik csak távolról emelnek kalapot a
Crisztus előtt és csak néha nyelnek le egy-egy
norzsát az élet kenyeréből?
Minden téren azt tapasztaljuk, hogy a gyaorlat teszi a mestert. Tudományban, művészet
en, sportban csak az haladhat előre, aki állanlóan, napról-napra foglalkozik velük. Nem istenisértés-e az, amit sok keresztyén művel, amikor
illanatnyi sugallatokra, egy-egy érzelem-exploióra, akarat-megmozdulásra bízza hitének fenníaradásait? Nagyon igaz, hogy hitből élünk. De
agy tévedés azt gondolni, hogy ez az élet-miszkum, a hit, valami isteni csoda állandó hatása
latt a magunk hozzájárulása nélkül megmarad
iruló erejében. Ellenkezőleg. Hitünk ellaposoik, eltompul, kivásik a lelkűnkből és életünkből,
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ha nem foglalkozunk szívünkben, elménkben,
mindden erőnkkel azzal, aki által hiszünk Isten
ben: a Krisztussal. A naponkénti meditáció, az
erőteljes, aktiv és a belső embernek minden te- •
hetségét igénybe vevő imádkozás nélkül nem ma
radhatunk összeköttetésben a hitnek elkezdőjé
vel és bevégzőjével.
A léleknek minden energiáját fel kell hasz
nálnunk és naponta koncentrálnunk a Krisztusra,
harcolnunk kell, hogy megmaradjunk a hitben és
gyarapodjunk. A Böjt az egyházi esztendőnek
az a szakasza, amikor különösképen foglalko
zunk Urunk szenvedésével és értünk hozott ál
dozatával. Ennek az időszaknak gazdag áldását
csupán akkor tapasztalhatjuk meg, ha csak
ugyan meg is tesszük, amit a Böjt követel. De ha
ezt az időszakot jól használjuk fel hitünk elmé
lyítésére és tartalommal való megtöltésére, ak
kor az utána következő napok is meghozzák éle
tünkben azokat a perceket és félórákat, amikor
lélekben letelepszünk Krisztus lábaihoz és át
adjuk magunkat neki, hogy ö is átadhassa ma
gát nekünk és betolthessen bennünket erőivel.
A „világ reménye" így lesz örök reménység n
mi személyes életünkben, amikor istenhitünk a
Megváltó személyes életében gyökerezik s abból
szívja a táplálékot s annak erejével terem gyü
mölcsöket.

Bodelschwlngb, mint tbeológus.
1893 telén ki ül ott a greifswaldi theológia
egyik tantermének utolsó padjában. Csak nem
az öreg Bódelschwingh? Negyven évvel azután,
hogy a theológia padjait koptatta, leült hallgatni
Cremer és Schlatter előadásait. Eredetileg azért
hívták Greifswaldba, hogy a missziói ünnepélyen
prédikáljon. Az akadémia méltóságos keretei
közt, kissé félszegen érezte magát, de azért ki
fejezte ezt a gyermeki hitét: „Remélem, hogy a
másvilágon is boldog szívvel folytathatom a
munkát azokon, akik az evangéliumról semmit
sem hallottak." Hogy milyen nyomot hagyott az
ő előadása, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy.
az a komolyság és alaposság, amellyel az emlí
tett két professzor előadásait tartotta, igen mély
benyomást tett Bodelschwinghre. Négy évvel ké
sőbb egy fürdőhelyen egész csodálatosan öt
theológiai professzor talákozik a templomban.
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A gondolat, hogy a gyakorlati életben kinn lévő
lelkészek számára időnként theológiai konferen
ciákat kellene rendezni, máf most adódhatott
volna, egyenlőre azonban nem volt elég meleg
viszony főleg Schlatter és Bodelschwingh között.
Schlatter éles kritikai megjegyzést tett a gya
korlati keresztyénség némely hibájára, míg Bo
delschwingh egy középkori kínpad láttára vál
tig hangoztatta, hogy a középkori kínzások sem
mik sem voltak ahhoz képest, amiket a mai tár
sadalom követ el azokkal szemben, akiket töm
lőébe csuk és azután kibocsát anélkül, hogy
megélhetésére gondolna. Később egy kirándulás
alkalmával a vitázók nyakába szakadt az eső.
Két ember, egy ernyő. Mit volt mit tenni: Az el
lenfelek kénytelenek voltak a közös ernyő alá
húzódni. S ezalatt a közös ernyő alatt született
meg az ú. n. theológiai hét gondolata. A tudo
mányos theológia művelői és a gyakorlati theo
logia szolgái közt csak növekedni fog az ellen
tét, ha nem ülnek le egy asztalhoz. Szükség van
arra, hogy a lelkészek, akik az egyetemi évek
alatt csak a bevezetést kapták meg a tudományos
theológia útvesztőjében, leüljenek időnként volt
professzoraik lábai elé. Viszont az elsősorban
fejmunkát végző professzorokra igen jótékony
hatással lehet a gyakorlati keresztyénség embe
reivel való találkozás. Még az esernyő alatt meg
beszélték, hogy a következő év 1898. augusztu
sában megtartják az első theológiai hetet.
Ez a theológiai hét újabb bizonysága Bó
déi schwingh theológiai érzékének, ö igazán ment
volt a audás és tudomány minden kultuszától, de
viszont rendkívül élesen látta azt a tényt, mily
nagy vétket követ el nemcsak a gyakorlati tevé
kenységet elhanyagoló tudományos theológia,
hanem a tudományos theológiának hátatfordító
gyakorlati keresztyénség. Hogy melyiket érezte
jobban? Mint gyakorlati keresztyén épen a gya
korlati keresztyénségtől várta a nagyobb felelős
séget, hogy tegye félre az öngőgöt.
Akkor ez a theológiai hét, mely még külföld
ről is számosakat vont Bielefeldbe, úttörés
számba ment. Ma már egész tömeg theológiai
konferencia, Freizeit és kurzus folyik leginkább
nyaranta. Ilyen volt nálunk 1917-ben a Felső
lövői konferencia, 1920-ban az Ostffy asszony fai
konferencia, 1921-ben a Kemeneshőgyészi, 1924ben az Ózdi, 1926-tól a Klotildliget-bétheli kon
ferenciák és az ágostai hitvallás jubileumi évé
ben a soproni theológiai konferencia. Ezeken a
konferenciákon akár külföldet, akár a belföldet
vesszük, nem igen tudott megvalósítani a tudo
mányosságnak és gyakorlatiasságnak az az áldott
egyensúlya, ami Béthelben. Nem is kis dolog az.
S hogy Bodelschwinghnek sikerült ezt az ideát
megközelíteni, az is mutatja az ő rendkívüli nagy
ságát.
Ezeken a konferenciákon meleyeket minden
két évben megismételnek és ami a lelkészek vas
tag baráti gyűrűjét övezte Béthel köré, a fő elő
adásokat Cremer és Schlatter tartották. Maga
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Bodelschwingh látszólag nem nagy szerepet ját
szott, de hozzászólásaiban mindig igyekezett a
hitnek azt a csodálatos alapakkordját megszólal
tatni, amelyre minden kételkedés elhallgat, ha
egyébként a szív meghajol az előtt, ami minden
értelemnek felette vagyon.
Theológiai tanulmánya idején ő maga is
megismerkedett a kételkedés labirintusaival, ép
azért mindig igen türelmes volt azokkal szem
ben, akik hasonló harcokban álltak. Nem szűnt
meg azonban hangoztatni azt, hogy a hitbeli bizo
nyossághoz csak az alázatos bűnbánat és önmeg
tagadó szeretet vezet. A hit tulaj donképeni fő
akadálya, a lelki gőg. Egyik theológiai hét al
kalmával így szólt: Az emberi szív annyira gőgös,
hogy még egy gyermek szeretetét sem tudja el
fogadni anélkül, hogy abból zsákmányt ne csi
náljon magának. így voltam én is, amikor teg
nap itt prédikálnom kellett? A szívem azt
mondta: Nos, most híres professzorok előtt kell
prédikálnod. Hogy fogsz beszélni, hogy tessél
nekik? — Lám ilyen fennhéjjázó az emberi szív!
Pedig Isten a kevélyeknek ellenük áll,
Amikor a látogatók a Béthelben feltomyosodó nagy emberi nyomor láttára kérdéseket tet
tek fel neki, így szólott: ,,Időnként én is nagyon
szenvedek és nem tudom megérteni miért nehe
zedik a földre annyi nyomor! De azután árra
gondolok: Hát nyomor nélkül mi lenne? Még
borzasztóbb lenne a helyzet, mert akkor a ke
vélység minden ellenállás nélkül burjánozhatna
fel. Az emberi szív sokkal kevélyebb, semhogy
nélkülözhetné a szenvedést.
Isten létének bizonyítékai felől sohasem bo
csátkozott vitába. Egyszer azt mondta, hogy ő
istentagadót Béthelben még sohasem látott. Is
tent annyira ismerjük, amennyire szeretjük. Em
bertársaimat is csak annyira vihetem közelebb
Isten ismeréséhez, amennyiben szeretem és
amennyiben reája Isten szeretetét sugárzóm.
Mindez Bodelschwinghnél a kereszt tövéből fa
kadt. A kereszt evangéliomának felragyogásáért
voltak kedvesek és drágák néki ezek a theoló
giai hetek. Egyik alkalommal a liberális theoló
giának egy professzora elhozta növendékeit
Béthelbe. Befejező látogatást tevén Bodelscwinghnél így szólt: „Kedves lelkész úr! Mi
lyen sok jót tesz ön a betegekkel. De miért ta
núsít olyan visszautasító magatartást az én theo
lógiai munkásságommal szemben?“ „Kedves
professzor úr,” hangzott a válasz — a régi hit
nélkül egy epileptikus beteget sem tudnék ápolni.
„Nemcsak én, de ön sem.“
Ezeket a theológiai heteket minden két év
ben megismételték. Jelentőségük nem is a gya
koriságban, hanem a rendszerességben volt. Mit
ér, ha valahol az első években kétszer is össze
jönnek és pár év múlva minden elalszik. Azt
sem szabad feledni, hogy a bétheli theológiai hét
résztvevőinek van alkalmuk közben is résztvenni
igen komoly konferenciákon,
A theológiai hét újabb igazolása annak a
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józan nagyrabecsülésnek, amellyel Bodeschwingh
a theológiával szemben viseltetett. A theológiai
hét részvételi körét kiterjesztette nem lelké
szekre is. Ezzel is jelezte, hogy az egészséges
theológiában nem csupán nyűgöt és kölöncöt lá
tott, s a vele való érintkezéstől áldást várt az
egyszerű, laikus, de intelligens hivő, Isten-or
szága alázatos munkásai számára. Nem tarto
zott tehát azok közé, akik a theológiától még a
theológusokat is féltik. Azok közé tartozott, akik
az igazi theológiától még az igazi hívőket sem
féltik.
Az előadások nyilvánosak voltak, azokat
mindenki hallgathatta. Az utánna következő esz
mecseréken csak theológusok vehettek részt. Ez
volt az előre megállapított rend. Nem volt ebben
semmi bántó. Itt nyílhattak meg őszintén a lel
kek, így mélyülhetett el a theológiai hét mun
kája. Ez az amiben talán a soproni theológiai
konferencia is követhetné Bodelschwingh pél
dáját.

Egyháztagság és egyházfegyelem.
II.
Az egyháztagok fegyelmezéséről van szó.
Hogy egy ilyen szabályzatot életbe léptessünk,
ahhoz előzőleg szükséges, hogy az egyház min
den tőle telhetőt megtett légyen, hogy az állami
törvények szerint evangélikus egyháztag való
ban, Krisztus törvénye szerint is tagjává legyen
az egyháznak. Ezzel a Szabályzat-tervezettel
legalább is egyidejűleg fel kellene vetődnie an
nak a kérdésnek: Mi az oka. hogy olyan sok.
ijesztően sok egyháztagban elhomályosodott, el
mosódott az egyháztagsággal járó felelősségek
és kötelességek tudata?
Ha erre a kérdésre terjesztjük ki vizsgáló
dásunkat, hamarosan rájövünk arra, hogy a gyü
lekezeti autonómia elvén álló egyházunknak
gyengesége és betegsége a gyülekezeti élet erői
nek megbénulásában gyökerezik.
Azt mondhatná valaki, hogy hiszen ez a sza
bályzat éppen a gyülekezeti életet akarja erősí
teni! Nagyon helyes. Ezzel szemben én azt állí
tom, hogy egy hadsereget nem lehet győzelemre
vinni azzal, hogy a haditörvényszék jól műkö
dik. Oda egészen más dolgok is kellenek. Fel
adatunk az, hogy az egyháztagságot tartalommal
töltsük meg. Pozitív tartalommal. Ha az egyház
tagságnak lesz elegendő, gazdag, fontos, jelentő
ségteljes tartalma, akkor a fegyelmezés magától
jön. A gyülekezet önmagát és tagjait fegyel
mezni fogja. Ha ellenben ilyen tartalma az egy
háztagságnak nincs, akkor a fegyelmezés csak
mesterkélt, kényszeredett valami. Hogy azonban
az egyháztagságot tartalommal tölthessük meg,
világosan kell látnunk és tudnunk, hogy mi az
egyház feladata és munkaköre; mely eszközök
állnak rendelkezésére feladatának teljesítésében,
munkájának elvégzésében.
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Az egyház nem önmagáért van. Az egyház
nem érheti be azzal, hogy önmagát fenntartja,
még kevésbbé azzal, hogy önmagát más intézmé
nyekkel fenntartatja. Távol áll tőlem, hogy az
egyház istentiszteleti életét lekicsinyeljem. Ez
elsőrendű funkciója. Mégis meg kell mondanom,
hogy a keresztyénségben ez nem elég. A keresztyénség erkölcsi vallás; a kultusz önmagában,
megfelelő élet nélkül elöbb-utóbb dekadenciába
juttatja. Az egyháznak szükségképeni funkciója
keresztyén társadalom kialakítása. Ezt a mun
kát a gyülekezetben kell elkezdeni. A gyüleke
zet nem lehet csupán kultuszközösség, hanem
szükséges, hogy eguttal szociális szeretet- és
munka-közösség, életközösség legyen. Fel kell
ismernie, hogy mindazok az intézmények, egye
sületek, amelyek az egyháztól elvonják a tagok
munkaerejét, az egyház ellen dolgoznak. Az egy
házban kell elegendő bátorságnak lenni arra,
hogy legyen életeszménye nemcsak az örökké
valóság, hanem a jelen idők és a földi élet szá
mára is és ennek az életeszménynek szolgálatába
kell állítania tagjait, hogy azoknak élete meg
teljék ezekkel a feladatokkal. Egyházunk eddig
valóságos élvezettel engedte át a különböző mun
kákat különböző állami és társadalmi, községi
és egyesületi- szerveknek; kényelmes volt. Es
most kezdünk ráeszmélni, hogy az egyház ha
jójának csavarja az űrben forog s nem halad
előre. A csavart bele kell mártani, bele kell vinni
a vízbe; nem szabad félni az élettől, a harctól.
Akkor majd az egyháztagok is más szemmel né
zik egyházunkat és nem árulják el egy tál len
cséért. De ezt a gyülekezetekben kell kezdeni,
nem fennt. A gyülekezet élete legyen a keresz
tyén életeszménynek megfelelő szociális élet.
Diakónus.

Az idők végének jelei ?
Lapunk egyik olvasójától kapjam egy cik
ket, amelyben az utolsó időkre vonatkozó szent
írásbeli helyekkel foglalkozik, s kisérő levelében
említi, hogy mások azután hozzászóljanak —
mert különböző szekták és tévtanítók megté
vesztik az embereket. Háborúk, forradalmak, éh
ínség, keresztyénüldözések, vizáradások, földren
gések, mindenféle testi és lelki nyomorúság so
kakban azt a hitet keltik, hogy ezek azok a jelek,
amelyek a világ végének és Krisztus dicsőséges
második eljövetelének elközelítését, s ezzel a hí
vőknek üdvösségét és megváltatását, az ezer
esztendős birodalom ránkköszöntését hirdetik. A
cikk beküldője meg fog nekem talán bocsátani,
hogy sorait most nem közlöm. Nem közlöm pedig
azért, mert mindezekkel a dolgokkal most egy
másik szempontból akarok foglalkozni, amely
szempont több kilátással kecsegtet, mint az a
másik, amelyre vonatkozólag Urunk azt mondta,
hogy az ő eljövetelének idejét csak az Isten
tudja, s bármennyi jel előzi is meg, hirtelen és
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váratlan lepi meg a föld lakosait. Krisztus a hiveitől csupán azt várja, hogy legyenek minden
kor készen. Ez a kötelességünk.
A másik kérdés, ami azokkal a jelenségekkel
kapcsolatban lelkűnkben felmerül, az, hogy az
Isten által teremtett, fenntartott és kormányzott .
világban miért és honnan van ennyi szerencsét
lenség, baj, keserv, katasztrófa? És ez a kérdés
hitünk szempontjából és a keresztyénség szem
pontjából azért nagyon fontos, mert egyenesen
a gondviselő Istenbe vetett hitet ingatja meg igen
sok emberben. Már pedig az Istenhit marad a
fundametoma a vallásosságnak, s az Istenbe,
mint szerető mennyei Atyába vetett hit marad a
fundamentoma a keresztyén vallásosságnak. Ha
ez az Istenhit megrendül, akkor semmiféle ra
jongó vagy félszeg spekulációk, számítgatások
és jelmagyarázatok nem tudják megszilárdítani.
A katasztrófák a hivő embert első sorban nem
abból a szempontból foglalkoztatják, hogy mi vár
reánk, mi következik, hanem abból a szempont
ból, hogy mi van ezen katasztrófák mögött. Nem
az a fontos, hogy utánuk jön-e a Krisztus, hanem
az, hogy mögöttük, mellettük és bennünk ott
van-e az Isten.
,
Ez a kérdés nem idegen attól a másiktól
sem. Feltéve ugyanis, hogy ezek a katasztrófák
csakugyan a Krisztus hamari jövetelét jelentik,
azok, akik a katasztrófáktól távol állnak, akik
az újságokban vagy adventista könyvekben nyu
godalmas békességben olvassuk róluk, talán re
ménykedő örömmel várhatják az Urat, de azok,
akik a szerencsétlenségeknek szenvedő részesei,
•bizonyára nem ezt nézik és nem ezen elmélked
nek, hanem azt kérdezik magukban: Istennek
bölcs és jó világkormányzása miként engedhet
meg ilyen bajokat? A világ végéről való henye
elmélkedés a messziről szemlélőnek hiábavaló
latolgatása. A jelek azonban nem azoknak szól
nak, akik tőlük távol, hanem azoknak, akik ben
nük vannak. Az adventisták egyik nagy csaló
dása az, hogy ők a jeleket másokon keresik és
látják, anélkül, hogy magukon tapasztalnák.
Az elevenbe vágó probléma nem a bekö
vetkezendő idő, hanem az égető és sajgó jelen.
Krisztus önmaga szenvedett és nem a mások
szenvedéséből következtetett. Az ő tanítása nem
egy számtani feladatnak a megfejtése, nem is a
próféciákon való eltűnődés következménye volt,
hanem vállalta azt, amit Isten vele, általa, rajta
tenni akart. És így találkozott Isten akaratának
engedelmeskedve, a gonosszal. Azzal a gonoszszál, amely a világban olyan nagy hatalom. —
Krisztus nem azt kérdezte, amikor a világban a
gonosszal találkozott, hogy mit jelent az a világ
számára. Nem is azt kérdezte, hogy ennek a ha
talmas és erős gonosznak a világban való jelen
létéből milyen következtetéseket lehet levonni a
jövendőre. Krisztus azt kérdezte, hogy mi az ő
teendője ezzel a gonosszal szemben. És egészen
bizonyos vagyok benne, hogy Krisztus, amikor a
világ végéről és második eljöveteléről tanított,
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nem azért tette ezt, hogy betürágó keresztyének
abból a jövendőre prófétáijanak, hanem arra
akarta őket megtanítani, hogy látván a jeleket,
miként éljenek a jelenben, hogy övék legyen a
jövendő dicsőség. A jelek jelentősége nem a jövendőben, hanem a jelenben van. A jövőben csak
annyiban, amennyiben a jövendő kihatással lehet
a jelenre. Alaptanítása ebben a tekintetben az,
hogy ne gondoskodjunk a holnapi napról, mert
minden napnak elég a maga baja-gondja, s a hol
napi nap majd gondoskodik magáról.
A gonosz problémája azonban, eltérőleg a
második eljövetel problémájától, tényleg a má
nak is a gondja. A gonosz a világban van, sőt,
János apostol szerint a világ a gonoszban van.
Ezt a gonoszt a szarvánál kell megfognunk, mert
másként felöklel bennünket. Sajnos, a Krisztus
második eljövetelén többnyire olyanok gondol
kodnak, akik nem tudnak gondolkodni, ellenben
a jelenvaló gonosz azoknak a gondolatait foglal
koztatja, akik nem tudnak hinni. Jobb volna, ha
fordítva lenne.
Kínában milliók halnak éhen. Japánban,
Ujzélandban vagy Jugoszláviában százan és ez
ren pusztulnak el a földrengésekben. Oroszor
szágban kimondhatatlanul szenvednek a keresz
tyének. Elemi erők és emberi gonoszság rombol
nak, pusztítanak a világban. A keresztyénség
azt hirdeti, hogy Isten mindenható, jó, szerető,
gondviselő. A „gondolkodó“ ember erre azt fe
leli: Hát nem olvasod, nem hallod, hogy mi megy
végbe a világban? Ha az Isten csakugyan az
volna, amit róla tanítanak, akkor ilyesmik nem
történhetnének. Isten vagy nincs, vagy ha van,
tehetetlen, ha nem tehetetlen, akkor gonosz. S
erre a másik „gondolkodó“ ember azt mondja:
Tényleg, ebben van logika. S íme, abból, amiből
az adventisták Krisztus eljövetelére következ
tetnek, a „gondolkodók“ arra a következtetésre
jutnak, hogy nincs Isten, vagy ha van, akkor nem
olyan, amilyennek egy Istennek lennie kellene,
hogy higyjünk és bizzunk benne, hogy imádjuk,
hálaadással dicsőítsük és neki szolgáljunk. És ez
a második következtetés manapság végzetesebb,
mint az első.
Mit feleljünk ezeknek a „logikusan gondol
kodóknak“? Körülbelül ezt. Ha nincs Isten, akkor
a-világban katasztrófa, baj, nyomorúság sincsen.
Akkor a világban nincsen sem jó, sem rossz. Ak
kor minden, ami a világban végbemegyen, azért
megy végbe, mert így van rendjén, ez a világ fo
lyása, erről senki nem tehet. Akkor a legoko
sabb az, hogy beletörődünk a megváltoztathatatlanba. De van-e ember, aki bele tud nyugodni?
A fátum, a végzet, a vaksors kicsodát elégít ki?
Az emberi lélekből elutasíthatatlanul tör fel a
kérdés: miért? És erre a kérdésre az életnek
erre a nagy, titokzatos kérdésére adja meg az
egyik választ a keresztyénség. És szerintünk a
keresztyénség adja meg a helyes és igazi választ;
azt a választ, amely amikor a rejtvényt megfejti,
egyúttal az embert győzelemre is viszi. Azért
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vannak katasztrófák, vagyis olyan események a
világban, amelyeket katasztrófának érzünk, mert
ez a világ Istennek világa, benne erkölcsi világ
rend uralkodik és a világban élő embernek nem
az a rendeltetése, hogy szórakozzék és örüljön,
hanem az, hogy tökéletesből jön.
A tökéi etesbülésnek titka pedig, ami a gol
gotái keresztfán lett sok más egyébbel együtt
nyilvánvalóvá, az, hogy szenvedünk. Az az Is
ten, aki a világot teremtette, kormányozza és
fenntartja, nem olyan Isten, amilyennek az em
ber szeretné, hanem olyan amilyen. Szent. És
ennek a szent Istennek az akarata az, hogy az
emberek is szentek legyenek, amint ő maga szent.
És amikor megjelent közöttünk testben, amikor
a szent Isten itt élt közöttünk, ó is szenvedett és
nekünk példát hagyott, hogy nyomdokait köves
sük, a keresztet felvegyük, magunkat megtagad
juk. És ez a szent Isten azt is követeli tőlünk,
hogy bízzunk benne. Hitet kíván. Akarata az,
hogy hitben járjunk és nem nem látásban. És van
valami titokzatos erő, a Szentlélek, amely azt
mondatja velünk: Amen, legyen meg a Te aka
ratod 1 És akiben ez a hit megvan, az ma is csak
úgy, mint kétezer évvel ezelőtt, úgy érzi, hogy
legyőzte a világot. Problémáival együtt legyőzte
a világot.
A katasztrófák az idők végének jelei? Le
hetséges. Az idők vége mindig ittvan. De ez
mondhatnám mellékes. A lényeges az, hogy az
Isten mindig ittvan. „Tiveletek vagyok.’* A ka
tasztrófákban is. A katasztrófális tévedés az, ha
a Krisztust a katasztrófák utánra várjuk s a ka
tasztrófákon nála nélkül akarunk keresztülesni,
hogy azután találkozzunk vele valahol.

• Az egyház a politikában.
i.
Ezekben a sorokban azzal a kérdéssel sze
retnék foglalkozni, hogy a Krisztus egyházának
milyen mértékig van joga, oka és kötelessége
közvetlen módon befolyásolni a politikai életbe.
Közvetlen mód alatt értem azt, hogy gyakorlati
lag. s mivelhogy a politikai élet pártokban szer
vezkedik, működik és harcol, úgyhogy a pártonkívüli politika csupán azt jelenti, hogy az illető
politikus fenntartja magának azt a szabadságot,
hogy alkalomszerűleg hol az egyik, hol a másik
politikai párthoz csatlakozzék, ami sok esetben
még nagyobb és rosszabb önzés lehet, mint a
konzekvens pártpolitika és könnyen fajulhat —
ha a politikai helyzet a pártonkívüliségnek mér
legbillentő jelentőséget ád, zsarolássá — a poli
tikai életbe való közvetlen befolyás alatt értem a
pártpolitikai életben való tevékeny részvételt,
esetleg pártalakítást.
A kérdést aktuálissá teszi három dolog.
Először az, hogy egy protestáns-párt alakítására
komoly kísérletek és munkálatok vannak folya
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matban. Másodszor a mostani képviselők man
dátuma néhány hónap múlva lejár s új képvise
lőválasztások lesznek. Harmadszor a keresztyén
egyházak kivétel nélkül arra a felismerésre jut
nak, hogy a keresztyén társadalom megszervezé
sében, illetve a társadalomnak keresztyén meg
szervezésében feladataik és kötelességeik van
nak. Az utóbbi ponthoz hangsúlyozni kívánom,
hogy az Istenországának a németek eszkatológikus felfogásától eltérő angolszász fogalma az,
amely ma tért hódit és a gyakorlati keresztyénség követelményével lép fel a társadalmi, itt-ott
a politikai téren is. Az Istenországának ez az
angolszász felfogása, amely a Miatyánknak azt a
kérését, hogy jöjjön el az Isten országa, nem a
„végső időkbe" vetíti, hanem mint a mostani
„eónban", a jelen világban megvalósítandót fogja
fel, s amely a protestantizmus kálvini típusában
kezdettől fogva preponderáns volt és a kálvini
egyházak életére mindenkor rányomta bélyegét,
különösképpen kedvez annak a nézetnek, hogy
az egyház közvetlenül, gyakorlati módon, pártpolit ikailag is lépjen a közélet porondjára.
Vagyis küldjön pártembereket a parlamentbe,
állítson fel pártprogrammot és konkrét törvényjavaslatokkal álljon elő.
Amikor ezzel a gyakorlati kérdéssel gya
korlati szempontból, de elvi alapon foglalkozunk,
némelyek talán azt mondhatnák, hogy a magyarországi evangélikus egyháznak szórványjellegé
nél fogva, s azért is, mert erősen kisebbségi egy
ház, ebben a tekintetben sok mondani valója nem
lehet, mert mi gyengék vagyunk arra, hogy ön
álló politikai pártot alakítsunk s majdnem bizo
nyos, hogy a választási harcban az egész vonalon
vereséget szenvednénk. Ez azonban téves meg
ítélése a helyzetnek. Mert ha tényleg létre jönne
az a protestáns párt, amelyet emlegetnek, akkor
az evangélikusok a reformátusokkal való szövet
ségben mégis ponderálnának. De ha nem ala
kulna is meg a protestáns párt, egy politikailag
megszervezett evangélikus egyház valamely más
párt számára tényleg jelentene erőgyarapodást.
Akik az egyháznak a politikai életben való
közvetlen szereplését elítélik, azok részben olyan
politikusok, akik politikai ténykedésüket nem
szeretnék keresztyén irányú bírálatnak kitenni,
részben olyan keresztyének, akik a politikát
olyan piszkos munkának tartják, amellyel az
egyház nem szennyezheti be magát, részben
olyan taktikusok, akik az egyház számára nem
várnak semmi jót attól, ha beleelegyedik a po
litikába. Aki az egyháznak a politikai életben
való közvetlen szereplését kívánatosnak és szük
ségesnek tartják, azok olyan politikusok, akik a
keresztyén törvényhozástól, vagyis a törvények
től egy tisztább, jobb, igazabb és nemesebb tár
sadalmi életet remélnek; olyan keresztyének,
akik az evangéliom tanítását az életben megvaló
sítani kívánják az állami berendezkedés és a tör
vények útján; és olyan taktikusok, akik az egy
házra jót várnak attól, ha az egyház a politikai
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életben is számottevő faktor, hatalmi tényező
lesz.
Le kell szögeznünk azt a tényt, hogy az egy
házra nézve sohasem és seholsem lehet közöm
bös az, hogy milyen annak az államnak a beren
dezkedése, törvénye, élete, amelyben az egyház
él és munkálkodik. Az evangélíomok tanítását
és a Krisztusnak tartozó hűséget tagadja meg az
az egyház, amelyik számításból, opportunitásbóí,
gyávaságból szó és tett nélkül halad el a társa
dalmi igazságtalanságok áldozatai mellett, a tár
sadalmi élet romlottságai és betegségei mellett.
Az ilyen egyház csak pusztulást érdemel és el is
pusztul. Az etikai keresztyénségnek első sorban
a szervezett egyház kell hogy reprezentánsa és
munkása legyen. És ebben a tekintetben talán
nincs is eltérés, vagy véleménykülönbség a kü
lönböző keresztyén egyházak, sem a keresztyé
nek között. Nézeteltérés akkor mutatkozik, ami
kor arról van szó, hogy az életben hol keressen
az egyház kontaktust a gyakorlati követelmé
nyekkel. S éppen ezen a ponton találjuk meg
kérdésünkre is a feleletet. A gyakorlati politika
két részből áll. Az egyik a törvényhozás. A má
sik a törvények végrehajtása. A politikai pártok
arra törekesznek, hogy a törvényhozásban és a
törvény végrehajtásában hatalmi pozíciót nyer
jenek, többségre és kormányra jussanak. Az már
most a kérdés, hogy csakugyan a törvényeken és
azoknak végrehajtásán, vagyis a törvényhozó
testületen és a kormányon fordul-e meg a társa
dalmi élet krisztianizálása. Nincsenek-e itt olyan
momentumok is, amelyek sokkal fontosabbak an
nál, hogy melyik párt nyeri el a szavazatok több
ségét és melyik párt keríti hatalmába a kormány rudat.

FELELET
a lapunk múlt számában megjelent „Lelkészértekezlet“
című közleményre.

Az „Evangélikusok Lapjá“-nak f. évi 11.
száma a soproni felső egyházmegye lelkészérte
kezletének üléséről szóló tudósításában a követ
kezőket írja: „Megemlékezvén a theol. kar új
épületének megtörtént felavatásáról az értekez
let fájdalmas megütközésének adott kifejezést
a felett, hogy a lelkészek nem vehettek részt az
ünnepélyen testületileg, Luther-köntösben, bár a
püspök úr részéről ilyen döntés történt. Szük
ségesnek tartja, hogy ilyen zavar a jövőben ha
sonló esetekben egységes rendezés által elkerültessék.“ Az Evang. Hittudományi Kar ezzel
kapcsolatban megállapítja, hogy 1. a hittudo
mányi karnak a felavató ünnepélyek kapcsán
nem volt teljesen szabad keze az elhelyezés és
felvonulás rendjének a megállapításában, 2. an
nak idején maga is kívánatosnak tartotta volna,
ha az ünepnélyen a lelkészek testületileg Luther-köntösben jelenhettek volna meg. Azonban
a) a fennálló körülmények közt, járművek hiá
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nyában, legjobb akarattal sem tudott arról gon
doskodni, hogy a lelkészeket a templomból az
új épülethez megfelelő módon (autón vagy egyéb
járművekkel) átvitesse, ennek következtében
lelkészeink kénytelenek lettek volna az utca to
longásában egyenként Luther-kabátban az új
épülethez igyekezni, ami bizonyára nem szolgált
volna sem a Luther-kabát, sem lelkészeink mél
tóságának emelésére, b) az „ecclesia praecedit“
elvének értelmében a Luther-kabátban megje
lenő lelkészeket a világi hatóságokkal szemben
elsőbbség illeti meg. Az istentiszteleten és az
ünnepélyen résztvevő számos világi előkelőséget
azonban lehetetlen lett volna a 4—5. sorokba
visszaszorítani anélkül, hogy a rendezőség szá
mos súlyos sértéát ne kövessen el. Különben is
az udvariasság azt követelte, hogy egyházunA,
amely a hittudományi kar épületében valami
módon mégis csak otthon van, az elsőbbséget en
gedje át azoknak, akik ott teljességgel vendé
gek, Mivel ugyancsak helytelen lett volna a Lu
ther-kabátban megjelent lelkészeket hátsó so
rokba vagy csoportokra elkülönítve elhelyezni,
jutott a rendezőség arra a meggyőződésre, hogy
helyesebb, ha a lelkészek nem jelennek meg Lu
ther-kabátban. Egyébként a Hittudományi Kar
sajnálattal állapítja meg, hogy a soproni felső
egyházmegye lelkészértekezletének az elnök
sége — jóllehet a kar tagjai úgyszólván minden
éven szoktak tartani az esperességi lelkészi érte
kezleteken az elnökség felkérésére előadást —
nem hívta meg sem a kart, sem annak egyes tag
jait erre az említett értekezletre, pedig akkor
közvetlenül kaphattak volna felvilágosítást a fen
tiekre vonatkozólag. S fájdalommal állapítja meg
a kar azt is, hogy az említett értekezlet a hittu
dományi kar új épülete felavatásáról emlékezve
meg, — csupán arra érzett indítást, hogy fájdal
mas megütközésének adjon kifejezést afölött,
hogy testületileg, Luther-köntösben nem vehet
tek részt, — ami a fontiek szerint épen a lelkészi
kar méltósága megóvásának érdekében történt.
Pedig itt talán hálával is tartoznánk első sorban
a jó Isten iránt azért, hogy fakultásunk új épü
letébe költözhetett.
Nagy szomorúsággal és őszinte sajnálattal
állapítja meg ezzel a sajnálatos közleménnyel
kapcsolatban a kar azt is, hogy hittudományi ka
runk működését szórványosan még érdemes lel
készi karunk egyes tagjai is olyan megvilágí
tásba helyezik, amely nagy félreértésre adhat
alkalmat épen azért, mert tárgyilagosnak egyál
talán nem mondható. Hittudományi karunk s an
nak minden egyes tagja azon munkálkodik, hogy
egyházunk felvirágoztatását mozdítsa elő a neki
adatott karizmák szerint, — kérve kérjük azon
ban lelkészi testületünket s annak minden egyes
tagját, hogy ezt a munkát testvéries összefogás
sal támogassa, mert kétségtelen az, hogy azt a
nagy válságot, melyben jelenleg élünk, csak úgy
tudjuk veszteség nélkül átélni, ha egyház és
theol. fakultás egymást kölcsönösen megértve és
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támogatva vfcgzi a maga munkáját Isten dicsősé
gére. — A m . kir. Erzsébct-tudományegyetem
evang. hittudományi kara nevében:
Dr. Deák János, e. r. dékán.

Lelkészegyesület.
Szives tudomására hozom a kedves Lelkész
testvéreknek, hogy a múlt hó közepén közzétett
ama tudakoló felhívásomnak, hogy nem tarta
nák-e kívánatosnak a tavasz folyamán egy
MELE-konferenciának, illetve rendkívüli köz
gyűlésnek az összehívását: csak a legminimáli
sabb mértékben kaptam igenlő választ, a legtöb
ben lelkésztársaink közül a nehéz viszonyok foly
tán minden gyülekezést mellőzendőnek tartanak,
mivel az egyáltalán nem kecsegtet nagyobbfoku
látogatottsággal.
Én tehát lemondok erről a tervről s ez al
kalommal csak arra kérem a Lelkésztestvéreket:
méltóztassanak a közbeeső esperességi és kerü
leti lelkészértekezleteken érlelni az olyan tár
gyakat, amelyek esetleg az őszi MELE-gyülésen
megvitatás tárgyai lehetnek.
Egyébként jelzem, hogy a lelkészfiak tanul
mányi segélyezése ügyében én megtettem a szük
séges lépéseket az illetékes minisztériumnál s
bírom azt az Ígéretet, hogy megfelelő időben az
ügyet meg istárgyalják.
Nyíregyháza, 1931. márc. 16.
Igaz szeretettel
Paulik János
a MELE elnöke

H Í R E K .
Bibliaolvasóknak. — A vér hatása. — Márc. 23.,
hétfő: Tisztulás és szabadulás. Ján. 6, S3—56; 1 Pét. 1,
18—19; Zsid. 9, 11—22. — Márc. 24.. kedd: Vád. 1 Mózes
4, 3—10. — Márc. 25., szerda: Hálaadás. 1 Mózes 8, 18—
22; 9, 1—6. — Márc. 26., csütörtök: Helyettesítés. 1 Mó
zes 22, 1—18. — Márc. 27., péntek: Megmentés. 2 Mózes
12, 1—13. — Márc. 28., szombat: Szövetség. 2 Mózes 24,
1—8. — Márc. 29., vasárnap: Az Újszövetség. Máté 26,
26—28; 1 Kor. 11, 2 i—26. — Virágvasárnap. Epistola:
Fii. 2, 5—11, Az alázatos Krisztus dicsősége; Evangélioni:
Máté 21, 1—9, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. —
E m lékeztető: 1670. márc. 24. A gályarabszabadító Ruyter
Mihály szül. 1684. márc. 24: Bél Mátyás szül. 1592. márc.

Lelkészértekezletek. A kemenesaljai lelkészegye
sület Molitórisz János esperes, elnök indítványára el
határozta, hogy az egymást építő lelki gazdagodás cél
jából f. évben havonként tart lelkészértekezletet. A jan.
7-én, február 4-én és március 4-én Celldömölkön megtar
tott értekezletek mindegyikén élénk eszmecsere követte
a közös lelki épülést szolgáló előadásokat. Január 7-én
Molitórisz János esperes tartott előadást a magyar evan
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gélikus lelkészi kar mai helyzetéről s feladatairól. Feb
ruár 4-én Weisz Vilmos kemeneshőgyészi lelkész: ,,A
lelkész imaélete'', Nagy István zalaistvándi lelkész: „A
lelkész önmegtagadása" címmel tartottak előadást. Márc.
4-én Lukács István bobai lelkész: „A lelkész bibliaolva
sása" c. előadása következett. Mindegyik alkalommal
tárgyalt ezenkívül még az egyesület számos egyházi ak
tuális kérdésről is. Megemlékezett D. Payr Sándor, a
nagy egyháztörténeltudós 70-ik születésnapjával kap
csolatban mindarról, amit Payr Sándor személye és mun
kája evangélikus egyházunknak jelent s a ma is az ifjú
ság lelkes hevével fáradó tudósa s minden munkájára
istenáldást kívánt. Tárgyalt az egyesület a inai evang.
lelkészi kar végtelenül lesújtó anyagi helyzetéről is. Az
állam a kongruánát a mai viszonyok közt már törpe őszszeggé zsugorodott 1600.— aranykoronára egészíti ki
csak a lelkész javadalmát, a lelkészek törvényben bizto
sított korpótlékának 100/ó-os valorizációja csak ígéret
maradt. A majdnem teljesen terményfizetésü falusi lel
készek a terményárak leromlásával katasztrófába hely
zetbe jutottak és ezek között is legnehezebb helyzetbe
azok, kiknek már házon kívül tanuló gyermekeik van
nak. Az egyesület tervezetet dolgozott ki, hogy a lel
készek saját megterhelésükkel is segítsenek a legnehe
zebb helyzetben levő lelkipásztorokon, míg máshonnan
segítséget lehet teremteni. Az egyesület tagjai ily célra
ezidöszerint havi 3.— P-t fizetnek be az egyházmegyei
pénztárba.
Az orosházi evangélikusok böjti délutánja. Oros
házán az evang. Nőegylet f. hó 1-én tartotta első böjti
ünnepélyét az „Alföld" nagytermében, melyet zsúfolásig
megtöltött a közönség. Az ünnepély közénekkel kezdő
dött. Az „Eros várunk . . ." zengett a közönség ajkán.
Győri Juliska kedvesen, meleg érzéssel szavalta el a
„Kis Demeter Rózsika" c. költeményt. Dr. Vörös Nán
dor 3 klasszikus zenedarab brilliáns előadásával gyö
nyörködtette a közönséget. Gregersen Lujza a magyar
protestáns nők országos Szövetségének a főtitkára mon
dotta el ezután gazdag tartalmú, emelkedett szellemű
beszédét, amelyben általában a női hivatásról s külö
nösen a magyar protestáns nő vallási, egyházi és haza
fias kötelességeiről szólott. Beszéde mindvégig lekötötte
a hallgatóságot s annak befejezése után szűnni nem
akaró tapssal köszönte meg a közönség a lelki gyönyö
rűséget szerző szép beszédet. Az ev. egyházi énekkar
egy felemelő, precízen előadott hatásos énekkel gazda
gította a műsort. Sass Árpád karmester ez alkalommal
is bebizonyította, hogy vérbeli hivatásos mestere az
énekvezetésnek. A szép eredmény az énekkar tagjai
mellett a mestert dicséri. Az ünnepélyt Kovács Andor
esperes, m. kir. kormányfőtanácsos böjti gondolatokat
fejtegető nagy hatású, lelkes beszéde zárta be, amely
ben a hazáért és az egyházért minden szenvedés türel
mes elviselésére a szebb és boldogabb jövendő kiküzdé
séért lankadatlan és buzgó munkálkodásra hívta fel a
csüggedést nem ismerő, erős hitü magyar lelkeket. A
legközelebbi böjti ünnepély f. hó 22-én lesz.
A budapesti prof. katonai egyházközség március hó
26., 27., 28. napjain 18 órai kezdettel a budapesti hely
őrség ref., ev. és unit. vallású honvédtisztjei, hasonállásúaknak és családtagjaik számára a ref. székház ima-
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termében (VII., Abonyi-u. 21.) N a g y h é t r e e l ő k é 
s z í t ő k o n f e r e n c i á t tart. Mindhárom napon D.
Soltész Elemér tábori püspök tart előadást a szenvedés
ről. A konferencia programmjának többi pontjait evang.
részről Balikó Lajos alesperes, Schulek Tibor lelkész
és Szabó Gábor főlelkész látják el. Az első napon a
megnyitó beszédet vitéz Pávai Mátyás Sándor vezérfőtanácsnok, egyházközségi felügyelő mondja. A konferen
cia rendezősége kegyes adakozást kér a prot. helyőrségi
templom-alap javára.
Lelkészválasztás lesz Tótkomlóson. Tótkomlóson,
néhai Gajdács Pál a neves költőpap elhalálozásával
megüresedett állásra a választást rövidesen megtartják.
A jelölő gyűlés a 13 pályázó közül próbaszónoklatok
megtartására Liska Ferenc tótkomlósi, Rohály Mihály
csorvási, Szlancsik Pál pusztaföldvári és Zemann Mihály
szügyi lelkészeket hivta meg.
Hitvallási irataink. Az Ágostai Hitvallás jubileumára
a német Evang. Egyházi Bizottság kiadta „Bekenntnis
schriften der evang.-lutherischen Kirche" cimen egyhá
zunk hitvallásiratait. A kétkötetes mű D. Lietzmann pro
fesszor vezetése alatt állott szerkesztőbizottság mun
kája Göttingenben Vandenhoeck és Ruprechtnél jelent
meg 1262 oldalon, kötve 20, fűzve 19 Márka áron. A ki
adásra, amely teljes tudományos aparátussal, tartalmilag
az 1580-ban megjelent Concordia Könyv alapján készült,
felhívjuk olvasóink figyelmét.
Debrecen. Az egyházközség március 1-én tartotta
közgyűlését dr. Haendel Vilmos felügyelő és Raposs
Viktor lelkész elnöklete alatt. A közgyűlés a felügyelőt
abból az alkalomból, hogy tisztségét tiz éve viseli, lelke
sen ünnepelte s köszönetét mondott érdemes munkálko
dásáért. A lelkész jelentése szerint a templomlátogatás
emelkedő irányzatot mutat; a vidéki híveket több ízben
felkereste. Az egyházi énekkar Elefánty Sándor karnagy
vezetése alatt kevés szünettel tiz éve működik. A női
filléregylet az egyháztársadalmi élet és a jótékonyság
terén buzgó tevékenységet fejt ki. Anyagi téren az egy
házközség nehézségekkel küzd; az 1930. évre kivetett
adóból 4042 P még nem folyt be; az egyház adóssága az
év folyamán 2600 pengővel növekedett. Az egyházközség
a következő segélyeket kapta: Tandíjkárpótlás címén az
államtól 278.40 P-t (rendesen hónapokkal később); ez a
békebeli összegnek 19 százaléka. Hogy az összegszerű
leg nem változott tandijkárpótlás értéke viszonylag
mennyire csökken az egyházi adó folytonos emelkedé
sével szemben, mutatja az, hogy 1925-ben az egyházi adó
9-szer annyi volt, mint az állami tandijkárpótlás, de már
1930-ban 44szeresét tette ki ennek az összegnek. A taní
tók fizetés kiegészítése címén ugyancsak az állam adott
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11.022 pengőt. Debrecen sz. kir. várostól kapott az egy
ház 881.76 P készpénzt és 16 öl tűzifát. Ha az egyház
31.267.99 P bevételhez hozzáadjuk a pénztáron keresztül
nem ment fizetéskiegészítést, az összeg 44.186.71 P lesz,
Ennek 29.2 százaléka az, amit az államtól és a várostól
kaptunk. Viszont amit az egyház állami és községi adó
ban (kereseti adó nélkül) és nyugdíjjárulékban megint
visszafizet az államnak, a városnak és a nyugdíjintézet
nek, az a kapott segélynek 13 százaléka.
Koren Pál nyug. evangélikus lelkész a budapesti
kir. ügyészséghez beadványt intézett, amelybe bejelen
tette, hogy keresni fogja az alkalmat, hogy 1. Soltész
Elemér tábori püspök, 2. Raffay Sándor dr. püspök, 3.
Szeberényi L. Zs. esperes közül bármelyiket lelőjje.
Koren Pál 110 pengős nyugdíjából tengődik, négy gyer
meke közül három még iskolába jár, legidősebb leánya
diplomás tanárnő, de nem tud elhelyezkedni. Koren Pál
idegbajos; betegsége egyre fokozódva üldözési mániává
fejlődött, A rendőrségen mikor kihallgatták azt mondta,
hogy egyelőre nem szándékozik beváltani fenyegetését,
csupán a nyilvánosság segítségével keresett orvoslást.
Letartóztatásba helyezték.
Állatok élve boncolása. A világ valamennyi állat
védő egyesülete küzd az ellen, hogy állatokat állítólag
tudományos célokból, élve boncoljanak. Valósággal meg
döbbentő tehát az a közlemény, amely a Magyarság
február 22-iki számában olvasható. E szerint a magyarországi Állatvédő Egyesület rendszeresen adott el élveboncolási célokra kutyákat a budapesti klinikáknak.
Egy kutya ára tizenöt pengő volt. Ezzel az üzlettel az
Állatvédő Egyesület az ember leghűségesebb társa ellen
olyan vérlázító bűnt követett el, amely semmivel nem
menthető. Végtelen elszomorító az, amit a Magyarság
cikke szerint Dr. Raitsits Emil, az állatorvosi főiskola
tanára mondott, hogy Magyarország az állatvédelem te
rén balkáni nívón alul áll.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Imádkozó fiúk
Imádságok a mindennapi és a cserkész
életben. Protestáns fiúk számára i r t a :
V ID O V SZ K Y KÁLM ÁN
ev. vallástanár, a Luther Otthon igazgatója
Ára fűzve P 2*50, vászonba k ö tv e P 3*50«
A szerző célja a protestáns fiúk lelkében élő imádságos
hangulatot tevékenységgé fokozni, Istenhez való vágyó
dásukat erőteljessé tenni, a bennük élő vallásos gondo
latokat rendezni, kifejezésre juttatni. Ezt az imakönyvet
az egyházi sajtó teljes elismeréssel fogadta. Egyházépítő
céljának elérése érdekében protestáns fiúk részére való
beszerzésre kiválóan alkalmas, sőt kívánatos.
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A küzdő tér.
„Kitartásai fussuk meg az «let
tünk küzdő tért." Zaid. 12, 1—6.

A mai keresztyénségnek egyik legveszedel
mesebb tévedése, hogy azokat a szenvedéseket,
amelyekről az egyháztörténelem lapjai beszél
nek, a történelmi viszonyokkal hozza felületes
kapcsolatba s .'tagétól értetődőnek veszi, hogy a
viszonyok változván, a keresztyénség nem jelent
egyúttal szenvedést is. A másik tévedése, hogy
azt gondolja, hogy ha mégis szenvedünk, ennek
az oka az, hogy az élet egyáltalán szenvedéssel
jár. A valóság ezzel szemben az, hogy a keresz
tyénség nemcsak más szemszögből nézi a szen
vedést és más mértékkel ítéli meg, hanem a ke
resztyénség egyúttal új szenvedést is jelent, új
szenvedést hozott bele a szenvedésekkel és nyo
morúságokkal már amúgy is telített világba.
A keresztv ;nvég elv»UasztIiatatlan a -Xruzius
szenvedésétől. Erről azt mondja ugyanez a Zsi
dókhoz Irt levél (2, 10): „Illendő vala, hogy Isten
az idvesség fejedelmét szenvedések által tegye
tökéletessé". És amikor a keresztyén ember a hit
fejedelmére és bevégezőjére, a Jézusra néz, min
dig olyan valakit néz, akit az Isten szenvedés
által tett tökéletessé.
A szenvedésnek tehát a keresztyénséghez
egészen különleges, páratlan jelentősége van.
A szenvedés eszköz volt Isten kezében arra,
hogy a fejedelmet tökéletessé tegye. Ebből is
látszik, hogy az életnek keresztyén felfogása nem
olyan egyszerű és magától értetődő, hogy az em
bernek csak le kell hajolni érte s letépheti, mint
egy szál ibolyát. A Krisztus szenvedése gondol
kodásra és lelki tusakodásra ösztönöz s már
ezen a réven is küzdő térré alakítja át az éle
tet. A szenvedő Krisztus képe mögött meg kell
látnunk Istennek azt az arcát, amely nem igen
emlékeztet bennünket arra az egyszerű jóságos
arcra, amely derülten sugárzik gyermekeinek já
tékára és botlásaira. Isten az üdvösség fejedel
mét szenvedések, és pedig milyen szenvedések
által tette tökéletessé.
De tovább kell mennünk. Nem érhetjük be
azzal, hogy a keresztyének szenvedését meglát
juk az egyháztörténelemben, meglátjuk általá
ban a földi életben, vagy akár meglátjuk Üdvö
zítőnk életében. A történelmi viszonyok szigorú
okozati összefüggésein, a földi életnek tökélet

lenségein, az Üdvözítőnek megváltói szenvedésén
túl fel kell ismernünk azt, hogy a szenvedés a
keresztyén élethez hozzátartozik nem esetleges
ségből, külső összefüggésekből kifolyólag, hanem
belső lényege szerint. A szenvedés Isten aka
rata. Mi több, a szenvedés a szerető Istennek
akarata. „Akit szeret az Ür, megdorgálja, meg
ostoroz pedig mindent, akit fiává fogad."
Ez valami megdöbbentő. A keresztyének jórésze azt várja, hogy hitéért valami elismerés
ben részesül: ha nem is a világ részéről, habár a
világ irányában is nagyobb igényekkel lépünk fel
manapság, mint a keresztyénség első századai
ban, de legalább Isten részéről. Azt várjuk, hogy
az Isten jótetszése olyanformán nyugszik meg
majd rajtunk keresztyéneken, hogy nem engedi,
hogy megüssük lábunkat a kőbe. S ime ehelyett
azt kell tapasztalnunk, hogy az Isten még külön
köveket rak lábunk elé. ozeretetből! A világ
tülekedéseiből, zűrzavarából csendes?' helyre re
méltünk jutni, mikor hívőkké lettünk, s ehelyett
az élet még csak akkor alakult át igazán küzdő
térré, amikor hívőkké lettünk.
Ennek az oka az, hogy a Krisztussal egye
sülve belekerültünk abba az igazi életbe, amely
ről az érzéki embernek nincs tudomása. Feltárul
előttünk a kegyelem világa, de ezzel együtt
egész szörnyűségében mutatkozik a bűnnek a vi
lága is. „Tusakodván a bűn ellen!" Amig Krisz
tuson kívül állunk, vagy Krisztus nélkül élünk,
addig nem tudjuk, hogy micsoda rettenetes, irtó
zatos nagyhatalom a bűn. Addig a Krisztus ke
resztfája csak annyit jelent, hogy ö is szenve
dett. De vele egyesülve rájövünk, hogy miért
szenvedett, hogy miért csak a szenvedés által
lett tökéletessé. Azért, mert a kegyelem világá
ban ez a szenvedés adva van azáltal már, hogy
a kegyelem világa a legreálisabb ellentétben áll
a bűn világával, tehát a kegyelem okvetlenül
harcba sodor. Ez a törvény épen olyan egyetemleges és érvényes, mint a természetnek nagy tör
vényei.
..Végig ellentállni!" ez a jelszó. Amig itt
élünk, az ellenség nem csökkenti támadásainak
erejét, sőt egyre ádázabb lesz a dühe. Amint
előbbre jutunk az utón, a bűn és az ördög egyre
fokozódó erővel támad. Csöndes öregkorról be
szélnek! Ha az öregkorunk csöndes lesz, akkor
elég nagy bajban leszünk, mert azt jelenti, hogy
az ördög már prédául ejtett. Sok öregembernek
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szelíd életalkonya arra mutat, hogy az ostrom
közben kitűzte a fehér zászlót. Végig ellentállni! Félnünk kell, hogy az ördög már nem pró
bálkozik velünk, mert nagyon valószínűtlen, hogy
az ördög kapitulált volna.

A hitközöny dajkája.
Lehet-e a mai Magyarországban egyáltalán
hitközönyről beszélni? Hiszen a felekezeti har
cok virágkorát éljük. A neonacionalista átérté
kelés a történelmet akarja egészen új megvilágí
tásba helyezni. A kultuszkormány iskolapoliti
kája a gyülekezeteinkbe viszi bele a keserűséget
és a falvakban gyújtogatja a felekezeti villongás
tüzcsóváit. A vármegyei tisztviselőválasztások
nál, akárcsak az ellenreformáció legszilajabb
esztendeiben, a jelölteknek a felekezeti hovatar
tozása a döntő szempont. Minden olyan állásnál,
amelynek betöltésébe a közönségnek befolyása
van, megindul a felekezeti tülekedés vagy nyiltan, vagy a párnázott ajtók mögött. Mindebből
nem arra kell-e következtetnünk, hogy Magyarország a lángoló hitbuzgóság hona?
Már pedig épen ezek az állapotok mutat
ják, hogy a keresztyén hit, vallásosság és a ke
resztyén erkölcs elhanyatlott, haldoklik s igen
könnyen végsőt lehel. Mert a keresztyénség cí
mere alatt indítani és folytatni ezt az ádáz har
cot a kenyérért, a megélhetésért; a keresztyén
ség cégére alatt tiporni mások, egyházak és csa
ládok becsületében; a keresztyénség nevében ül
tetni rendezett felekezeti viszonyok közt élő nul
lákat az érdemesek helyébe: arculverése a keresztyénségnek és tagadása mindannak, amiért a
keresztyén vallás a világban van. Magával a ke
resztyén hittel ugyan nem sokat törődik itt
senki; annál fontosabb az állás, amelynek a meg-j
nyerésére törekszünk. A nagy éhség, a nagy
szomjúság nem az isteni igazságot és üdvösséget
éhezi és szomjuhozza, hanem a protekciót és a
kenyeret. Az ellenreformáció leventéinek 75% -a
épen olyan bolsevista lenne, ha ilyen irányú
megnyilatkozásoktól függne exisztenciája, mint
amilyen dühös klerikális jelenleg.
Épen azért felvetődik a komoly kérdés, mi
az oka ennek a megdöbbentő hitközönynek? Mi
az oka annak, hogy egyfelől a keresztyénséggel
brutálisan visszaélnek, másfelől pedig a kérész
tyénséget abszolúte semmibe sem veszik? Bru
tálisan visszaélnek vele azok, akik a számbeli
többség révén erőszakoskodhatnak. Semmibe ve
szik azok, akik kisebbségben lévén, a felekezetűk
től nem sok világi előnyt várnak. Komoly kér
dés az, hogy mi evangélikusok a felekezeti moz
galmak statisztikájában miért mutatunk olyan
siralmas képet, amilyen Lie. Dr. Karner könyve
tár elibénk. A reverzális statisztikának és az át
térési statisztikának reánk szomorú adatait egy
általán nem indokolja meg az, hogy kisebbség
ben vagyunk, hanem csakis az, hogy a hitünk
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iránt közönyösek vagyunk és amikor a mérleg
egyik serpenyőjében az egyház, a másikban a jó
párti vagy a jó állás van, az utóbbiak lenyomják
az előbbit. A hit nem jelent értéket. A kenyér
érték. A másik oldalon ugyanilyen megfontolás
erősíti az egyházhoz való hűséget, mert ahhoz az
uralkodó egyházhoz való tartozás jelenti az elő
menetelt, a kenyeret.
Valaminek meg kellett romlania, hogy idáig
jutottunk. De mi romlott meg? Elméletben sok
mindenre visszaviszik a hitközöny eredetét. A
theológiai liberalizmus az orthodoxiát okolja,
hogy annyira ragaszkodik állítólag megholt, s a
mai tudományos nívón képtelen dogmákhoz,
hogy felvílágosodott emberek elfordulnak az
egyháztól. Az orthodoxok a liberálisokat vádol
ják, hogy destruktiv bírálatukkal megölték az
emberben a hitet.
Mások azt mondják, hogy a keresztyénségnek a háborúban tanúsított magatartása az aka
dálya annak, hogy az új nemzedék komolyan ve
gye a keresztyénséget. Megint mások a feleke
zeti harcokra mutatnak rá, amelyek embereket
megbotránkoztatnak és elidegenítenek az egy
háztól. Az utóbbi években találtak egy új szót,
amely magában foglalná és megjelölné bajaink
gyökerét, forrását. Ez a szó a szekularizmus,
magyarul egyszerűen világiasság.
Ezt a listát lehetne még folytatni. De mi
nek? Mindezek nem mutatnak rá arra, ami az
egyház oldaláról a hitközönyt felidézi. A vallás
tekíntélyromlásának és evőgyengülésének alap
oka az, hogy a vallásos emberek, s azok, akik a
vallást reprezentálják, nem ritkán egészen rend
kívüli erkölcsi tompultságot és színvakságot mu
tatnak a világnak. Vagy legalább is annyit bíz
vást állíthatunk, hogy ma, amikor az emberiség
erkölcsi eszményeket keres, az ú. n. vallásos em
berek semmivel sem mutatnak magasabbrendű
erkölcsiséget, mélyebb erkölcsi belátást, mint
azok, akik szemlátomást nem törődnek a vallás
sal. Mert kérdem, mennyivel áll az erkölcsiségnek magasabb színvonalán az a felekezeti propa
gandista, aki a másik felekezetet a gyűlöletnek,
rágalmazásnak és hazudozásnak bűzbombáival
dobálja napról-napra és hétről-hétre, mint az a
bolsevista agitátor, aki a proletárok érdekében
használja fel ugyanazokat a fegyvereket? Meny
nyivel mutat több hazafias érzületet és áldozatkészséget az a keresztyén tényező, amelyik az
ország romlásával fikarcnyit sem törődve, csak
a maga felekezeti pecsenyéjét kívánja a nagy
tűznél megsütni, mint az az internaconalista szo
ciáldemokrata, aki ugyancsak a maga osztály
érdekei szolgálatában a legnagyobb önzéssel te
szi magát túl a közösségnek, a hazának érde
kein? A felekezeti harc és a velejáró mellékkö
rülmények és a harcnak motívumai nem egye
nest igazolásául szolgálnak-e a legdestruktívabb
osztályharcnak és osztályönzésnek?
Ez is azt mutatja, hogy a keresztyénség tá
borában harcolók nem állanak magasabb erköl-
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esi fokon, mint a keresztyénség ellenségei. A keresztyénség ügyét azok árulják el és diszkredi*
tálják, akik állítólag a keresztyénség ügyéért
harcolnak s a keresztyénségnek a protagonistái.
A külmisszió munkamezején a misszionáriusok
már régóta panaszkodnak, hogy a pogányok közt
élő névleges keresztyének nemcsak riasztólag
hatnak a pogányságra, hanem megutáltatják és
meggyülöltetik a pogányokkal a keresztyénséget.
Még szomorúbb azonban, ha itthon, a keresz
tyénség ősi területén, a keresztyénség hivatalos
és félhivatalos képviselői állítanak ki a maguk
életével szegénységi bizonyítványt a keresztyén
erkölcsről.
Az emberiség élete átalakulási folyamatban
van. Ezt a folyamatot lehet negligálni, lehet
előtte szemet hunyni, de a tényeken ez semmit
sem változtat. Az átalakulási processusnak két
gyújtópontja van. Az egyik Oroszország, a má
sik India. Senki se ringassa magát csalóka ál
mokba! Ezek az apró tülekedések, amiket a ke
nyérért való küzdelem hullámain magasra do
bott papocskák a Krisztus tanításainak arculverésével nálunk inszceniroznak, csak apró tajtékok
egy hullámon, amely száguld, söpör, visz. Hová?
Rómába? Nem! A pusztulásba! A keresztyénség
jövője azon fordul meg. hogy vájjon a keresz
tyénség vezető emberei, férfiak és nők, papok
és családok, egyházak és gyülekezetek, a Szent
lélek kegyelméből szert tudnak-e tenni annyi er
kölcsi belátásra és erkölcsi iniciativára, annyi
erkölcsi bátorságra cs erkölcsi akarásra, hogy a
kutató és gyötrődő lelkek a keresztyénségben
megtalálják az igazságra vezérlő kalauzt, az
életnek vezércsillagát. Hogy megtalálhassák,
megkívántatik a hűség, alázatosság, szolgálat és
odaadás nemcsak a nagy, elvi kérdésekben, ha
nem az életnek apró cselekedeteiben és köteles
ségeiben is. A nagy frázisok elnyeletnek még
nagyobb frázisokban; de a napról-napra meg
újuló hűség, önfeláldozás és szolgálat, a reális
apróságokban tanúsított pontosság, lelkiismere
tesség és hősiesség nem vész el nyom és ered
mény nélkül.

Az egyház a politikában.
II.
Az élet azt mutatja, hogy a törvények na
gyon fontos szerepet játszanak. A részegítő ita
lok árusításának szabályozása, a munkaidő sza
bályozása, az egészségügyi viszonyok szabályo
zása kétségtelenül rendkívül fontos és a törvé
nyek s azoknak végrehajtása ezeken és más téreken kiváló szerepet töltenek be. Senki sem von
hatja kétségbe, hogy ha például a törvény ki
mondaná, hogy a szeszes italok árusítása szom
bat estétől hétfő reggelig tilos, ennek mérhetet
len erkölcsi és gazdasági haszna volna. De azért
a törvény nem minden. Lehetnek a legjobb törvé
nyek, meg lehet a kormányban a legjobb szán
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dék, ha a népnek, a nemzetnek a lelkiismerete
nem egyezik azokkal a törvényekkel, ellentmond
azok intencióinak, akkor a nép és a nemzet sza
botálni fogja a törvényeket és nem a törvény
őreinek, hanem a törvény megszegőinek a párt
ján lesz. Azzal, hogy mondjuk a legjobb és a legkeresztyénibb képviselők kerülnek be a parla
mentbe, s ezek ott a legjobb törvényeket hoz
zák, ha ezt a munkát nem kiséri párhuzamosan a
népnek és nemzetnek lelki megtisztulása és megszentelödése, akkor a törvényhozás munkája és
a kormány jó intenciója hiábavaló. Másfelől két
ségtelen, hogy ha a lelkek megtisztulnak és megszentelődnck, akkor a törvényhozás és a kormány
nem állhat sokáig ellent a keresztyén lelkek kö
vetelményeinek, akkor a keresztyén etika beköl
tözik a parlamentbe és zsinórmértékévé lesz a
kormányzatnak.
Oda akarok kilyukadni, hogy a törvények
ereje és hatása a nemzet életének egészét, annak
irányát és tartalmát tekintve, kétes. Ellenben a
lelkiismeretek evangéliomi befolyásolásának ha
tása biztos. Vagyis ha elismerjük is azt, hogy a
politikai élet nem közömbös az egyházra nézve,
hogy a törvényeknek mélyen szántó kihatása van
a társadalom életére, akkor is különbséget kell
lennünk kétféle politikai munka között: az egyik
a direkt törvényhozás és kormányzat, a másik az
indirekt talajkészités. És ha az egyház a politi
kai életben szerepelni akar, aminthogy szerintem
is feladata, hogy szerepeljen, ez nem jelenti azt,
hogy a politikai életben közvetlenül kell szere
pelnie, sőt sokkal jobb, az egyház lényegének
megfelelőbb, úgy az állam, mint az egyház szem
pontjából helyesebb és üdvösebb, ha az egyház
közvetlenül nem szerepel a politikában.
Az egyháznak isteni rendeltetése és hivatása
az, hogy örökkévaló elveket hirdessen. A politi
kának rendeltetése az, hogy az időbeli és hely
beli viszonyokhoz mérten, azoknak korlátái kö
zött találja meg mindenkor és mindenütt a he
lyes és aktuális teendőt. Ez két egészen külön
böző funkció és igen sok nyomorúság származott
abból, hogy az emberek összekeverték ezt a ket
tőt: az időt és az örökkévalóságot, s azt gondol
ták, hogy az idő az örökkévalóságnak egy da
rabja és alkotórésze, mint ahogyan a csigolya
egyik része a gerincoszlopnak. Az örökkévaló
principiumokat bele akarták préselni az idő és
tér edényébe, s káoszt, zűrzavart teremtettek.
Olyan ez, mint mikor a tojásból rántottát csinál
nak, s azt mondják, hogy tojásrántotta. De a
rántotta nem tojás. Aminek legjobb bizonyítéka
az, hogy a tojás lényege az, hogy csirke lesz be
lőle; ellenben a rántottéból sohasem lesz csirke.
A tojásban élet van, a rántottéban csak táperők
vannak. És ha az emberiség elég badar volna,
hogy minden tojásból rántottát csináljon, akkor
hamarosan odajutna, hogy nem volna miből rán
tottét csinálni. Vagy mint a fa. A fából lehet
asztalt csinálni, de az asztal, jóllehet fából van,
már nem fa, nem növény, mert nincs benne élet,
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nem hajt gyökeret, virágot, levelet, nem terem
gyümölcsöt, magot.
A római hatholikus egyház példájára szok
tak hivatkozni azok, akik az egyháznak a poli
tikai arénára való ereszkedést ajánlják. Nem
veszik észre, hogy a római hatholikus egyház
voltaképen nem lépett a napi politikának a po
rondjára. A római egyház nem azonosította ma
gát politikai párttal és egyetlen államban sem
politikai párt, sem elvileg, sem gyakorlatilag. A
római egyház tömörítette és tömöríti pártokba a
római katolikusokat, de maga az egyház mindig
felül állott — ha valósággal nem tehette, leg
alább is elvileg — a politikai pártokon, mert a
maga részére teljes és abszolút hatalmat köve
tel. Vannak római katholikus klerikálisok a kép
viselőházban. De ez nem jelenti azt, hogy a ró
mai egyház politikai párt. A római pápa felette
áll az államoknak és azok politikai pártjainak,
mert ő a summum imperiumra tart igényt. A ró
mai pápának igen kedvező alkalma lett volna
arra, hogy egy óriási fontosságú kérdésben aktualiter állást foglaljon: a világháborúban. Miért
nem állapította meg a világháború folyamán vagy
elején azt, hogy melyik fél indított jogosan há
borút? azért, mert az aktuális politika porond
jára — sok példán okulva — nem lép. Itt vannak
korunk nagy szociális kérdései: alkoholizmus,
pacifizmus, leszerelés, döntőbíráskodás stb.,
kérdem: egyetlen-egy konkrét dologban a római
pápa tett-e olyan kijelentést, amellyel odakötné
magát valamely határozott és gyakorlati intéz
kedéshez? Nem.
Miért? Azért, mert egy konkrét törvénynek
vagy intézkedésnek a következményeit, kihatá
sait előre kiszámítani nem lehet. Olyan sokféle
tényezőtől függ az. Az elvek örökkévalók, de az
elveknek helyes alkalmazása csak akkor helyes,
ha változik. A nap egyformán süt. S ugyanaz a
nap a búzát megérleli vagy tönkreteszi aszerint,
hogy milyenek a kisérő körülmények. Ebből az
következik, hogy ha az egyház a gyakorlati poli
tika mezejére akar lépni, s a politika dolgaival
közvetlenül kíván foglalkozni, akkor a viszonyok
szerint kell forgatnia a köpenyegét. Ha pedig
nem forgatja, ha állandóan azonos marad, ak
kor a lehető legrosszabb politikát csinálja, amire
szintén van példa á római katholikus egyház tör
ténetében. Szeretném tudni, hogy azok, akik
most, országunk és politikai életünk jelen hely
zetében, az egyházat angazsálni akarják egy bi
zonyos, mondjuk a legjobb és legcélravezetőbb
politikai kurzus mellett, hogyan fogják majd az
egyház hajóját egy másik irányba rántani, ha a
viszonyok megváltoznak? Ami a politikában
szükséges erény és elodázhatatlan követelmény,
hogy t. i. alkalmazkodjék a mindenkori lehető
ségekhez, az az egyházat hitelétől fosztja meg és
olyan rombolást visz végbe azoknak az értékelt
nek a területén, amelyek az egyházra bízattak,
hogy azt az az egyház, amely őket kockáztatta
és eltékozolta, többé soha helyrehozni nem tudja.
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Az egyháznak tehát nem lehet feladata az,
hogy közvetlenül, magát politikai pártokkal azo
nosítva, vagy politikai pártba tömörülve bele
avatkozzék a törvényhozásba vagy a törvény
végrehajtásába. Ellenben feladata és köteles
sége az, hogy az elveket hirdesse, Pl.: az egyház
nak nem feladata, hogy az embereket arra buz
dítsa, hogy erre vagy arra a pártra szavazzanak;
de igenis kötelessége az embereket nevelni, hotív
a szavazati jogukkal helyesen tudjanak élni és
arra inteni, hogy szavazatukat becsületesen ad
ják le, ne megvesztegetésre. Az egyháznak nem
feladata, hogy a leszerelési politika vatíy a dön
tőbírósági politika mellett foglaljon állást, de
feladata és kötelessége, hogy a béke ügyét elő
mozdítsa az emberek lelkében és életében. Az
egyháznak nem feladata, hogy állást foglaljon a
kartelek mellett vagy ellen, de feladata, hogy az
iparban és a kereskedelemben az igazságnak, jo
gosságnak követelményeit hangoztassa és a
munkásnak a jogait védelmezze. Nem feladata
az egyháznak, hogy ezt vagy azt a kormányt
megbuktassa, de feladata, hogy minden kor
mánytól megkövetelje a részrehaj latlanságot és
a polgárok jogainak tiszteletét.

Hős volt-e Krisztus?
Irta:

H o r e c z k y B é la .

Honnan van az, hogy a vértanuk mosolyogva
tudtak meghalni, ellenben Jézus gyötrődéssel
halt meg? — ezzel a kérdéssel fordult egyszer
hozzám egy kételkedő.
Sokaknak szemet szúrt már az, hogy Krisz
tus szenvedéstörténetében nem találtak elég szá
jok íze szerint való ,,hősi“ vonást, ők a sztoikus
filozófust szeretnék szemlélni Benne, aki cinikus
nyugalommal néz szembe sorsával. Több nekik
egy Sokrates, aki példátlan hidegvérrel üríti ki
a méregpoharat s mielőtt ezt tenné, a halálbor
zalom leghalványabb jelét sem árulván el, —
barátaival enyeleg. Bosszantja ezeket az embe
reket, hogy milliók választják azt a Krisztust
eszményökül, aki halála előtt „szomorú volt" és
„gyötrődött".
Miért nem viselkedett Krisztus hősiesebben?
— harsogják. Miért nem igyekezett legalább ta
nítványai előtt bátrabbnak feltűntetni Magát?
Miért engedte, hogy a Getsemáne kertben szo
morúság és gyötrődés vegyen rajta erőt? Miért
nem türtőztette Magát a szomjúságtól a keresz
ten? Miért imádkozott a csalódás szavaival: Én
Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet?
Az emberiség nagy héroszai nem így szok
tak viselkedni. Azok mesterien értik, mint kell
a halálfélelmet utolsó pillanatig elleplezni.
Majdnem hajlandók volnának e Krisztus-bírálók,
a gyávaság bélyegét reá sütni Urunkra, ha ma
guk is meg nem rettennének e rágalomtól.
Szeretném itt mindenki figyelmét arra fel
hívni, hogy alapjában félreérti a Krisztus ke
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reszthalálát az, aki az ö mártíriumában világ
szerint értelmezett „hősi" vonást keres. Krisztus
az 6 halálával nem bátorságát akarta megmu
tatni. ö nem virtusból halt meg. Az ö halála
bűnért hozott áldozat volt“. Ezért viselkedett
természetesen, ezért nem igyekezett sem testi,
sem lelki fájdalmát színésziesen elleplezni vagy
erőszakkal visszafojtani és ezért nem helyezett
súlyt arra, hogy utolsó viselkedésében bátornak
tessék.
Az evangélium íróinak tárgyilagosságára s
igazságszeretetére mutat az a tény, hogy nem
igyekeznek semmit szépítgetni és nem akarják
Krisztust ,,hősibb“-nek feltűntetni.
De nem feleltünk még meg kételkedőnk sza
vára, aki Krisztus halálát a keresztyén vértanú
kéval állította párhuzamba. Ez igaz: a mártírok
boldogan, mosolyogva halnak meg, Krisztus szíve
pedig a kereszten a mélységes fájdalomtól sza
kadt meg, ezért állt be Nála, orvosok vélemé
nye szerint, oly korán a halál.
Kételkedőnk kérdésére Keresztelő János
adja meg a méltó feleletet, amikor így jellemzi
Krisztust (János 1, 29): íme az Istennek ama
Báránya, Aki elveszi (görög szerint: hordozza)
a világ bűneit.
Ha csak két társam is reám teszi a hátizsák
ját, milyen kényelmetlenül érzem magam. Ha
tíznek a terhét kellene cipelnem, egyenesen öszszeroskadnék alatta.
A z a gotgothai „hős' millió és millió ember
bűnének terhét vette Magára. Magára vette és
hordozta, ama boldog1 mártírok bűnét is, akik
most, nyomdokaiba lépve, mosolyogva tudnak
meghalni: Igen, kételkedő! „Az Ür mindnyájunk
vétkét öreá veté.“ (Ézs. 53, 6).
„Hősnek" nevezem a Juda nemzetségéből
való Oroszlánt (Jel, 5, 5), és az a szükkeblűség,
amely ezt a jelzőt el akarja Tőle vitatni, a leg
határozottabb megrovást érdemli. Ez az orosz
lán nemcsak hogy „hős“, de az emberiség legna
gyobb hőse, persze Isten szemével nézve. Váj
jon az-e a nagyobb hős, aki csataordítást hal
lat és azt üvölti üsd, vágd, — vagy az, Aki azt
mondja az erőszak láttára: Dugd hüvelyébe
szablyádat, azt gondolod, hogy nem kérhetném
most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém töb
bet tizenkét sereg angyalnál?! Aki leköpdöstetvén nem méltatlankodott, arcul veretvén nem
szegült ellen, szidalmaztatván viszont nem szi
dalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött?!
„Hős" az az oroszlán, amely engedi, hogy
egerek rágják a fülét és békák ugráljanak a tes
tén és még mindig nem sújt félelmes, haláltosztó,
királyi talpával közéjök. „Hős“ volt Krisztus,
mert erejét nem használta ellenségei megsemmi
sítésére, hanem érettök odaadta Magát. „Hős"
volt, mert legyőzte önmagát és engedelmes volt
Atyja iránt mindhalálig a keresztfának haláláig.
Vessünk még némi fényt a botránkozásnak,
azon kövére, amelybe annyian belebotlottak már:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en-

gemet." Azt állítják, hogy Luther három napon
keresztül étlen-szomjan tusakodott ez Ige felett.
Kétségtelen, hogy Isten elhagyta Krisztust
a „sötétségnek órájára", különben ellenségei
Hozzá nem nyúlhattak volna. Ez a sóhaj azon
ban nem fejez ki csalódást, hiszen az Istentől
való pillanatnyi elhagyattatás nem volt számára
meglepetés,, hanem beletartozott programmjába.
Ez az Ige egyébként a 22-ik zsoltár kezdete,
mely zsoltár 2., 7., 8., 9., 16., 17., 18., 19. versei
ott a helyszínen, csodálatos hűséggel beteljesed
tek. Abban a helyzetben és abban a pillanatban
nem mondhatott volna Urunk méltóbb és igazabb
imádságot, minthogy a 22. zsoltár szavait vette
ajkaira.

Szives kérelem
D. P a y r S á n d o r egyet, tanárhoz.

Igaz lelki örömmel s meghatottsággal olvas
tam a „Harangszó" 8-ik számában azt a meg
emlékezést, amelyet a dunántúli Egyházkerület
kiváló püspöke írt Terólad, 70-ik életéved betöl
tése alkalmából, s amely megemlékezés olyan
találóan adja vissza lényednek kedves s tiszte
letreméltó vonásait. Valóban méltó helyről jövő
méltó fotográfiája az egy arra méltó egyénnek!
Boldognak mondunk Téged az isteni kegyelem
nek belőle kiragyogó tanú jeleiért s szeretettel és
nagyrabecsüléssel szorítjuk meg lélekben fárad
hatatlan jobbodat.
Én azonban most kérni akarok Tőled vala
mit. A köz érdekében. Kapi püspök úrnak a so
rai között ugyanis azt is olvasom, hogy íróaszta
lod fiókjában ott pihen egy kötetrevaló vallásos
költemény, olyanok, aminöket te „Hárfahangok"
cím alatt a Luther-társaság kiadásában egyszer
már közzé tettél, amely kiadványnak mi, lelké
szek, a gyülekezeteinkben rendezett vallásos ün
nepélyeken már ezerszer hasznát vettük s hasz
nát fogjuk venni mindig. Nem ismerek művet,
amely jótékonyabban nyúlt volna bele egyházi
életünkbe, mint épen ez; annyira kívánatos volna
azért azt egy új kötettel meggyarapítani. Arra
kérnélek azért: ne pihentesd annak kéziratát az
asztalfiókodban, hanem tedd meg minél előbb a
lépéseket arra nézve, hogy ez a mű napvilágot
lásson. A Luther-társaságot, mely az első köte
tet kiadta, (amely már teljesen elfogyott), bizo
nyára megtalálja a módját annak, hogy az a
mindennapi kenyér szükségével biró mű, most
már két kötetben, megjelenhessen, amely törek
vésében a Társaságot mi a legmesszebbmenően
szívesen támogatjuk.
Sok nekünk nyújtott, lekötelező irodalmi
ajándékaidat tetézd még ezzel is s én hiszem,
nagyon sokan fognak áldani érette.
Nyíregyháza, 1931. márc. 16.
Igaz szerettei
Paulik János
ev. lelkész, a MELE. elnöke.
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JEGYZETEK.
Március 12-én délben a budapesti rádió az
orosházi gyermekmentő akciót ismertette. A hír
adásban megütötte fülemet egy új szóösszetétel:
vpüspökasszony“. Ilyen szóképzésről csak egy
ről tudok: nádorasszony. Egyébként például
szomszédasszony szomszédot, komaasszony ko
mát jelent. Nem mondunk főispánasszonyt, kor
mányzóasszonyt, jegyzőasszonyt. Nyelvészeink
től szeretnék felvilágosítást kapni arról, hogy
helyes szóképzés-e a püspökasszony. Az én fü
lemnek igen különösen hangzik. Valahogyan úgy
érzem, mintha egyházi szempontból sem volna
korrekt. Mi lenne például, ha esperesasszo
nyaink, papasszonyaínk, káplánasszonyaink is
volnának? Az az említett ,,nádorasszony“ nem
így került-e bele nyelvünkbe, mint a „koronaherceg“? A nyelvben nagy szerepe van az ana
lógiának. S az én nyelvérzékem azt mondja, hogy
a püspökasszony a püspök úr analógiájára kép
ződött, tehát hogy az asszony szó itt nem fele
séget, hanem rangot jelent, olyan asszonyt, aki
püspöki tisztet visel, s hogy az egyedül helyes
a püspökné asszony kifejezés volna. Azt gondo
lom, hogy az ilyen újítások terén nagyon óvato
saknak kell lennünk, nehogy nevetségesekké
váljunk.
h

örömmel üdvözöljük azt a híradást, hogy a
belügyminiszter a községek háztartásának ren
dezéséről legközelebb törvényjavaslatot nyújt
be. A javaslat szerint az önkormányzati költségvetésbe tartoznak a tanügyi igazgatás, a közművelődési és egyházi kiadások és bevételek is.
Eddig az volt a helyzet, hogy habár kultusz
miniszteri és belügyminiszteri rendeletek intéz
kedtek a tanítói nyugdíj járulékoknak a községek
által való viseléséről, a legtöbb község nem volt
abban az anyagi helyzetben, hogy a járulékok
fizetését vállalhatta volna, mert jövedelmeit any nyira megterhelték a vármegyei kivetések, hogy
másra nem maradt pénz. Most lesz az ideje an
nak, hogy iskolafenntartó gyülekezeteink a köz
ségeknél szorgalmazzák a tanítói nyugdíj járulé
kok vállalását.
*

Serédí hercegprímás a Szent István Társulat
március 19-iki közgyűlésén felpanaszolta, hogy
igen nagy tudatlanság tapasztalható mindenfelé;
a nagyközönség sokszor vastag tudatlanságban
van, kivált a hit- és erkölcsi igazságok, továbbá
az egyház- és világtörténelem, sőt a magyar tör
ténelem tekintetében is. Majd így szólt: „Mivel
a tudományok művelésében igen nagy akadály
a közlési nyelvek sokfélesége: anélkül, hogy
egyébként nemzeti nyelvünket elhanyagolnánk,
tudományos munkásságunkban vissza kell tér
nünk a latin nyelvre, amelyet a XVII. század
óta, sajnos, ezen a téren is egyre jobban hát
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térbe szorítanak a nemzeti nyelvek.“ — A her
cegprímás elgondolásának veleje ilyenformán az,
hogy ha visszatérünk a tudományok művelésé
ben a latin nyelvre, a nagyközönség tudatlansá
gát felváltja a tudás.
*

Pesthy Pál bányakerületi felügyelő a kép
viselőház március 17-iki ülésén terjesztette elő
a földbirtokok eladósodásáról az adatokat. A
múlt év november 30-ig 288.500 kát. holdat jelen
tettek be szanálás céljából. Az ingatlanokra most
11,412 árverést tűztek ki, ezek közül csupán
2394-et kért pénzintézet; a fennmaradó 9018 ár
verés közül 6100 jut 300 pengőig terjedő köve
telésre. — Ezek a számadatok magukban véve
nem sokat jelentenek, mert az árverés kitűzése
különböző okokra vezethető vissza, s itt nem
annyira a pénzintézetek és egyéb hitelezők, mint
inkább az adók és egyéb követelések közt kel
lene disztingválni. Tudni kellene azt is, hogy az
árvereztető miféle motívumokból kifolyólag cse
lekszik: nem látja-e a követelését biztosítva,
vagy őt magát is a nyomorúság hajtja, vagy pe
dig az adós a kamatot sem tudja fizetni. Bizo
nyára sok esetben a hitelező sincsen jobb hely
zetben, mint az adós, amiből arra következtethe
tünk, hogy jól átgondolt és részrehajlatlanul
végrehajtott állami földhitelakció nélkül kis
birtokosaink hitelmegvonás és hitelfelmondás
miatt röghözkötött szegények lesznek s a falvak
a pénzforgalomból — az adóktól eltekintve —
a kereskedelem és az ipar kárára kikapcsolód
nak, visszaesünk a természetbeni nemzetgazda
ság nívójára, s ezt egy modern állam nem bírja
ki, különösen, ha annyira meg van terhelve
különböző külföldi kötelezettségekkel, mint a
magyar állam. Viszont az is világos, hogy az
állami beavatkozás tartósan csakis abban az
esetben jelent segítséget, ha a mezőgazdaság
hamarosan abba a helyzetbe jut, hogy a maga
lábán tud járni. Van-e erre kilátás? Ki lenne
ennek ma a megmondhatója? A magyar gazda
olyan plusz megterheléssel jelenik meg a világ
piac versenyében, hogy kevés valószínűség van
arra, hogy a mezőgazdaság átszervezése nélkül
szebb jövendőt remélhet. Az átszervezésnek pe
dig ezer akadálya van; az ezeregyedik a tőke
hiány. S ezzel odaértünk, ahonnan kiindultunk.

A mellőzött Lutherköntös.
A theol. fakultás soproni új épületének fel
avatására D. Kapi Béla püspök úr hívta meg a
lelkészeket, hogy a Lutherköntöst hozzák ma
gukkal. Ezt úgy értelmezzük, hogy a felavatást
megnyitó ünnepi istentiszteleten Lutherköntösben fogunk püspök úr vezetése alatt részt venni.
Arra, hogy az istentisztelet után a theol. fakul
tás épületében lefolyó ünnepélyen is testületileg
és Lutherköntösben vagyünk részt, alig gondolt
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valaki, mivel tudtuk, hogy ott csak korlátolt j
mértékben áll hely rendelkezésre. Istentisztelet (
után a Lutherköntöst a közvetlenül a templom
mellett fekvő tantermek egyikében ismét le le-,
hetett volna vetni s aztán, mint egyébként is tör
tént, autók és egyéb járművek igénybevétele nél
kül mehettünk volna át a fakultás épületébe.
Mikor aztán az ünnep reggelén esperesek
és lelkészek az istentiszteletre menés végett
Ziermann kartárs lakásán Lutherköntössel meg
jelentünk, ott arról értesültünk, hogy Lutherköntös nélkül kell a templomba mennünk, mire
hivatalos öltönyünket fájó szívvel ismét levetet
tük. Ez akkor mindnyájunknál akik ott voltunk (a
többek közöt Schöll és Mesterházy esperesekre
emlékszem) „fájdalmas megütközést váltott ki,
ami azonban nem vonatkozott sem a hittudomá
nyi karra avagy annak valamely tagjára, sem
bármely más egyházi tényezőre, mivel ott mind
járt arról is értesültünk, hogy az intézkedés más
kívül álló tényezőktől eredt, hanem arra, hogy
papi hivatalos öltönyünket le kellett vetnünk s
csak így vehettünk részt az ünnepi istentisztele
ten. így történt, hogy a lelkészképző fakultás
ünnepi istentisztelete úgy tűnt fel, mintha azon
lelkészek egyáltalán részt sem vettek volna, mi
vel tényleg sehol sem lehetett az omátus híján
a hívek között rájuk ismerni. Épen azért akkor
abban állapodtunk meg, hogy adandó alkalom
mal felhívjuk majd ezen körülményre a figyel
met, hogy ilyen a lelkészi kart kellemetlenül
érintő zavar a iövőben lehetőleg elkerül tessék.
F. évi február 25-én tényleges szolgálatban
álló lelkésztársaimat mint már többször alkalmi
értekezletre hívtam össze, hogy az utóbbi időben
felmerült minket lelkészeket egyénileg érintő
több fontos kérdést (a házon kívül tanuló lel
készgyermekek segélyezése, a reformáció ünne
pének október 31-én való megünneplése, az adó
alap és lelkészi nyugdíjintézet ügye stb.) megbe
széljünk. Hiszen természetes, hogy mint pld. a
tantestületeknek, úgy a lelkészi karnak is van
nak olyan ügyei, amelyeket a saját körében ki
ván megbeszélni s így ezen szükebb körű érte
kezletek tartásában nincsen seraiféle tendencia
Ezen alkalmi konferencia vége felé felemlítettem
a mellőzött Luther-köntös ügyét s az ez ügyben
hozott határozat a jegyzőkönyv 7. pontja szerint
szóról szóra így szól: ,,Scholtz esperes szóváteszi azt a fájdalmas megütközést, amelyet a sop
roni hittud. kar új épületének felavatása alkal
mával az egész kerületből összegyűlt lelkésztest
vérek körében az a körülmény váltott ki, hogy ^
lelkészek püspök úr intézkedésétől eltérőleg nem
vehettek részt testületileg Luther-köntösben, az
ünnepélyen. Kívánatosnak tartja az értekezlet,
hogy ilyen zavar a jövőben hasonló alkalmakkor
egységes, az összes tényezőket bevonó, rende
zés által elkerültessék.“
A kérdés tárgyalása több kartárs felvilágo
sító hozzászólása mellett minden személyi vo
natkozás és animozitás nélkül történt, a jegyző
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könyvi Határozat teflés^$llciSgusággal hozatott,
azt hitelesítő aláírásával valamennyi jelenvolt
kartárs minden ellenmondás nélkül ellátta, ami
bizonyára nem történt volna meg, ha akár az én
előterjesztésemből, akár bármely felszólalásból
a fakultás, a hittudományi kar, vagy bárki iránt
emelt vád lett volna kiérezhető. Csupán arról
esett szó, hogy az ünnepélyen a szerény, de tisz
tes Luther-köntös igenis mellöztetett s mivel ez
minden lelkésznél joggal fájdalmas érzést vál
tott ki, egészen természetes, hogy lelkészi őszszejövetelünkön kifejeztük azon óhajunkat, hogy
ez máskor, hasonló alkalmakkor, meg ne ismét
lődjék, hanem egységes, vagyis az egyházon kí
vül álló tényezők lehető felvilágosításával is tör
ténő rendezés által elkerültessék. S meg vagyok
győződve, hogy ezen kívánságunkat ezen felvilá
gosítás után a hittudományi kar, melynek tagjai
szintén felavatott lelkészek, velünk együtt osztja.
Én viszont úgy a magam részéről, mint őszszes kartársaim nevében kijelentem, hogy a hittudományi kar iránt mindnyájan a legnagyobb
tisztelettel viseltetünk, ezen kérdés tárgyalásá
val a kart, avagy bármely tagját felelőssé tenni
nem akartuk s mint eddig, úgy ezentúl is minden
igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy a hittudományi kar tagjaival testvéri közösségben
munkálkodjunk anyaszentegyházunk építése és
felvirágoztatása érdekében úgy, hogy a szerény,
de tisztes Lutherköntöst s vele egyházunkat min
denki megbecsülje.
Scholtz Ödön,
i pt m .
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— Bibliaolvasóknak. Mii jelent Hús vét? Márc. 30.
hétfő: Szilárd tény: Jérus feltámadt. Máté 28, 1 — 1 0 . —
Márc. 31. kedd: Fekete gyászból ragyogó őrömre visz.
Ján. 2 0 , 11—18. — Apr. 1 . szerda: Megmagyarázza a
Szentírást. Luk. 24, 13—35. — Apr. 2 . csütörtök: Eloszlat
minden kétséget s biconyságtevésre indít. Luk. 24, 36—48.
Apr. 3. péntek: Legyőzd a halálfélelmet. 1. Kor. 15,50—58.
Apr. 4. szombat: A romlandó test megdicsőülése. Fii. 3,
17—21. — Apr. 5. vasárnap: Az örök üdvösség reményé
vel táplál. 1 . Péter 1 , 3—9. — Nagypénteki epistola:
Esaiás 53., evangéliom: János 19, 17—30. — Husvétvasárnapi epistola: 1 . Kor. 5, 7. 8 ., evangéliom: Márk 16, 1 —8 .
E m l é k e z t e t ő : 1855. márc. 30. Mária Dorottya nádorasszony
meghalt.
g
— Duszik Lajos esperest beiktatása. A hegyaljai
egyházmegye most megválasztott esperesét, Duszik Lajos
miskolci lelkészt az egyházmegye március hó 26-án,
Miskolcon, homrogdi Lichtenstein László egyházmegyei
felügyelő és Ligeti Ede sajókazai lelkész, esperes-helyet
tes elnöklésével tartott rendkívüli közgyűlése iktatta be
tisztségébe. Isten kegyelmét kérjük csperesi működésére!
— Értesítés a soproni theológiai konferenciáról.
A husvót után, április 7—10-én Sopronban tartandó theológiai konferencia rendezősége ezúton közli a jelentkezők-
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— A nemescsói gyülekezet március 22-én vallásos
estélyt rendezett, amelyen D, Dr. Prőhle Károly egyetemi
tanár tartott előadást Krisztus királyságáról.

kel, hogy a vasúti igazolványokat előreláthatólag a nagy
hét folyamán tudja szétküldeni. A rendezőség egyúttal
ismételten kéri mindazokat, akik a konferencián részt
akarnak venni, hogy jelentkezésüket sürgősen küldjék be,
mivel a rendezőség csak azok számára tud kedvezményes
ellátásról gondoskodni, akik részvételüket idejében bej elenitik.

— Lelkészjelölés Szombathelyen. A Czipott Géza
halálával megüresedett lelkészi állásra a szombathelyi
egyházközség presbitériuma egyhangúlag Kutas Kálmán
szegedi lelkészt jelölte, A választás áprilisban lesz,
— Az önkormányzati testületek háztartásának ren
dezése. A belügyminiszter az önkormányzati testületek
háztartásának rendezéséről legilftzelebb törvény javaslatot
nyújt be. A tervezet leglényegesebb rendelkezései szerint
a községi háztartásiban ezentúl normál- és önkormányzati
költségvetés készül. A normálköltségvetésbe tartoznak:
általános igazgatás, adókezelés, tűzrendészet, köz- és
állategészségügy, iskolánkívüli népnevelés, testnevelés,
szegényügy, népjólét, A kereseti, fogyasztási adóból, italmérési engedélyilletékből, forgalmi adórészesedésből szár
mazó bevételeket a községektől elvonják és az Országos
Közigazgatási Alapba gyűjtik össze. Az önkormányzati
költségvetésbe tartoznak a tanügyi igazgatás költségei, a
közművelődési, egyházi, közlekedési, vagyonigazgatási é3
rendkívüli kiadások és bevételek. A hiány fedezésére a
községek önkormányzati pótadót vetnek ki, A vármegyei
hozzájárulás megszűnik. A vármegyei háztartás személyi
kiadásait és a rendes dologi szükségleteket az állam vi
seli. A rendkívüli kiadásokat a vármegyei pótadóból
fedezik. A vármegyei nyugdíjalapok megszűnnek, az a l
kalmazottak nyugdíj terheit az 0 . K. Alap viseli, am ely
nek fontosabb bevételei a községektől, elvonandó közszol
gáltatások (a kereseti adó stb.), a községeknek eddig ju tta
tott állami segélyek; a vármegyei és községi alkalm azot
tak által fizetendő nyugdíj járulék; 30 százalékos országos
közigazgatási pótadó.
— Orosházán úgy a magyar szabadság emlékünne
pét, mint Kossuth Lajos halálának em léknapját áhítatos
lélekkel ünnepelte meg az evang. egyház közönsége,
Az ünnepi beszédet mindkét alkalommal Kovács Andor
esperes, kormányfőtanácsos tartotta.

— A Soproni Prot. Szövetség március 22-én vallá
sos ünnepséget rendezett, amelyen D. Kapi Béla püspök
tarto tt előadást. Többek közt ezeket mondta: „Az egység
bizony nehéz dolog ott, ahol társadalmi osztályok, feleke
zetek szembenállnak. Azt mondják, a világnézeti különb
ségeket eltüntetni lehetetlenség, az egyházak dogmatikai
eltéréseit semmivé tenni abszurdum, — de épen azért kell
hinni mindezek megvalósulásában, mert lehetetlen."

— A soproni ág. h. ev. tanítóképző-intézet I. osztá
lyába az 1931—32, iskolai évre felvételért pályázók D.
Kapi Béla püspök úrhoz címzett kérvényeiket április 30-ig
az intézet igazgatóságánál nyújtsák be. A feltételek azo
nosak az állami intézetek pályázati feltételeivel. Bővebb
felvilágosítást az intézet igazgatósága ad. Megkeresések
hez válaszbélyeg csatolandó.
— A Misszióegyesület kérelme a hitoktatókhoz.
Bizalommal kérjük egyházunk hitoktatóit, különösképen
a konfirmandusok oktatóit, szíveskedjenek tanítványaik
érdeklődését és áldozatkészségét felkelteni a keresztyénség hősies, nagy munkája, a külmisszió iránt. A tanulók
bizonyára szívesen adakoznak erre a magasztos célra, ha
oktatóik veszik maguknak a fáradságot. A begyült ado
mányok az Egyesület pénztárosának: Broschkó G. A.
esperesnek küldendők, Budapest, IV,, D eák-tér 4. I.
F e le lő s kiadó: NÉMETH KAROLY.

Most jelent meg : — D. Raffay S á n d o r :

Amit az Űr üzen
c egyházi beszédgyűjtemény VI—VII. füzete, mely virágvasárnapi, bűnbánati, nagypénteki és húsvéti beszédeket
tartalmaz. A 6 íves fűzet ára külön rendelve P 3.60, a
teljes gyűjtemény megrendelése esetén P 3,— és 14 fillér
portóköltség.
Megrendelések a következő címre intézendők:

Scholtz Testvérek
könyvkereskedése

Budapest, IX., Ferenc kőrút 19/21.
Bármely jobb könyvkereskedésben is megrendelhetők.
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E rdélyi, felv id ék i
v a j d a s á g i írások

a elme az 1931. évi Könyvnap Könyvének.
Ez az élő virágokból font örökké élő Koszorú, mely
nek egyes virágait kb. 50, az elszakított országterülete
ken élő magyar író és költő legkiválóbb alkotásai képe
zik, a május havában megtartandó Könyvnapon kerül
piacra.
Fehér famentes papiron nyomott, közel 400 oldalas
lesz ez a kötet, melynek bolti ára 5 P lesz és
2 -1

P engő l #20-ért

szerezhető be, ha ez az összeg legkésőbb április 15-ig
hozzánk beérkezik. M intakötet éf aláírási ív üzlethelyi
ségünkben rendelkezésre áll, befizetések 25133 sz, posta
takarékpénztári csekkszámlánkra is történhetik.
Mielőbbi rendelést kér

I G yöfi Hírlap *ívo*s?d»í ü i tiil is tt ( r o n u i l ó i t i G fór, C tu c re r G ergelr-u. 15 i i á a . —

Scholtz Testvérek
könyvkereskedése

Budapest, IX., Ferenc kőrút 19/21.
Ligeti lé trá n .1 — Telelő* 339. — 1409
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Meghalás és uj élet
a Krisztusban.
„Ha egy meghalt mindenkiért, te
hát mindazok meghaltak; és azért halt
meg mindenkiért, hogy akik élnek,
ezután ne maguknak éljenek, hanem
annak, aki érettök meghalt és feltá
masztatott.*'
2 Kor., 5. 15. ,

Merész és hatalmas következtetést von le az
apostol Jézus áldozati halálából. Beleéli magát
a keresztfahalál érdemébe. Mindenkiért, az egész
világért, mindnyájunknak a bűnéért halt meg a
Krisztus. Ahogyan az ótestamentomban az áldo
zat vérével az egész nép megtisztul, úgy itt, még
nagyobb, egyetemesebb értelemben vérét ontja
az egyetlen, érvényes és örökkévaló áldozat.
Vére megtisztítja az egész világot, lemossa az
egész emberiségnek minden bűnét. Egy minden
kiért. De ez az Egy Istennek volt az egyetlenegy
Fia. És ez egy Fiú büntelen volt, szent volt; ön
feláldozó szeretetből adta oda magát. Nem a
maga dicsőségét kereste, a tökéletes szeretetnek
és a tökéletes engedelmességnek indítására ment
a halálba. Halálában teljesen egybeolvadt az
Isteni akarat iránt való engedelmesség és az em
berek iránt való szeretet. A valóságos Isten és
a valóságos ember ment a halálba.
De az apostol hozáteszi: ,,tehát mindazok
meghaltak“. Krisztus halálának jelentősége nem
csak abban van, hogy kiengesztelést szerzett
Istennél a világ bűneiért. A keresztfahalálnak
nemcsak Isten felé van kihatása és érvénye. Ki
hat a világra is. És pedig úgy, hogy mindazok,
akikért meghalt a Krisztus, tehát mindenek,
ővele együtt, az ő halálában meghaltak. A gol
gotái halál egy meghalt világot eredményezett?
Igen! És egy bűneiben, bűneiért meghalt világot
jelentett ki. Krisztus az egész világ bűnét vitte
fel a Keresztfára; az egész világ bűnének a ter
hét hordozta; az egész világ bűnének a büntetése
volt rajta. Ha ez így van, akkor őáltala az egész
világ, ahogyan bűnbocsánatot nyert, éppenúgy
elvette a bűnnek büntetését is. A bűn zsoldja a
halál. A Golgotán Krisztussal és Krisztusban az
egész világ meghalt.
A Golgotának titkát egész mélységében csak
így látjuk meg. A Krisztus halála a bűnös világ
halála. Nyilvánvalóvá lett a bűnnek rettenetes
átka. A Golgota megmutatja, hogy a bűnnek mi

14. szám .

Meglelsnik káténként egvszer. vasárnap.
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a büntetése, hogy a bűn mit érdemel és mit nyer;
megmutatja és az ítélet egyúttal végre is hajtatik. Ha ennyiben maradt volna a dolog, ha a
Krisztus nem támadott volna fel, akkor nem
volna élet a világban, mert a Golgotán minden
élet megszűnt, meghalt átokban, büntetésben, az
Istennek haragjától lesújtva, kárhoztatva. Ször
nyűséges még elgondolni is!
A célja azonban nem ez volt a Krisztus ha
lálának. A cél a megváltás volt. A vége nem ha
lál, hanem élet. De egy egészen új élet. Uj te
remtés. Mindeneknek megújulása. Újjászületés.
Ez a megújulás lehetetlen, ha nem előzi meg a
halál, amelyben a régiek gyökerestől elmúlnak,
elpusztulnak, megsemmisülnek. A régi ember
meghal, hogy feltámadjon az új ember. Nagy
péntek után Husvét. A halál után a feltámadás.
Azért az apostolnak másik hatalmas következte
tése ez: ,.Ákik élnek, ezután ne maguknak élje
nek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltá
masztatott.“ Krisztus élettünk halt meg. Ez az
masztatott." Krisztus érettünk halt meg. Ez az
ő halálának érdeme. De a feltámasztása sem csu
pán az ő dicsőségét szolgálta. Krisztus feltáma
dása nemcsak azt jelenti, hogy az Atya megdicsőitette Fiát, nem hagyta a sírban, örök di
csőséggel koronázta meg. Reánk is kihat a fel
támadás. A Krisztus feltámadásának is megvan
az érdeme. Nevezetesen az, hogy mi is élünk ő
általa.
A Krisztus halálának és feltámadásának
ereje kihat az egész emberre, az embernek egész
lényére és életére. Itt a üdvözítő hit mellett és
annak ereje mellett megvan a leghathatósabb
és legellenállhatatlanabb erkölcsi ösztönzés, e r
kölcsi követelmény is. ,,Ne maguknak éljenek."
A feltámadásból az életnek kimondhatatlan gaz
dagsága árad bele a világba. A halálban meg
dermedt tagokat új erő járja át. A feltámadott
és örökké élő és örökké a híveivel maradó és
híveiben élő Krisztusnak az ereje. Azok, akik a
Krisztussal meghaltak és a Krisztussal együtt
megeleveníttettek. tehát a Krisztusban elszen
vedték a halál keserűségét és a Krisztusban el
nyerték az új élet erőit, nem élnek többé annak
a régi énnek, amely megöletett, megfeszíttetett,
meghalt. Többé nem önmaguknak élnek. Életük
a Krisztustól származik és a Krisztusban foglal
tatik. Olyanok, mint az álmodok. Uj életben jár
nak. A régiek elmúltak, újjá lett minden.
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Bodelsehwingh, mint theológus
n i.
Harmadik nagy alkotása Bodelschwingnek,
a toeológusnak, a theológiai főiskola. Az első
gondolatok 1895-ben jelentkeztek, amikor Harnacknak az apostolicumra vonatkozó megjegy
zése, melyet ő nem szánt nyilvánosság elé, nagy
port vert fel. Bodelsehwingh nem szólt bele a
vitába, de egy röpiratot adott ki „Szabad theoló
giai fakultás“ címen. Ebben felteszi a kérdést,
hogy ugyanaz a keresztyénség, melynek joga van
a kül- és belmisszíó terén a hivatalos egyháztól
függetlenül intézményeket létesíteni, miért ne
volna jogosult az államegyházzal szemben na
gyobb szabadságot élvező theológiai fakultást
létesíteni.
Bodelsehwingh tisztában volt azzal, mennyit
ártott a német ev. egyháznak, hogy egészen az
állam karjaira hagyatkozott s közben álomba
merült, ő maga is Bázelben olyan professzorok
tól nyert legtöbbet, akik nem az állami fakultás
alkalmazottai voltak.
A röpirat nagy visszhangot, de leginkább
ellenvéleményeket váltott ki még Bodelsehwingh
barátainál is, Sokalták, hogy Bodelsehwingh
fakultásról beszél. Annyi eredménye azért volt
ennek a felszólalásnak, hogy egy baráti kör a
Bonn-i egyetem mellé otthont állított fel, amely
ben a mélyebb lelki élet és szolgálat után vá
gyódó theológusok tanulmányaik terén is speciá
lis vezetést kaptak. A dolog oly gyorsan ment,
hogy 1896 nyarán az első tanulók, köztük Bodelschwingh legkisebb fia, bevonulhattak az új intéz
ménybe.
Valami volt ez is, de nem az, amire Bodelschwingh vágyott. Ennek később, más úton kel
lett létrejönnie. 1903 nyarán egy fürdőhelyen
megismerkedett Speckmannal, a híres író apjá
val. Speckmann korábban Harms Lajos missziói
iskolájában volt előadó Hermansburgban. Bodelschwinget nagyon megragadták azok a biblia
magyarázatok, amelyeket ez a csendes ember a
fürdőzőknek tartott. Egyszer gondolataiban el
mélyedve találja a tó partján. A csendes ember
ben nagy gondok zajlanak. Fia letette az érett
ségit s theológiára készül. Bár az apának eddig
csupa örömöt okozott, most nagy aggodalmai
vannak és nem tudja, hogy fiát melyik egyetemre
adja.
Az ilyen apai gondot Bodelsehwingh nagyon
meg tudta érteni és elemi erővel szakadt rá a
kérdés: mikép lehetne segíteni. Nyolc év után
így ismét elébe lép a szabad tehológiai főiskola
gondolata. Üjra felveszi a fonalat, ezúttal azon
ban nem röpiratoz. Alig néhány baráti szívnek
bevonásával érleli a terveket s teszi meg az elő
készítő lépéseket. 1904 őszén a theológiai hét
alkalmával így lép nyilvánosság elé: „Most már
nem kérdezlek benneteket, hogy világra jőjjön-e
a gyermek, vagy se. A gyermek már él. Rátok
csak az vár, hogy felvegyétek a keresztvíz alól.“
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Ugyanekkor egy terjedelmesebb iratban a
nagy nyilvánosságot is felkereste, tisztán azért,
hogy felesleges félreértéseknek elejét vegye s
magát a dolgot abba a fénybe állítsa, amelyben
ő maga is látja.
Bodelschwinghnek ez az irata azért is nagy
jelentőségű, mert benne feltárul az a kristálytiszta perspektíva, amelyben ő az állam, egyház
és közösség egymáshoz való viszonyát látja.
Ma már sokkal könnyebb eljutni Bodelsehwingh
meglátásaira, de hogy ő több, mint negyedszázad
dal előbb látta meg a dolgoknak ilyen egyen
súlyát, ezen van csodálni való. Ép azért ezt az
iratot szeretném részletesebben ismertetni.
1904-ben, mikor a német parlamentet a je
zsuiták beengedésére vonatkozó törvény foglal
koztatta, mindenki azt várta Bodelschwinghtől,
aki akkor képviselő volt, hogy a rend szabadal
mazása ellen nagy harcot kezd. A szabad theoló
giai főiskola megokolására vonatkozó mondani
valóit ezért a következő címmel hozta nyilvános
ságra: „Hogy küzdhetünk győzelmesen a jezsuita
veszedelem ellen?“
Bevezetőleg arra mutat, hogy itt az aláza
tosság, bűnbánat és hit segíthet. Azzal, hogy
ellenfeleinket befeketítjük, magunk nem leszünk
fehérek. Nekünk kell megváltozni. Merem mon
dani, hogy veszélyesebb és mérgezőbb a jezsui
táknak való ajtótárásnál az, amit egyházunk sa
ját kebelében hordoz. Ez a kifakadás a theológiai
katedrák munkájána kszól. Mily sok theológus
megy örvendező hittel az egyetemre és távozik
onnan szétroncsolt hittel. A professzorok nagy
részt víznélküli felhők, gyümölcsnélküli fák, ala
pos vágy és kutatás nincs bennük az igazság után.
Ügy tüntetik fel, mint ha akármelyikük a szentiratoknál különb iratokat tudna összeállítani s
saját szerzésű zsoltárokkal, könnyen felülmúlná
Dávid Zsoltárait.
„Boos Márton, aki mindvégig hű maradt az
ő katholikus egyházához, mondta egyszer: Sok
minden botránkoztat engem anyaszentegyházam
részéről, de leginkább az, hogy annyira ellensége
az evangéliumnak. — Én így szólhatnék: Sok
minden botránkoztat engem anyaszentegyházam
részéről, de leginkább az, hogy a theológiai fő
iskolák katedráin az evangélium ellenségei ül
nek! De, amily kevéssé várhatjuk az államtól,
hogy fegyvereivel megvédjen a jezsuitáktól, ép
oly kevéssé mozgósíthatjuk az államot a tévtanítók ellen. Rendőri hatalommal eltávolítani őket,
nem vezetne célra. Üdvözítőnk sem így járt el,
amikor fájt neki, hogy Mózes székében az írás
tudók és farizeusok ülnek. Hagyta, hogy arculverdessék, leköpdössék, s úgy győzte le őket,
hogy vérét hullatta, imádkozott és meghalt
értük.“ Itt az állam nem segíthet. Akár a theoló
gusok vizsgájánál, akár a tanárok kiválasztásá
nál történik szigorítás, csak képmutatókat te
nyésztenénk, ha az igazhitűséget állítanánk oda
zsinórmértékül.
Mielőtt a megoldás lehetőségét feltárná, át
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tér Bodelschwingh egy másik dologra, amelynek
a jezsuita- és theológiai katedra kérdésnél is
nagyobb fontossága van. Ez a közösségi moz
galom.
A közösségi mozgalom alapjában jó. Veze
tőiben és tagjaiban találjuk legtöbbször egy-egy
gyülekezet sóját. Nem elégesznek meg az általá
nos egyházi kötelességek teljesítésével, hanem
igyekeznek a szent írás követelményei szerint
élni. Alapos megtérésre törekszenek s nemcsak
az értünk, hanem a bennünk való Jézussal is
igyekeznek az Írás nyomán közösségben élni.
Tudják, hogy megszentelődés nélkül senki sem
fogja meglátni az Urat. Örvendezök, ápolják az
egymással való lelki közösséget a mennyei Jeru 
zsálem felé vivő úton. Mindez örvendetes jelen
ség. De ki tagadhatná, hogy vannak e mozgalom
nak egyes képviselői, akiknél beteges tünetek ész
lelhetők. Az, hogy a biblia hitelessége érdekében
szembeszállnak a tudományai, hogy vannak igen
jó laikus igehirdetőik, az nem baj. A baj csak az.
ha nem alázatosságban csinál ják a maguk dolgát.
A bibliát támadó tudomány elleni ellenszenv
mindenféle tudomány ellen tiltakozóvá teszi őket.
Ügy, hogy minden theológusban, lelkészben, aki
egyetemet járt, meg nem tért embert látnak. Van
nak ezek közt a laikus prédikátorok között alacsonyrendü agitátorok, akik anélkül, hogy a
szentírásba beleélték volna magukat, egy pár jel
szóval ügyesen hadakoznak s majmolják egyéb
ként igen kiváló vezetőiket. Anélkül, hogy valaha
is megtértek volna, — hacsak nem a saját énjük
höz — mindenkinél a megtérést erőltetik. A bib
liából merev törvénykönyvet csinálnak, amely a
szabad Isten-gyermeki élet helyett, emberek rab
szolgaszíjaira fűz s az együgyű lelkekre olyan
terheket ró, amelyet maguk a diktálók sem tud
nak elviselni. Ha azután lelki kevélységükért
joggal bűnhődnek, mártíroknak képzelik magu
kat s az egyház minden lelkészében Baál-papot
látnak. Mindenkit, aki nem az ő közösségükhöz
tartozik, nem az ő jelszavaikat hangoztatja, meg
nem tért s újjá nem született embernek tekinte
nek s felülről kezelik őket. így, sajnos, sokszor
még a legnemesebb keresztyéneket is elvonják
Krisztusba, be — az ő lelki kevélységükbe s abba,
hogy ők is velük együtt bírálják a testvéreket.
Szomorú nagyon, de így van.

Élő gyülekezetek; holt gyülekezetek.
A gyülekezetekről Spurgeon, hírneves egy
házi szónok egy alkalommal a következőket
m°ndta: „A holt gyülekezet a gonosz melegágya,
az ördög otthona. A sírokat talán csak az imént
hozták szépen rendbe; de azért mégis nyitott
sírok és a tisztátalan lelkek barlangjai. Az olyan
gyülekezet, amelyik egészen eleven, egy kicsiny
mennyország, az angyalok otthona, a Szentlélek
temploma. Sok gyülekezetben az egyik ember hi
degebbnek látszik a másiknál. A tagok szent jég
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csapok. Egy nagy fagy valamennyit megbéní
totta, s habár vannak köztük a többieknél hide
gebbek, de valamennyien egyformán a fagypont
alatt vannak. Az ilyen gyülekezetben nincsenek
csörgedező, felüdítő patakok, hanem a közöny
fagyában minden megmerevedett. Oh, bár Isten
küldene tavaszi szellőt, hogy ezek a gleccserek
elolvadnának! Oh, bár Isten Lelke elűzné a te
let minden szívből és minden gyülekezetből! Em
beri erő nem képes a gyülekezeteket megvédeni
a fagytól, amely érzéketlenné és élettelenné teszi
őket. Ha az Ur nem munkálkodik erejével, ak
kor élet, melegség és növekedés lehetetlenek.“

JEGYZETEK.
Lapunknak ezzel a Húsvéti számával kez
dem meg szereksztői munkámnak hetedik eszten
dejét. Hálával emlékezem meg Isten kegyelmé
ről, aki megsegített. Köszönöm munkatársaimnak
szíves és önzetlen fáradozását. Legkeserübb ta
pasztalatom az elmúlt hat évben az, hogy milyen
sokan vannak, akik nem küldik be az előfizetési
díjat s hanyagságukkal állandó nyomorúságban
tartják a lapot. Kérem a hátrálékosokat, tegye
nek eleget kötelezettségeiknek!
•

A hírlapokban illusztrációk és közlemények
jelennek meg időnként arról, hogy országgyűlési
képviselők lelki gyakorlatok tartására összejön
nek a Manrézában. Semmi kifogásunk ellene. Jól
teszik, hogy szellemi életüket elmélyítik s a lel
kűket táplálják. Protestáns részről tudtommal
ilyen lelki, spirituális munka nincs. A Manrézá
ban tartott lelki gyakorlatoknak természetesen
megvan az a hatása is, hogy azok a képviselők
törvényhozói kötelességeik teljesítése közben
ügyelnek arra, nehogy a r. kath. egyháznak, az
ő lelki dajkájuknak és anyjuknak érdekei elmellőztessenek vagy háttérbe szoruljanak. Ez azután
meg is látszik az eredményeken. Ellenben hány
szor kell hallanunk azt, hogy nekünk protestán
soknak csak akkor nyílik ki a szemünk, amikor
már késő; még vezető embereinknek sincs bele
szólásuk olyan kormányintézkedések és rendele
tek előkészítésébe, amelyek egyházunk és gyüle
kezeteink érdekeit elevenen érintik. A protestáns
vallású törvényhozóknak pedig úgy látszik nin
csen érzékük az egyházaik érdekei iránt, vagy
egészen tájékozatlanok, vagy azt gondolják,
hogy ezek az érdekek nem számítanak. Ennek
a következménye az, hogy a kormány olyan ren
deleteket bocsát ki, amelyek gyülekezeteinket
hova-tovább pénzügyi csődbe juttatják. Most a
törpeiskolák felett lóg a kultuszminisztérium pal
losa. Igen jó volna, ha a protestáns vallásu vá
lasztók a protestáns vallásu képviselőket (ha
ugyan megvolna ezeknek a névsora!?) tömegesen
hívnák fel és figyelmeztetnék, hogy a kultuszmi
nisztériumban járjanak el, mert előrelátható,
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hogy ha nem csinálunk semmit, a Heródes-féle
bethlehemi gyermekmészárlás ismétlődik meg;
az áldozatok a protestáns ,,törpeiskolák“, a köz
oktatásnak ezek a kicsinyei lesznek. Vagy itt,
ezen a téren is megtörténik, ami már sokszor
megesett, hogy a r. kath. képviselő buzgóbban
jár el a mi egyes sérelmes eseteink orvoslásá
ban, mint a protestánsok? Valamikor a magyarországi protestánsoknak külön ágensük volt a
bécsi császári udvarnál, aki hol több, hol keve
sebb szemfülességgel, rátermettséggel és buzgósággal védelmezte érdekeinket. Ma ilyen ágen
sünk a budapesti kormánynál sajnos nincsen.
Azért kellene megmozdulniok a protestáns pol
gároknak s jelezni, hogy vannak, élnek, érde
keiket teljesen a Csáky szalmájának sorsára
jutni nem engedik.

A mai feszült, ideges időkben egyedül a hit
a megnyugtató biztosíték, az egyetlen védőfegy
ver. A mai nagy gazdasági és társadalmi harc
nak vége csak akkor lesz áldásos kimenetelű, ha
becsületes, tisztalelkű emberek vívják meg. Ha
tehetném, azt a tanácsot adnám a leszerelési
kérdésekkel minden őszinteség nélkül foglalko*zóknak, hogy sürgessék inkább a hitnek átütő
erejével való általános felfegyverkezést; ezzel
az emberiségnek a legnagyobb szolgálatot ten
nék. Bűnös könnyelműséggel jár el minden, a
közületekben felelősséggel működő egyén, aki
nem veszi észre az istentelenségnek és vallástalanságnak felénk való áramlását és nem számol
a gonosztevőknek azzal a törekvésével, hogy a
vallásnak drága kincsétől kegyetlenül megfőszszák azokat, akik abban nyugalmukat lelik.“ —
Mondotta dr. Hőfer Vilmos Győr h. polgármes
tere, a győri egyházközség március 29.-én beik
tatott felügyelője székfoglaló beszédében.

„Az egri norma.“
A népjóléti minisztériumtól kapott e sorok
írója egy 32 oldalas, sárgatáblás füzetetet,
amelynek a címe: „Szegénygondozás. Az egri
norma.“ A fűzet különlenyomat Csepely György
miniszteri osztálytanácsosnak és Oslay Oswald
páternak, a Szent Ferences-rend tartományfőnö
kének cikkeiből. Az egri norma a szegénygondo
zásnak azt a módszerát jelenti, amelyet néhai
Vass József miniszter iniciativájára a ferencrendi barátok valósítottak meg Egerben az Egri
Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregá
ciója útján. Ez a Kongregáció a római Szentszék
által tudomásul vett, az egri érsek főpásztori
joghatósága alatt álló és assisi szent Ferenc szel
lemében élő egyházi szerzetesalakulat. És pedig
egészen új alakulat, amely a szegénygondozás
követelményéből állott elő. Ez a kongregáció mu
tatja a római katholikus egyház eleven érzékét
a szükségletek iránt, s mutatja azt az erejét is,
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hogy a szükségletekhez képest új szerveket tud
teremteni. . ,
Oswald páter a szociális tevékenységnek
három nemét különbözteti meg. Az egyik az ott
honi, lokális segélyezés, amelyet leginkább a kü
lönböző egyházfelekezetek jótékony egyesületei
gyakorolnak. Ez a tevékenység rendszeriéin, el
lenőrizhetetlen, ennek következtében kétes ér
tékű, sokszor erkölcstelen, s eredménytelen. Ide
tartoznak a tömegmelegedők, közös ebédeltetők,
karácsonyfa-ünnepélyek, s a házaló vagy utcai
koldusoknak juttatott alamizsnák is. — A jóté
konykodás második neme az átültetési tevékeny
ség ,amikor a szegényeket menhelyeken vagy
családoknál helyezik el.
A menhelyi szegénygondozás nemcsak az
emberi lélek alaptermészetével ellenkezik, ha
nem igen drága is. Oswald páter megemlíti, hogy
hallomása szerint a most épülő Horthy Miklós
Szeretet-otthonnál egy-egy személy helye 7000
pengőbe kerül az építkezési költségből, az évi
kamat és tőketörlesztés tehát tíz éven át egyen
ként ezer pengő, ehhez az ellátási költségek évi
800 P, egy-egy szegény ellátása a menhelyben
az első tíz évben belekerül évi 1800 pengőbe!
Holott otthoni gondozás mellett egy személy
200—300 pengőbe, családnál elhelyezés esetén
pedig évi 100 pengőbe sem kerül! A családoknál
való elhelyezés városon nem igen lehetséges,
mert városon az élet mindig olyan életigényeket
is jelent, amelyek a szegénygondozás elveivel
nem egyeztethetők össze.
Az „egri normának“ három sarkalatos
alapja van: 1. a hatósági szegényügyí hivatal,
2. az adománygyűjtő hölgybizottság, 3. a Sze
génygondozó Nővérek intézménye. Egerben a
szegényügyi hivatal rendes városi hivatal, élén
városi tisztviselő áll. Odatartozik minden sze
gényügy. Ott vezetik a törzskönyvet, a számadá
sokat. A hivatalt irányítja a városi szegényügyi
bizottság. Az adománygyűjtő hölgybízottság interkonfesszionálisan alakult meg; a tagoknak ki
vannak osztva a város utcái és ők szedik össze
az önként megajánlott havi hozzájárulásokat.
A szegénygondozásra átlag 10.000 lakos lakos
havonként 1000—1500 pengőt ád össze. A har
madik sarkalatos alap a Szegénygondozó Nővé
rek, akikről fentebb már szóltam.
Oswald páter a norma szellemét így fog
lalja össze: Lényegénél fogva ellene van minden
menhelyi tamslokális és minden néven neve
zendő és nevezhető otthonkívüli lokális jótékony
kodásnak, — kivételt képeznek a gyógyíthatatlen szegények. De mellette van mindazon otthoni
karitatív célkitűzéseknek, eszköznek és ezek al
kalmazásának, amelyekkel az egész ember viszszaadható a társadalomnak, önmagának és a Te
remtőnek.“ — Az egri norma szerint való jóté
konykodás már több városban folyik s a norma
tanulmányozására külföldről is sokan látogat
nak el Egerbe.
Az egri szegénygondozási norma bevált és

1931.

EVANQELIKUSOK LAPJA

109.

s prófétának tisztelik. Ez az óstestamentomi Mispa (1.
|Kir. 15, 22).
Bementünk a mecsetbe és felmászva a rozoga lép
csőn, kiléptünk az erkélyre, ahonnan hatalmas kilátás
yílik — Kelet felé Moáb hegyei, a Szentváros majdnem
lábunk alatt, az Olajfák hegye, azután Bethlehem és
.még távolabb nyugatra Jaffa és a Földközi tenger.
Innen egy órai lovaglással eljutottunk célunkhoz,
jaz újtestámentomi Emmaushoz, El Kubebeh-be. Vonzó
|kis falu, fák és gyümölcsösök közt, éles ellentétben a kör|nyező dombok kopárságával. A jóságos páterek nagy ven
dégszeretettel fogadtak bennünket a szállodában. Épüle
tük egy magas domb oldalában van s a ferencrendi szer
zetesek bebizonyították, hogy mit lehet produkálni eze
ken a terméketlen hegyeken, terraszokat csináltak és
^beültették őket fákkal és kertekkel. Az új templom a ke
resztes lovagok régi templomának még egészen jól lát
ható alapjain épült.
Amint belépünk, balra néhány lépcsőfok visz le egy
■kápolnába, amelyben oltár van. Állítólag ezen a helyen
p volt Kleofás háza, az a hely, ahol a feltámadott Krisztus
I megáldotta és megszegte a kenyeret a két tanítvány szemeláttára. A szép márványpadlózaton állva gondolataink
Minden szentföldi zarándok szerette volna meglá-l
visszaszállnak az első Husvétra. Maga a templom magas,
togatni azt a helyet, ahol az első húsvéti beszélgetés le-I
nagyszerű és megragadó; méltó ahoz a csodálatos törté
folyt; de egészen az újabb időkig igen kétes volt, hogy
nethez, amelynek emlékezetére épült. Néhány pompás
hol feküdt Emmaus. Artus, Coloiyeh és más helyek is
festménnyel dicsekedhetik, amelyek Kleofásnak és tár
szóba kerültek. A tudósok legnagyobb része azon a vé
sának úti jeleneteit örökítik meg. Mennyire más volt az
leményen vaui, hogy El Kubebeh nevű kis falu, a Jeru
ő útjuk, mint a mienk!
Shepstone.
zsálemtől észak-nyugatra emelkedő dombok között az
ój testamen tömi Emmaus. Pontosan hatvan futamatnyira
van Jeruzsálemtől; ezt a távolságot adja meg Lukács
evangélioma is; igen kedves hely, beleillik az evangéliomi
elbeszélésbe.
Kocsiút nem visz Emmausba s akik oda akarnak
A Böjt sajnos, arra a sorsra jutott, hogy
ezekben a hetekben piheni ki a keresztyén világ
jutni, vagy gyalog mennek .vagy szamárháton, legalább
is az útnak egy részén. Én a jeruzsálemi Amerikai Koló
a farsang „fáradalmait“, s iparkodik helyreállí
nia néhány tagjával tettem meg az utat. Korán reggel
tani a farsangi bálozások és egyéb mulatozások
felkerekedve a Szentvárosból, szamarakon indultunk el,
költségeitől félrebillent háztartási egyensúlyt
meglehetős sik vidéken keresztül; Nebi Samwil messzire
Nemannyira penitenciatartás, mint inkább lelki
ellátszó tornya felé igyekezve. Rendkívül érdekes hely
manikür azoknak a böjtje is, akik még. valami
ez, mert Sámuel húsz évig itt bíráskodott Izraelen. Egy
vel komolyabban fogják fel a böjti napok jelen
általán utunkat emlékezetessé tette a sok bibliai neveze
tőségét. Igen kevesen akadnak olyanok, akik
tességű hely, amelyeket érintettünk.
megalázkodva a szent Isten előtt, megszaggat
ják szívüket és a Krisztus keresztjére nézve ön
Hamarosan eljutottunk a Jeremiásnál említett Holt
testek Völgyéhez s itt megtekintettük a Bírák Sírjait. Ez
megtagadással vállalják és hordják keresztjüket,
akik a Szentlélek megvilágosításánál megvizsgál
egyike a legjellemzőbb kősziklába vájt siroknak, amelyek
a környéken találhatók. A faragott portale, a tágas tor
ják életüket és lelkűket, s alapos nagytakarítást
nác, a sirkamrák sok fülkével igen érdekesek.
rendeznek, keresve, kérve a megújulást.
Az ut most igen goromba és köves lett, s némely
A Böjt a legtöbb keresztyén embernek az
helyen csak egyes sorban tudtunk előrehaladni. Utunk
egyházi esztendő olyan szakasza, amelyben va
meredek hegyoldalakon vitt felfelé, minden kopár és zor
lamennyire elcsöndesedik körülötte a világ, s
don, de fenséges és tiszteletgerjesztő. Egy utolsó, nehéz
amikor apró-cseprő szórakozásoktól és élveze
kaptató s ott voltunk a Nebi Samwil romjai közt. A kör
tektől megfosztja magát. De nem kellene-e bűn
nyékben ez a legmagasabb hegy, körülbelül 900 m. a
bánattal és töredelmes szívvel imáinkba foglalni
tenger színe felett s a világháborúban Jeruzsálem leg
a világnak és benne önmagunknak nagy, végzetes
fontosabb stratégiai pontjának tekintették. Sok kemény
bűneit és mulasztásait?
csata színhelye volt s a harcok nagy ijedelemben tartot
Itt van millióknak rettenetes anyagi és er
ták az alig 10 kilométerre levő Jeruzsálem lakosságát.
kölcsi nyomorúsága. Itt van a gazdagoknak tel A kereszteslovagok ezt a helyet az öröm Hegyének
hetetlensége és felelőtlensége. Itt van a munkanevezték, mert innen pillantották meg először Jeruzsále
nélkülieknek óriási tömege. Itt van az egyházak
met Sámuel próféta sírja felett mohamedán mecset épült;
nak egymással való versengése és marakodása.
Sámuelt a keresztyének, a zsidók és a mozlimok egyaránt
Itt van a faji és nemzeti elvakult gőg.

helyes. Bizonyára a legolcsóbb és legeredménye-j
sebb módja a szegénygondozásnak. Jótékony
Nőegyleteink nekünk is vannak, amelyek ado
mányokat gyűjtenek a szegények segélyezésére.
Kisebb falukban a szegénygondozás nem igényel
valami különösebb szervezést. De nagyobb fi
gyelmet kell rá fordítani, mint eddig általában
tettük. Városokon pedig a Szegénygondozó Nő
vérek intézményének megfelelően diakonisszákat
kell beállítani a munkába s az egri norma meg
érdemelt térhódításával karöltve városi gyüleke
zeteinknek azon kell iparkodniok, hogy evangé
likus szegényeinket a norma keretei között a
mi diakonisszáink gondozzák, amint az például
Győrött történik.
Az egri norma felhívás egyházunknak arra,
hogy a diakonisszaügyet fejlessze áldozatok
árán is.
N. K.

Kirándulás Emmausba.
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Nem kellene-e keserű könnyeket hullatnunk
amiatt, hogy a Krisztus evangélioma a keresztyénségben milyen erőtelen, a vallásunk meny
nyire a szokásnak, a konvenciónak és az élette
len hagyománynak a dolga lett? Nem szánalmas
dolog-e az, hogy a keresztyénség nemcsak tehe
tetlenül, de szótlanul és közönyösen nézi a bűn
nek, a zabolátlanságnak, az önzésnek, a ledérségnek terpeszkedését irodalomban, művészetek
ben, társadalomban, családokban? Hogy nincs
szava a keresztyénségnek olyan kiáltó bűnök el
len, amelyek megmérgezik az emberiség életét és
megfertőzik a jövendő nemzedékek testét és lel
két?
Nem vagyunk-e mindezekért mi is felelő
sek, akik hallgatunk és hallgatásunkkal jóvá
hagyjuk a gonoszságokat? Vájjon így megfele
lünk-e annak a megbízatásnak, amellyel Krisz
tus az övéit a világba küldi, hogy legyenek a vi
lág világosságai, a földnek sava, a tésztában ko
vász és az a város, amely hegyen épült és azért
nem lehet elrejtve?
Nem vagyunk-e gyávák, renegátok, meg
vesztegetett emberek, béresek és önzők, amikor
nem merünk kockáztatni, nem akarunk az ör
döggel viaskodni, nem szeretnénk a világ hatal
masaival rossz viszonyba jutni?
Vizsgálja meg minden ember magát, a
Szentírás tükrében; Isten színe előtt; s iparkod
jék megállapítani, hogy a sok nyomorúságért,
gazságért, lelketlenségért, gyülölségért, hazudózásért, rágalmazásért mekkora része a felelős
ségnek terheli őt. El tudjuk-e hordozni ezt a fe
lelősséget? Oh, az őszinte önvizsgálat majd e l
visz tégedet én lelkem a keresztfa tövébe, hogy
ott felkiálts: Jézus, istennek báránya, irgalmazz
nekem, nyomorult, elveszett és kárhozatra méltó
léleknek!

K im utatás.
a Magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Misszióegyesület 1931.
február 28-ig befolyt összegekről:
O f f e r t ó r i u m o k : Levél 21.40, Szolnok 7.80,
Bakonyszentlászló 1.40, Öskü 2.48, Komárom 5.33, Vanyola 1.10, Luczfalva 3.—, Bököd 3.20, Szend 3.80, Lajoskomárom 9.20, Zalagalsa 2.—, Debrecen 10.—, Ózd
24.08, Szombathely 12.44, Veszprém 10.20, Nemescsó
4.03, Kőszegdoroszló-váki leányegyház 3.60, Uraiujfalu
1.60, Sárvár 2.14, Meszlen 6.20, Mezőberényi I. kerületi
egyház 24.—, Orosháza 5.—, Gyón 2.—, Gerendás 3.—,
Várpalota 2,26, Szentgotthard 16.05, Bakonycsemye 2.—,
Hegyeshalom 10.40, Geese 1.—, Nemeskolta 5.75, Nagyalásony 2.27, Szák 2.34, K erta 1.50, Oroszlány 1.50, Rajka
21.57, Oroszvári leányegyház 7.44, Homokbödöge 2,—,
Felsőgalla-tatabányai missziói egyház 6.—, F ehérvár
csurgó 1.32, Hánsa 2.28, Bakonytamási 2.65, Csögle 2.—,
Bakonyszombathely 3.—, Sikátor 2.—, Apostag 9.—, Sur
4.60, őrimagyarosd 1.—, Ösagárd 2.—, Győr 30.—, Tiszaföldvár 9.12, Szécsény 3.—, Gyón, 3.96, Székesfehérvár
12.41, V árpalota 6.48.
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T a g d í j a k : Markó Emma Salgótarján 3.—, Szauer
Klára Bpest 3.—, dr. Molnár Gyula missziegyesületi elnök
Bpest 10.—, Németh Károly missz. e. e. elnök Lébény
10.—, Dr, Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő Bpest 3.—,
Rimár Jenő vallástanár 5.—, Rimár Jenőné Bpest 5.—,
Molnár Ilona Bpest 3.—, Gáncs Aladár lelkész 3.—, Sikter András lelkész Soltvadkert 5.—, Zimmermann Janos
lelkész Rajka 4.—, Drenyovszky János vallástanár Kis
pest 3.—, Fuchs János lelkész Gindlicsalád-Kistengelicz
3.—, Brenn Zoltán lelkész Zalaegerszeg 3.—, Dr. ázigethy Lajos főgymn. tanár Bpest 3.—, Bélák Sándor lel
kész Tokaj 3.—, Pálmai Lajos ny. lelkész Börcs 3.—, Dr.
Kneffel József ügyvéd Túra 3.—, Dr. Kneffel Jozsefné
Túra 3.—.
A d o m á n y o k : Vásárhelyi Dezsőné Bpest 9.—, Dr.
Potor Sándor községi főorvos Kunszentmárton 1.—, J ä 
ger Józsefné Békéscsaba 6.—, Dr. Martin György Bpe t
2.—, Csanády László Tokod 5.—, Rajkai ifjak 4.—, Bálint
Istvánná Győr 2.—, Weiszmandl Henrikné Győr 10.—,
özv. Csányi Jánosné Győr 1.—, Salamon Juliska 1.—,
Klauzer Józsefné Győr 40 fillér, Becker Ferenc Sárszentmiklós 10.—, Poznik Ilona Kispest —.50, Farkas
Elemér esperes Bük 1.—, özv. Kertész Lajosné 2.—,
Borsos Magdolna Dunaharaszti 2,—, Fuchs János lelkész
Gindlicsalád-Kistengelíc 1.—, özv. Rothfuchs Jánosné
Tokaj 4.—, Steinhübelné Bpest 5.—, Matis Lidia Beled
1.—, Tinschmidt Sándor lelkész Majos 1.—, Szokolai
Imre Pusztföldvár 3.—, Mesterházy Józsa Felsőpetény
3. —, Horváth Zsuzsanna Győr 1.—, Borsos Magdolna
Dunaharaszti 2.—, Tiszaföldvári nőegylet 67.87, Brozik
Károlyné Tiszaföldvár 15.01, Kiss Kálmánné sz. Kiss
Sarolta 8.—, Balikó Lajos tábori főesperes 19.70.—,
Lébényi vasárnapi iskolások 10.— P.
Perselygyüj tések:
Rajkai egyház 18.26,
Oroszvár 5.20, Egyetemes egyház Bpest 4.20, a kiskőrösi
egyház teadélutánjának gyűjtése 100.—, Lelkészi hiva
tal Boba 2.18, 30. sz. missziói persely tartalm a befiz.
Sztehló Gábor theol. ált. 25.50, Mészáros Józsefné Buda
pest 4.49, Szeretetház Győr 2.61, Póczy Etel Győr 3.16,
Macher Kálmánné Győr 8.57, Farkas Lidia Győr 2.83,
Ujcsanálosi egyház 2.—, D. Straner Vílmosné egyet,
tanár neje Sopron 9.60.
Budapest, 1931. március hó 15-én. IV. D eák-tér 4.
L, 1.
Broschko G. A. pénztáros.

HÍ RE K.
— Biblíaolvasóknak. A Szentlélek gyümölcse. —
A béketűrés, — Ápr. 6., hétfő: A béketűrés nagy kincs.
Jer. Siralmai 3, 22—39. — Apr. 7., kedd: Isten hosszú
tűrése javunkra szolgál. 2 Péter 3, 1—10. — Ápr. 8.,
szerda: A béketűrés a hívők ismertető jele. Kol. 1, 9—11.;
3, 12—15. — Ápr. 9., csütörtök: Jób példája. Róm. 12, 12.,
Jób könyve 1, 21.; 2, 13. — Ápr. 10., péntek: Krisztusnak
béketűrő apostola. 2 Kor. 6, 1—10. — Ápr. 11. szombat:
Krisztus a béketűrés példaképe. 1 Péter 2, 18—25.
Ápr. 12. vasárnap: Mindnyájunknak szükségünk van béke
tűrésre. Jakab 5, 7—11.; Zsid. 10, 36. — Húsvét után 1.
vasárnap: Epistola: 1. Ján. 5, 1—5.; Vílággyőző hit. Evangéliom: Ján. 20, 19—31.; Jézus feltámadása után meg
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jelenik a bezárt szobában tanítványainak. — E m l é k e z t e t ő :
Wiehern J. H., a hamburgi Rauhes Haus alapítója és a
belmisszió úttörője meghalt 1881. április 7.
— Halálozás. Egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi
Jenő, a dunántúli egyházkerület volt felügyelője március
29-én meghalt. Temetése április 1-én volt Kemenessömjénben. A temetési szertartást D. Kapi Béla püspök vé
gezte. A temetésen az egyházkerület felügyelői és lelkészi
kara nagy számban volt képviselve.
— A győri egyházközség felügyelőjének beiktatása.
D. Kapi Béla püspök a március 29-én tartott egyházköz
ségi közgyűlésen iktatta hivatalába dr. H ö fe r Vilmost,
a betegeskedése miatt lemondott nagykanizsai Mikiás
Mihály helyébe egyhangú bizalommal megválasztott gyü
lekezeti felügyelőt. Mikiás Mihály búcsúlevelét Jausz
Lajos másodfelügyelő olvasta fel. A lemondott felügyelő
érdemeit dr. Dukavits Vilmos tb. felügyelő méltatta
Az új felügyelőt eskütétele és székfoglaló beszéde után
Jausz Lajos az egyházközség. Turóczy Zoltán a lelké
szek, Rostetter János a ref. egyház, Weltler János a
tanítótestület, Kapi Béláné a belmisszió, I'só Pál az ifjú
sági egyesület és a cserkészek. Bácsi Sándor a diákszövetség nevében üdvözölték. Az egyházi énekkar Fodor
Kálmán karnagy vezetésével szerepelt az ünnepélyen.
— A Bethánia-Egylet országos evangelizáló konfe
renciája. Húsvét utáni héten, április 9—12-ig tartja a
Betbánia-Egyesület knoferenciáját. A konferencia témái
ban az élet kérdései szólalnak meg, az előadók pedig
olyan munkásai az evangéliumnak, akik által Isten teljes
feleletet tud adni e kérdésekre. Az előadások tárgyai:
1. Törődik-e velem, szeret-e engem az Isten? 2. Van-e
Istennél számomra segítség. 3. Mit kíván tőlem Isten?
4. Vezet-e az Isten? 5. Meglátom-e az Istent? — A másik
főtéma: Ellenséged — a bún. 1. Elrabolja békességedet.
2. Elhomályosítja lelkiismeretedet. 3. Szívedet megkemé
nyíti. 4. Megcsal. A konferencia előadói lesznek Deme
László, Konrád György, Benkő István, dr. vitéz Bánáthy
Péter, Sebestyén Andor, Szabó József, Nyáry Pál, Vargha
Tamás, ifj. dr. Szabó Aladár, Németh Károly, református
és evangélikus lelkészek, Szőnyi Sándor gimn. igazgató.
A konferencia 9-én este 6 órakor tartandó szeretetvendéggel kezdődik és a fasori református templomban 12-én,
este 7 órakor tartandó nagy templomi ünnepéllyel végző
dik. Az előadások színhelye a VIII., Salétrom-utca 5. sz.
alatti református templom. Akinek jelentkezése ápr. 7-ig
beérkezik a Bethánia-Egylet titkári hivatalához (VIII..
Gyulai Pál-u. 9.), az még kaphat közös szállást és 33%
kedvezményt nyújtó vasútijegy váltására jogosító iga
zolványt.
— A salgótarjáni Luther Szövetség a böjti időszak
ban 5 estéből álló ismeretterjesztő családi estéjén márc.
1-től március 22-ig előadásokat tartottak a lelkész, Ko
vács Géza igazgató, Kraft Aladár, Kovács Gézáné, Strokay D. szavalat, ének, hegedű, fuvola, klarinét, mandolin
stb. számokkal közreműködtek Wolf Teréz, Lahota Jó
zsef, Lorencz Péter, Chlebovátz Kálmán, Markovits Gusz
táv, Mitterpacser József, Tuba Ilona, Kovács G., Medzihradszky Márta, ezenkívül az acélgyári dalkvartett. Min
den alkalommal az estét vetített képes előadás fejezte
be. Az állandóan 150—200 főnyi közönség által látoga
tott ciklust egy-két órás Krisztus-film bemutatása fejezte
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be. — A böjtben minden pénteken este 7 órakor böjti
áhítat volt a templomban, amelyeken Jézusnak a János
evangéliumában megírt, az utolsó vacsorán elmondott be
szédeit hallgatták a hivök, amelyeket megfelelő tartalmú
énekek verseinek közbenéneklésével passióolvasásszerüen
szólaltatott meg a lelkész. Záróakkordja ennek az áhí
tatsorozatnak a nagycsütörtök este kiosztott úrvacsora
volt.
— Miért erötelen a mai keresztyén egyház? A
keresztyének jól tennék, ha utána járnának a dolognak.
Kobe-ban (Japán) az egyik szakszervezet egyik tagja
minden ruháját zálogházba vitte a a pénzt odaadta a szakszervezetnek; s amikor még többre volt szükség, kész volt
a padlógyékényeit is eladni, hogy támogassa a sztrájkot.
Majd, ha a japán keresztyének olyan halálosan komolyak
lesznek, hogy vallásukért még a padlógyékényeiket is el
adják, akkor erős lesz a keresztyén ség. Az egyházakban
jelenleg nincs annyi buzgóság. mint a szakszervezetek
ben. — K agaira.
— Az 1931/32. évi állami költségvetés, amelyet
Wekerle Sándor pénzügyminiszter március 26-án terjesz
tett a képviselöház elé, 1 milliárd 366 millió pengő be
vétellel s ennél egymillió pengővel kevesebb kiadással
számol. A vallás- ée közoktatásügyi minisztérium kiadási
előirányzata 125 millió 300 ezer pengő, vagyis közel 3
millióval kevesebb, mint volt az előző évben. A nem ál
lami tanszemélyzet terményjárandóságainak rendezésére
csaknem egymillió pengő van felvéve. Vájjon ez az öszszeg futja-e arra, hogy a tanítók sérelmei teljesen orvosoltassanak? Az állami költségvetés személyi kiadásokra
650 millió pengőt irányoz elő, ebből 212 millió a tény
leges alkalmazottakra, 436 millió pedig a nyugdíjasokra
esik, tehát a nyugdíjasok kétszerannyi jövedelmet élvez
nek az államkasszából, mint a tényleges szolgálatot vég
zők. A nyugdíjasokra esik az összes álami kiadásoknak
31 *9 százaléka, tehát minden kiadott pengőből 32 fillér
a nyugdíjasoké. A népjóléti és munkaügyi minisztérium
kiadásai kerek összegben 70 millió pengővel szerepelnek
a költségvetésben. A csökkenés ennél a minisztériumnál
kerek számban 1 millió 300 ezer pengő, ami azt jelenti,
hogy ennyivel kevesebb jut szociális és emberbaráti cé
lokra. Legnagyobb a pénzügyminisztérium költségvetése
132-4 millió pengő kiadással, legkisebb a miniszterelnök
ségé, 52 millió pengővel. Abból a körülményből, hogy a
személyi járandóságok 2*8 millióval, a nyugdíjellátások
3-7 millióval emelkedtek, arra lehet következtetni, hogy
egyre növekedik azoknak a száma, akiket az állam kény
telen eltartani.
— Ifjúsági konferencia Szombathelyen. A vasi kö
zép egyházmegye április 26-án ifjúsági konferenciát ren
dez Szombathelyen. A konferencia programmja a követ
kező: 8.40-kor megnyitó előadás. Tartja: Zongor Béla
esperes. 9-kor: Mit akar az evangélikus ifjúsági egyesü
let? Előadó: Scholtz Oszkár. 9.40-kor: Szeretem egyháza
mat múltjáért. Előadó: Bánó Adám. 10.30-kor ünnepi
istentisztelet. Prédikál: Bachát István. 12-kor: közös ebéd.
1.30- kor mozgóíilmelőadás: \ KIE-munka Amerikában.
2.30- kor vidám programm. 4-kor: Ifjúság és szórakozás.
Előadó: Töltéssy Zoltán. 4.40-kor: Szeretem egyházamat,
mert az evangélium egyháza. Előadó: Bélák János. 5-kor
a város megtekintése. 6.30-kor vallásos estély: Szeretem
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P o n g r á c z B. és C s i k e y S. tanár. Az üléseken részünkről
az említetteken kívül még B ö h m D. leánykollég. igazgató
vett részt. A Társaság anyagi helyzete a gazdasági vál
ság dacára, eléggé biztató. ( S z . M .)

egyházamat, mert bízom jövőjében. Előadó: Tarján István.
Résztvételi díj nincs, tehát a résztvevőket az útiköltségen
és az ebéden kívül más kiadás nem terheli. Az ebéd ára
személyenként 1 P. Az ebéden csak azok vehetnek részt,
akik ezt a szándékukat április 23-ig bejelentik, Az ebédre
jelentkezők távolmaradásuk esetén az ebéd árát meg
fizetni, vagy maguk helyett mást küldeni tartoznak. Fel
hívjuk a résztvevők figyelmét arra, hogy a vasút húsz
vagy húsznál több tagú társaság számára társasutazási
kedvezményt nyújt, ha az út 20 km-nél több, s ha a részt
vevők számát, az utazás célját és az útirányt a kiindu
lási állomáson 24 órával előbb írásban bejelentik. A távo
labb lakók számára díjtalan elszállásolásról gondoskodik
a rendezőség, ha erre vonatkozó kérésüket április 19-ig
bejelentik. Jelentkezések a következő címre küldendők:
Bélák János hitoktató-lelkész, Szombathely, Rákosi Jenőutca 18. sz., I. em.
— Az orosházi evang. nőegylet ezidei második böjti
ünnepélyét folyó hó 22-én, vasárnap délután tartotta.
Szabóné Csepregi Zsuzsika Kiss József „Ráchel siralma"
c. költeményét szavalta el. Utána Balázs Béla áll. polg.
és felsőmezőgazdasági iskolai igazgató jelent meg a do
bogón és tartott az isten-eszméről, az Istenbe vetett hit
ről, a vallásról, s a vallásos érzésről előadást. A világi
papságnak Balázs Béla igazgató kiváló, méltó képvise
lője. Komoly, nagyértékű, meggyőző előadását szűnni nem
akaró tapssal köszönte meg a közönség. Ezután Róna
Sándor, Gulyás Sámuel, Török Barna és Sass Béla zenekvartettjét élvezte a közönség. Az ünnepélyt élőkép zárta
be: Rebeka Izsák szolgájának inni ad a kutnál. Szere
peltek: Győry Juliska, Forgács Irén, Ilovszki Horváth
Mária, Jankó Mariska és ifj. Tóth György. Az élőkép
mesteri kreáló ja Incze Ilona tanárnő volt.
— A Magyar Prot. írod. Társaság március hó 27-én
R a v a s z L. püspök elnöklete alatt Budapesten, a R ádayutcai ref. theol. akadémián ismét gyéren látogatott fel
olvasó-, választmányi- és közgyűlést tartott. Elsőnek
H . G a u d y László budapesti evang. hitoktató igazgató az
egységtörekvésekről tartott igen nagy érdekű és tanulsá
gos előadást, amelyben ez a mi fiatal, teljes felkészült
ségű tudós theológusunk megállapította, hogy hazánkban
nagy lehetőségek vannak a prot. egységesítő mozgalmak
nak. Ismertette azok akadályait és azok jövő kilátásait.
Vigasztaló, hogy az egységesítő mozgalmak magva min
denütt megvan és az idő előbb vagy utóbb, meg fogja
érlelni az egyes egyházakban az egységes keresztyén lel
ket. Majd K u t a s Kálmán szegedi evang. lelkész el
mélyülő, csendes és szép zenéjű költeményeiből olvasott
fel. Végül T ö r ö k Pál, a Társaság főtitkára Milton-nak,
az „Elveszett paradicsom“ sze. őjének a népszabadságot
és a parlamentárizmust dicsítő politikai művéről érteke
zett. A választmányi- és közgyűlésen B e n d l Henrik pénz
táros a zárszámadást és a jövő évi költségvetést terjesz
tette elő. — Új választmányi tagok lettek: R a v a s z A.,

— Luther-rózsa legolcsóbban, darabonként 50 fil
lérért, a szombathelyi Leánydiákszövetségnél kapható.
A közkedvelt kisalakú és az eredetinek megfelelő mintájú
jelvényeket magyar, evangélikus jelvénygyártó készíti.
Megrendelhetők Bélák János hitoktató-lelkésznél: Szom
bathely, Rákosi Jenő-u. 18. I. A portó- és csomagolási
költségeket 20 darabon felüli rendelésnél már nem szá
mítjuk fel.
— Kanada. Torontóban (Canada, Amerika) van egy
templom, Ih e Church of All Nations, ahol minden nem
zetnek van lelkésze. Akiknek Kanadában vannak magyar
hozzátartozóik s nem tudják címüket, odafordulhatnak.
A cím: az illető hozzátartozó neve s alája: c/o The Church
of All Nations, Toronto, Canada, America; vagy a hozzá
tartozó neve nélkül címezve küldjük el a tudakozó levelet.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Pályázat.
A soproni ág. h. ev. líceum (reálgimnázium)
fenntartó hatósága pályázatot hirdet egy magyar
német tanszékre a szabályszerű illetményekkel,
amely tanszék a pályázat eredményéhez képest
rendes- vagy helyettes tanárral fog betöltetni.
Az ág. h. ev. vailású pályázók végzett tanul
mányaikat, eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok
mányokkal felszerelt folyamodásukat a dunán
túli ág. h. ev. egyházkerület iskolai nagybizottsá
gához címezve, a soproni ev. líceum igazgatósá
gához nyújtsák be április 15-ig.
Győr, 1931. március hó.
D. Kapi Béla s. k.,
püspök.
I f n c v n K i í E rdélyi, felv id ék i
H U i S l i U I ML v a jd a s á g i Írások

a címe az 1931. évi Könyvnap Könyvének.
Ez az élő virágokból font örökké élő Koszorú, mely
nek egyes virágait kb. 50, az elszakított országterülete
ken élő magyar író és költő legkiválóbb alkotásai képe
zik, a május havában megtartandó Könyvnapon kerül
piacra.
Fehér famentes papiron nyomott, közel 400 oldalas
lesz ez a kötet, melynek bolti ára 5 P lesz és
2
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szerezhető be, ha ez az összeg legkésőbb április 15-ig
hozzánk beérkezik. M intakötet és aláírási ív üzlethelyi
ségünkben rendelkezésre áll, befizetések 25133 sz. posta
takarékpénztári csekkszámlánkra is történhetik.
Mielőbbi rendelést kér

Scholtz Testvérek
könyvkereskedése
Budapest, IX., Ferenc kőrút 19/21.
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NÉ ME T H KAROLT esperes.
H irdetési árak a ie a e iv e z é s szériát.
Pastatakarékpénztári csekkszámla: 1290.
Szartaszttsii és klaiéhlvatal:
LEBENY (Masai m.)
Kiadta: I LÜTHER-SZÖIETSEG.

Lábmosás.
,,Példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem vétetek, ti is
akképen cselekedjetek." János 13, 15.

Lábmosás. Urunk földi életének utolsó éjsza
káján Jeruzsálemben. Abban a szobában, ahol
tanítványaival elköltendő volt a húsvéti bárányt.
Jézus kötényt köt és egyik tanítvány után a
másikhoz lépve, lehajol, megmossa, megtörölgeti
a tanítványok lábát. A tanítványok szabódása,
tiltakozása semmit nem használ, el kell fogadniok a szelíd és alázatos Jézus cselédi szolgá
latát.
Jézus példát akart mutatni arra, hogy tanít
ványai miként viselkedjenek egymás irányában.
De nemcsak a szemléltető oktatási módszert kell
látnunk a lábmosásban. Nem szabad azt gondol
nunk, hogy Jézus egyszer, példaadás okáért megcselekedte azt, amit a tanítványoknak állandóan,
egy életen keresztül gyakorolniok kell. A láb
mosás cselekedete mögött ott van Jézusnak ál
landó szeretete, alázatossága, szolgálatkészsége.
Ott van az az indulat, amellyel megüresítette
magát s engedelmes volt mindhalálig.
Az emberek, a tanítványok előtti megaláz
kodás, szolgálat mögött, mint annak rugója és
talaja, ott van Jézusnak Isten iránti engedelmes
sége.
Az Istenhez való gyermeki viszony nélkül a
szociális, a karitatív tetterő hamar elbágyad.
Mögötte kiapadhatatlan erőforrásnak kell bu
zogni. Aki az Istenben él, annak az ereje el nem
fogy, szeretete el nem fárad. Az ilyen ember
erőről-erőre jut, türelmét, reményét nem veszti;
nem csügged, nem zúgolódik.
Jézus példát adott az igazán értékes szeretetmunkára, az eredményes szociális működésre.
Kitörölhetetlenül belevéste a tanítványok és a
keresztyénség leikébe azt az igazságot, hogy a
béres, a fizetett alkalmazott, aki csak a kenye
réért dolgozik, Isten országának munkájára nem
alkalmas; hogy az egyházba olyan munkások
kellenek, akik szeretedből mindig készek a leg
apróbb szolgálatot is egész személyiségük munkábaállításával elvégezni. Ez adja meg a szolgá
lat méltóságát, de így lesz minden keresztyén
cselekedet az Isten országának egy-egy épület
kövévé.

Vasárnap Lambarénéban.
Irla:

S c h w e itz e r

A lb e r t.

A régi kórházunk a missziói állomáson volt.
Úgyhogy a betegeknek és kísérőiknek alkalmuk
nyílt résztvenni az istentiszteleten. Az új kórház
a missziótól három kilométerre van a folyón fel
felé. A folyópart mentén nincs ösvény s nem is
lehet csinálni a sok láp miatt. Ennélfogva aki a
kórházból el akar menni a templomba istentiszte
letre, csónakon kénytelen menni. Igaz, hogy csó
nakon jönnek a kórházba; de azok az emberek,
akik hozták őket, megint hazaeveznek, s a bete
güket itthagyták magára vagy egy hozzátartozó
jával, hogy később érte jöjjenek.
Tehát ha a kórházi ápoltakkal meg akarjuk
ismertetni az evangéliumot, a kórházban kell szá
mukra istentiszteletet tartanunk. Ilyenformán
minden vasárnap reggel prédikálok a kórházban.
Betegeim közt sokan vannak olyanok, akik
egyáltalán semmit sem tudnak a keresztyénségről és alig volt alkalmuk misszionáriust hallgatni.
Olyan fiatal emberek ezek, akik nem tartoznak
ehhez a járáshoz, hanem csak egy időre vannak
itt. Száz meg száz mérföldről jönnek Afrika bel
sejéből, két-három esztendőre elszegődtek fa
vágóknak s az erdörengetegek mélvségében moezt el nem fizették feleségük árába. Ha a kór
misszionáriusok sohasem jutnak el, mikor meg
látogatják a falvakban a bennszülötteket. Kéthárom év után hazatérnek keresetükkel, ha ugyan
ezt el nem fizették feleségük árába, üa a kór
házban hallják az evangéliumot, annak hírét el
viszik először a favágó-tanyákra és később távoli
otthonaikba, ahol még nincsenek misszionáriusok.
Amikor pácienseimnek és azoknak, akik őket
kísérik, olyan magvetés, amely a messze távol
ban újabb magvetést eredményezhet.
Vasárnap délelőtt 9 órakor egy kórházi
ápoló egy csengettyűvel bejárja az elkülönített
osztályokat, hogy összehívja az embereket „kö
nyörgésre“, ahogyan az istentiszteletet nevezi.
Lassan gyülekeznek a domboldalán levő két osz
tály közti téren és leülnek a széles ereszek alá,
hogy árnyékban legyenek.
Jó félórába telik, mire valamennyien össze
jönnek. Russelné gramofonja ünnepélyes zenét
játszik és mihelyt ennek vége van, megkezdődik
a prédikáció. Híveim nem tudnak énekeket éne
kelni, mert majdnem kivétel nélkül pogányok,
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s hozzá hat különböző nyelven beszélnek. Lehe
tetlenség tehát imával kezdeni, mert az a sok új
ember, akik vasárnaponként először vannak jelen
az istentiszteleten, nem tudná, mit jelent és za
vart okozna. Tehát a prédikációval kell őket elő
készíteni az imádkozásra.
Igehirdetés közben két tolmács van mellet
tem, egyik jobbfelől, a másik balfelől, akik min
den egyes mondatomat megismétlik. A jobbfelől
álló pahuin nyelvre fordít, a másik a baloldalon
bendzsabi nyelvre, amelyet többé-kevésbbé meg
értenek mindazok, akik Afrika belsejéből jönnek.
A jobbkezemfelőli tolmács vagy Sombunaga, a
misszió szabója, aki keresztyén, vagy a kórházi
ápoló, Mendume, ciki még nem keresztyén. Bal
kezem felől Boulingui és Dominik felváltva tol
mácsolnak, ezek sem keresztyének még; mind
ketten kórházi ápolók.
Nem kívánhatom a hallgatóimtól, hogy olyan
feszesen üljenek, mint valamely elzászi templom
hívei. Nem veszek tudomást arról, hogy azok,
akiknek tűzhelyük a két osztály közti téren van,
hallgatás közben főzik az ebédet, hogy egy édes
anya kisgyermekének a haját mossa és fésüli,
hogy az egyik ember a hálóját javítja, amelyet
az épület eresze alá akasztott fel, s hogy sok
másféle dolog megy végbe. Még ha valamelyik
vadember arra használja is fel az időt, hogy a
fejét pajtásának az ölébe hajtsa és hajzata
vadászterületté alakuljon át, nem szakítom félbe
a mulatságukat. Mert mindig akadnak itt új
emberek, s ha az istentisztelet alatt folyton
figyelmeztetnem kellene őket, az istentisztelet
ünnepélyessége még nagyobb csorbát szenvedne,
mint így; tehát hagyom őket. Nem veszem észre
a kecskéket és juhokat sem, amelyek a hallga
tóim sorai közt járnak kelnek, sem a sok takácsmadaart, amelyek a közeli fákon fészkelnek és
olyan lármát csapnak, hogy fel kell emelnem
a hangomat.
(Folytatjuk.)

Az idők végének jelei?
( Válasz a Szerkesztő úr cikkére.)
Beküldött cikkem végén hangsúlyoztam,
hogy én nem számítok s nem latolgatok, csupán
az égi jelek értelmezése tekintetében kértem irá
nyító választ. Ezt nem kaptam meg, ehelyett
olyan megállapításokat olvashatok ki a Szer
kesztő úr cikkéből, hogy Krisztus Urunk eljöve
telén többnyire olyanok gondolkodnak, akik nem
tudnak gondolkodni és hogy a világ végéről való
henye elmélkedés a messziről szemlélőnek hiába
való latolgatása.
Nem egyéni, illetve személyi kérdésben írok
választ, csupán arra akarok rámutatni, hogy ha
valakit igazán várunk, akkor az illetőnek eljöve
telére figyelünk is. A messziről jövő családtagot
— ha az érkezését jelezte — szívszorongva vár
ják és minden ajtónyikorgásnál, kocsizörgésnél
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vagy lábdobogásnál önkéntelenül is feltör a kér
dés: hátha már jön, hátha ő az?
Pál apostolról azt írják a theológusok, hogy
még életében várta az Űr visszajövetelét. A Thessalonikabelieket nem is a várakozás miatt, hanem
a semmittevés és lustaság miatt korholja meg,
akik közül néhányan ez alapon dolgozni sem
akartak. A Korinthusbelieknek — így olvasom
azt egy ev. lelkész könyvében — azért ajánlotta
oly hangsúlyozottan a nőtlenséget is, mert az Ür
visszajövetelét várta.
Luther írásaiból is sok helyen van utalás az
idők, illetve az állapotok romlásából az Ür el
jövetelére. Pedig ezek szentéletű férfiak voltak,
akik bírták a Szent Lelket!
Vájjon ezek is henye elmélkedők voltak?
Én úgy látom, hogy akik az Űr eljövetelét
várják, azok figyelnek is, hogy vájjon mikor jön
az Ür? Nem számítanak, nem spekulálnak hit
nélkül, csak egyszerűen várnak és figyelnek. Mert
a vigyázásra való felhívás figyelést követel s nem
csak egyszerű várakozást. Ha figyeléseik közben
mégis tévednek, azon nem bosszankodnak, ha
nem örülnek, hogy a világ kegyelmi ideje még
meghosszabbíttatott. Pál apostolt várakozásának
be nem teljesedése nem taszította a hitetlenségbe
és a bűnbe, azonképen a mai várakozókat sem.
A részünkre megíratott isteni kijelentés titkain
alázatos szívvel elmélkedni lehet és kell is, mert
amit a Szent Lélek megíratni jónak látott, az a
mi vigasztalásunkra, erősítésünkre és okulá
sunkra lett megírva, hogy azok után tudakozód
junk s el ne hanyagoljuk azokat.
Az égi jelek értelmezésére pedig hadd idéz
zem Dániel prófétát, aki a VIII. rész 10. versé
ben az égi sereg és a csillagok megtaposásáról
beszél. Egy 1660-as fordítású magyar Biblia ide
vonatkozó jegyzete szerint égi seregen az Isten
népét és a csillagok alatt a fejedelmeket, a papo
kat és a szentéletű embereket kell érteni. így te
hát ezen az alapon több jogcímem van a bekül
dőitek szerinti értelmezést fenntartani, mint azt
ellenmegokolás nélkül visszavonni.
Én — hála Istennek — távol állok az atheismustól, a pantheismus és a stoicizmus eszméitől
és azok tanaira nem is kíváncsiskodom. Az adven
tisták számítgatásait sem utánozom, mert azt már
bűnnek tartom. Én csak a jelek értelmezése tekin
tetében voltam bátor egy véleményt megkockáz
tatni, mert úgy vélem, hogyha a mi Urunk jelek
ről beszél, akkor ezt nem azért tette, hogy be
hunyjuk a szemeinket előlük, hanem, hogy észre
vegyük azokat. Arról sem írtam, mintha Krisztust
a katasztrófák alatt nélkülözve és mellőzve, csak
azok után várnók őt.
A világháború, az utána bekövetkezett lelki
és gazdasági válság, a szeretetnek vagy az igaz
ságnak még a látszatát sem megközelítő békék
nem oly jelentéktelen epizódok, amelyek felett
álmos tekintettel átsuhanhatnánk. Ezek fontos
határkövei az idők végének.
Mindamellett nem félek, mert tudom, hogy
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e világon mégis az Isten akarata uralkodik, aki
nek van hatalma minket a tüzes üszők módjára
a veszedelmek özöne közül is magához ragadni.
Maran atha!
Egy olvasó.

Közgyűléseinkről.
Innen-onnan húsz esztendeje lesz, hogy
szinte kivétel nélkül résztvettem minden egyete
mes gyűlésen, egyházkerületemnek és egyház
megyémnek minden rendes és rendkívüli köz
gyűlésén. Ezen az alapon feljogosítva érzem
magamat, hogy tapasztalataimról ennek a lapnak
keretei közt beszámoljak, csalhatatlannak nem
tartott véleményemet megmondjam és megfigye
léseim után néhány jóakaratú tanácsot is adjak.
Teszem ezt egyházam iránti szeretetből; egyálta
lán nem kívánok meddő birálgatást gyakorolni
és sajnálnám, ha akárki is sértve érezné magát
észrevételeimtől. Esperességi közgyűléseinket
lassan-lassan elő kell most már készíteni, s talán
nem lesznek időszerűtlenek ezek a sorok.
Egyházunk alkotmánya és alkotmányszerú
szervezete nagy fontosságot és szerepet juttat
egyházi életünkben a közgyűléseknek. Eltekin
tek most attól, hogy a közgyűléseknek igen nagy
egyháztársadalmi jelentősége is van, mert ossz találkoznak az egyház vezető emberei. De ebben
a tekintetben is bizonyos szomorúsággal kell
megállapítanom, hogy újabb időkben a közgyűlé
seknek erre az egyháztársadalmi jelentőségére
kevés súlyt helyeznek. A fehér asztal körül nem
jövünk össze; a közgyűlési tagok apróbb jelentő
ségű, magános jellegű társadalmi kötelezettsé
geiket elébe helyezik egyháztársadalmi kötele
zettségeiknek s ennek másik következménye az
után az, hogy akik szeretnének baráti érintke
zésbe jutni más közgyűlési tagokkal, erre nem
nyílik alkalmuk. Mások a közgyűlések idejét
magánügyeik intézésére használják fel, Buda
pesten például rokonok látogatásán kívül a
minisztériumokat, üzleteket járják, színházba
mennek stb. Budapesten újabb időben szokásban
van az is, hogy kisebb, speciális érdeklődésű kö
rök a közgyűlés idején tartják konferenciáikat
s ezzel a magában véve igen szép, jó és hasznos
munkával is széjjelszaggatják a közgyűlésenkívüli életet.
De ezeket csak mellesleg említem, habár itt
is várna reánk teendő.
Cikkemnek főtárgya maga a közgyűlés.
Az egyházi alkotmány szerint a közgyűlés az
egyházközségnek, egyházmegyének, egyházkerü
letnek, illetve az egyetemes egyháznak kor
mányzó és képviseleti hatósága. Ha a közgyűlé
seknek ezt a lényegét tartjuk szem előtt, akkor
néni mondhatjuk, hogy az évenként egyszer tar
tatni szokott gyűléseink száma sok. Lüktető,
normális egyházi életben a kormányzó és kép
viseleti hatóságnak évente egyszer a dolgok ter
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mészeténél fogva össze kell ülni, mert máskülön
ben funkcióját kellően teljesíteni nem tudja, s a
kormányzatot ki kell adnia kezéből. Lehetne szó
itt arról, hogy az egyházat a különböző fokoza
tokon nem lehetne-e egyszerűbben és olcsóbban
is kormányozni egyháztanácsokkal, vagy felelős
tisztviselőkkel. De az egyháztanácsok megint
csak testületek volnának; a tisztviselő által való
egyházkormányzat pedig ellenkezik a reformáció
egyházának lényegével, mert annak logikus és
egyetlen következetes továbbfejlődése a róm.
kath. püspöki egyházkormányzat, amelyet a tö r
ténelem folyamán elvetettünk. A püspöki egy
házkormányzatnak akár nyíltan, akár burkoltan
becsempészését ártalmasnak tartanám azért,
mert az csak úgy lehetne üdvös, ha annak kon
zekvenciáit az egész vonalon, az egyházi életnek
minden területén levonnánk; enélkül — már pe
dig ez kilátástalan — az egyházkormányzás
olyan átabotába kerül, amely mindennél roszszabb. A pohárba tiszta bort kell tölteni, ez min
den egészséges kormányzatnak elemi feltétele.
Az egyházkormányzatnak alkotórészei a ter
vezés, a megfontolás, a határozat és a végrehaj
tás. A közgyűlés kormányzóhatóság lévén, szere
pének akkor felel meg, ha a kormányzásnak
imént említett mindegyik alkotórészében teljesíti
hivatását és kötelességét. Egyoldalúan, tehát
egészségtelenül működik a közgyűlés, ha csupán
arra szorítkozik, hogy határozatokat hoz és meg
történt intézkedéseket jóváhagy. Kóros és káros
állapot az, amikor a közgyűlés, mint kormányzó
és képviseleti hatóság, a tervezésben és a meg
fontolásban nem vesz részt, hanem ezt a munkát
rábízza a különböző bizottságokra. Ez nemcsak
annyit jelent, hogy kivonja magát kötelességé
nek teljesítése alól s hogy lemond alkotmányos
jogainak egy részéről. Nagy kárt okoz ezzel az
egyháznak és magának az ügynek is, mert az egy
ház feladatai és munkái részleteikben ismeretle
nek maradván az egyház képviselői előtt, azok
iránt az egyházban nem ébred érdeklődés, tett
es áldozatkészség.
A közgyűlésnek, mint képviseleti hatóság
nak, a feladata ugyanis kettős. Egyrészt kép
viselniük kell a kiküldőiket a közgyűlésen; más
részt képviselniük kell a közgyűlést és annak
határozatait, terveit a kiküldőiknél. A közgyűlé
sek igen nagy értéke és jelentősége a képviselet
révén éppen úgy megvan, mint az egyházkor
mányzat révén. Sajnos, többnyire csak az egy
házkormányzati és adminisztratív szervet látjuk
közgyűléseinkben, s ezen korcs értékelés alap
ján sülyed azoknak megbecsülése. Ennek tulaj
donítható az is, hogy gyűléseink mindig élénkebb, rohamosabb tempóban folynak le, s míg
azelőtt voltak két-három napos közgyűléseink,
mostanában néhány óra alatt „több tárgy nem
lévén", a közgyűlés berekesztetik. Ennek tulaj
donítható az is, hogy szinte az elnökség és a
bizottságok ellen elkövetett sértés- vagy merény
letszámba megy, ha a közgyűlési tagok a terve
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zésből és a megfontolásból is ki akarják venni a
részüket és hozzá akarnak szólni a a tárgyhoz.
A közgyűlés képviseleti hatóság. Feladata
és kötelessége nemcsak az, hogy kormányozzon és
a kormányzást, az adminisztrálást minél simábbá
tegye. Nem láthatja életfeladatát abban, hogy
minél kevesebb kellemetlenséget okozzon az el
járó tisztviselőknek és minél lojálisabb hallga
tással vegyen tudomásul minden bizottsági vagy
elnökségi javaslatot. Nem lehet buddhistává ab
ban az értelemben, hogy eszményéül a nirvánát,
önmagának a létharcból való kikapcsolását te
kinti és a tétlen meditáció, kontempláció és
merengés eliziumi mezőire vonul vissza. Ha az
egyházi alkotmány szükségesnek tartja a köz
gyűlés működését, a közgyűlés vétkezik az alkot
mány ellen, ha ambiciója abban merül ki, hogy
önmagát feleslegessé tegye.
Ámde tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy
a közgyűlés csak azért köteles a szerepét betöl
teni, munkájában híven eljárni, mert az alkot
mány kötelezi erre. így kívánja az egyháznak
életérdeke is. Azt elvégre könnyű volna elérni,
hogy a közgyűlést először némaságra és tétlen
ségre kárhoztatjuk, minden munkát elszedünk
és kiveszünk a kezéből, azután azt mondjuk,
hogy a közgyűlés felesleges, költséges és minél
előbb kivégezzük, annál jobb. De mi lesz ennek
az eredménye? Az eredmény az lesz, aminek a
jelei már meg is vannak, hogy a közgyűlések
határozatait nem tudjuk belevinni az egyháznak
akaratvilágába, A közgyűlések határozatokat
hoznak, terveket csinálnak, munkákat vezetnek
be, de a megvalósítás siralmas képet mutat.
Megkockáztatom azt, hogy szavaimat félre
értik, s a helyzet feltárásából egyesek a terhűkre
elkövetett sérelmeket piszkálnak ki. Rámutatok
arra, hogy a közgyűlések ajánlják a gyülekeze
tek és hívek figyelmébe, pártfogásába a külön
böző üdvös és szép egyesületeket, akciókat:
fogházmissziót, Gyámintézetet, Misszióegyesüle
tet, főiskolai menzát, árvaházat, diakonisszaintézményt, Luther-Társaságot, Luther-Szövetsé get stb. Mi az eredmény? Ä Misszióegyesületnél
tudom azt, hogy akárhány gyülekezet van, ame
lyik egy fillérrel sem áldoz erre a célra, s az
egész magyarországi evangélikus egyház nem
adakozik annyit a külmisszióra, amennyiből
egyetlenegy misszionáriust el lehetne tartani.
A Gyámintézetről tudom azt, hogy a négy egy
házkerület gyűjtése együtt nem tesz ki annyit,
amennyivel a németországi Gusztáv Adolf-Egylet segélyezi gyülekezeteinket és intézményein
ket. A Luther-Társaságról tudom azt, hogy ami
kor az általa kiadott tankönyvek használatát az
egyetemes közgyűlés kötelezőleg elrendelte, s
a Társaság erre a határozatra támaszkodva a
tankönyveket kiadta, ebbe helyrehozhatlanul
belebukott, mert az iskolák egyszerűen túltették
magukat ezen a határozaton és érte senkinek a
hajaszála sem görbült meg. Tudom azt, hogy az
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Országos Luther-Szövetség évek óta támogatás
és érdeklődés nélkül vegetál stb.
Mi ennek a következménye? Az, hogy nem
merünk vállalkozásokba kapni, mert a tapaszta
latok azt sugallják belénk, hogy minden jóakarat
megtörik a lebírhatatlan közönyön. Az egész egy
ház, legvitálisabb érdekeiben vallja annak a ká
rát, hogy a közgyűlési határozatokat csak ott és
akkor veszik komolyan, ahol és amikor az admi
nisztráció előteremtéséhez szükséges adók és
járulékok befizetéséről van szó. Egyébként egy
háztagok és egyházi, tisztviselők Hekubának
vehetik a közgyűlési határozatokat, nincs aki
számon kérje tőlük, hogy a gyülekezetükben mit
tettek a határozatok foganatosítása, az ügynek
vagy akciónak felkarolása, támogatása, propa
gálása terén. A közgyűlés elfogadja a határoza
tokat, javaslatokat, támogatásba ajánlja ezt is,
amazt is, azután ezzel be is fejeződött a dolog.
De annál a kérdésnél, hogy mi ennek a
következménye, fontosabb a közgyűlésekkel
összefüggésben az a másik kérdés, hogy mi en
nek az oka. Ennek az oka az, hogy amint elsor
vadt a közgyűlések képviseleti jellege a közgyű
lések tanácskozásában és lefolyásában, éppenúgy
elsorvadt a közgyűlésnek képviseleti jellege ab
ban a vonatkozásban is, amely szerint a közgyű
lési tagoknak a közgyűlések határozatait, terveit,
akcióit kellene képviselniük a kiküldő testületek
nél és általában az egyházi életben. A közgyűlés
adminisztráló szervvé degradáltatván, azt véli,
hogy kötelességének eleget tett, ha minél keve
sebb feltűnéssel és minél rövidebb idő alatt meg
szavazta a javaslatokat, amelyek elébe kerültek,
köszönetét mondott mindenkinek, aki valamit
tett és valamilyen rábízott tisztséget betöltött;
azután széjjelmegy és várja, hogy jövő eszten
dőben ugyanezt a fontos adminisztratív munkát
elvégezze.
Igaz, hogy úgy állván a helyzet, ahogyan
áll, a tagok nem is igen tehetnek egyebet. Mert
hiszen a közgyűlési tagok háromnegyed része,
vagyis mindazok, akik a bizottsági ülésekről
úgy, ahogy nem ismerik a közgyűlés asztalára
kerülő ügyeket, azokat egyáltalán nem is ismer
hetik, kivéve talán a szabályrendelet-tervezete
ket, amelyek lekerülnek az alsóbb hatóságokhoz.
A közgyűlésnek nem áll módjában, hogy meg
tudhassa, miről van szó. Nem áll tehát módjá
ban, hogy képviselje a közgyűlést az őt kiküldő
hatóságnál. A közgyűlési tag is csak a néhány
hónap múlva megjelenő jegyzőkönyvből ismeri
meg a részleteket és a határozatokat,
A közgyűlésnek képviseleti hatósági jellege
tehát illuzóriussá lett. A közgyűlés tagjai nem
tudják, hogy mit képviseljenek. A közgyűlésből
nem visznek magukkal lelkesedést, kiküldőiknél
nem teljesíthetik azt a fontos hivatást, hogy
lelkesedést ébresszenek az iránt, amit a közgyű
lés tervezett, megbeszélt, jónak ítélt és megvalósítandónak tart. Az egyházi közvélemény pedig
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ezek után csak annyit lát és tud, hogy a köz
gyűlés megint megszavazott egy offertóriumot s
ezzel megint koldul, kéregét, s nincs aki a köz
véleményt tájékoztatná, hogy a dolgot egy másik
oldalról is lehet és kell tekinteni, t. i., hogy egy
szükséges, hasznos és keresztyéni munka indult
meg, Isten országa, az anyaszentegyház vagy a
nyomorultak érdekében, amely munkából kivenni
a részünket, amely munkát áldozatok árán is
támogatni kötelesség és gyönyörűség.
A közgyűlésnek nincs joga ahhoz, hogy a
saját kötelességét bizottságok nyakába varrja.
A bizottságoknak pedig éppenséggel nincs joguk
ahhoz, hogy javaslataikat, mint a csalhatatlanság
jegyében készült kinyilatkoztatásokat vigyék a
közgyűlés elé. A bizottságoknak az a kötelessé
gük, hogy az ügyekkel behatóan foglalkozzanak,
javaslatokkal előálljanak. de főleg, hogy elő
adóik az ügyeket ismertessék a közgyűléssel és
így lehetővé tegyék, hogy a tagok a kellően elő
készített ügyben megfontolva határozhassanak.
A bizottság alárendeltje a közgyűlésnek.
A közgyűlési egyházkormányzat és képvise
let rendszeréhez pedig hozzátartozik az is, hogy
ugyanaz a hatóság, amely határozatokat hoz,
felülvizsgálja, hogy határozatainak mimódon tet
tek eleget azok. akiknek ez a kötelességük.
Diakónus.

JEGYZETEK.
Harsányi Zsoltnak a tollából „Négyszemközt
gróf Bethlen Istvánnal“ címen érdekes cikk je
lent meg a miniszterelnökről a Pesti Hírlap hús
véti számában. A miniszterelnök vallásosságáról
a cikkből ezeket tudjuk meg. Kérdés: Vallásos
ember-e Excellenciád? Felelet: Az a kérdés, mit
értünk vallásosság alatt. Templomba nem járok,
mert arra lehetetlen időt szakítanom. Mégis val
lásos vagyok a magam módján, mert szilárdan
hiszek a fizikai léten felüli létben. És szilárdan
hiszem az Isten fogalmát.
Az „America“ című, amerikai jezsuiták ál
tal szerkesztett lap 1928. évi febr. 11. számában
Mullaly C. J. jezsuita pátertől egy cikk jelent
meg, amelyet külön lenyomatban is terjesztettek.
A cikkben a szerző hét tanácsot ad arra, hogy az
újságokat hogyan lehet bojkott alá helyezni,
anélkül, hogy a bojkott szóról említés történnék.
Illusztrálásul elmondja, hogy Washingtonban, a
fővárosban miként vált be ez a módszer; hatását
„mágikus -nak jelemzi. Az az újság két hét
alatt negyven százalékkal esett példányszámban
s csakhamar ugyanakkora veszteséget szenvedett
a hirdetések révén. Egy sajtótudósító vállalatot
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és egy lapot arra kényszerítettek, hogy egészen
jogosult és igaz hírek leközléséért bocsánatot
kérjenek s megígérték, hogy a hiba nem fog
ismétlődni. — így dolgoznak a jezsuiták!
•
A gazdasági depresszió hatását Amerikában
az egyházak is egyre jobban megérzik. Lelkészek
vannak állás nélkül. Dr. Trcxler Sámuel, a newyorki United Lutheran zsinat elnöke körlevelet
bocsátott ki a lutheránus theol. szemináriumok
hoz, amelyben arra hívja fel őket, hogy gyomlál
ják ki azokat a tanulókat, akikből hiányoznak az
elsőrendű lelkészekben megkivántató kvalifiká
ciók. Szerinte a lelkészi túltermelés meggátlására
a legjobb módszer, ha a problémát forrásánál
ragadjuk meg s csak a legmagasabb típusú embe
reket engedjük a lelkészi pályára.

Bodelschwingh, mint tlieológus
IV.
Hogy lehet e kettős bajon segíteni? Nem
parlamenti felszólalásokkal s kultuszminiszter
elleni támadásokkal. Az utóbbiak igazán igyekez
tek nemcsak tudós, de szívből kegyes professzo
rokat ültetni a katedrákra. Az utolsó 50 évben:
Beck, Neander, Hengstenberg, Nitzsch. Tholuck.
Müller, Hoffmann, Dclitch, Luthardt, Käler.
Cremer, Schlatter révén olyan virágzást ért az
evangéliumi theológia, amilyent a reformáció
kora óta soha. .,Ha arra a közel kétszáz lelkészjelöltre gondolok, akik 18 év alatt itt Béthelben
a kék kötényt hordták s arra a több, mint 20
misszionáriusra, akik közülük ki mentek afrikai
testvéreiknek hirdetni a Krisztust, nem győzök
örülni hogy mennyien hoztak magukkal nemcsak
alapos tudást, de élő hitet is a főiskolákról.“
Mindamellett tagadhatatlan, hogy nagy a
hiány igazi Lélektől áthatott bizonyságtevőkben
a katedrákon. De ilyeneket sem miniszterek, sem
zsinatok, sem egyházi főtanácsok nem produkál
hatnak. Kőgel azt szokta mondani: „Hivő pro
fesszorok, Isten kegyelmi ajándékai. Emberektől
nem csikarhatjuk ki őket, felülről kell kikönyö
rögni, hogy legyenek.“
Itt nyílnék szép feladat a mi hívő közössé
günk számára. Ha ők egyszer az Ürtól kikönyörgött professzorokat láthatnának a katedrákon
mentek maradnának minden ítélkezési szellem
től, önző egyházellenességtől. „A mi Béthel-i
szép temetőnkben nyugszik Heermann Vilmos,
akit örömmel és joggal mondunk intézményeink
megalapítójának, ő sohasem szidta a papokat,
az egyházat s annak elöljáróit. Rendkívüli
bizonyságtevő képessége ellenére sem gondolta,
hogy ő most már jobban tudná csinálni a dolgo
kat, mint akármely lelkész. Imádkozó keresztyé
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nekből kis közösséget gyűjtött össze s itt imádko
zott, hogy az evangéliumnak legyenek hű tanítói
a katedrákon. Ez az imádság meghallgattatott.
S a mi nyomorult, betegekből álló, szegény
Béthel-i gyülekezetünk is szeretne kővel és
mésszel hozzájárulni Sión falainak építéséhez.
Először is úgy, ahogy a mi kedves alapítónk.“
A gondolatot itt félbeszakítjuk. Mily gyö
nyörűség immár másodszor hallani Bodelschwingh szájából a szegény vak Heermann Vil
mosról ezt: a ,,mi kedves alapítónk“. Két ,,kis“
házikó állt ott mindössze, mikor Bodelschwingh
kiment Béthelbe. S mi minden volt már ott e
memorandum megírásakor 1905-ben!
„Imádkozni akarunk, hogy az Ür adjon hű
szolgákat egyházunknak, iskoláinknak s külön
féle intézményeinknek. 10. Zsoltár 17. De talán
szabad az imát tettel is párosítani.“ — Itt tér rá
Bodelschwingh a szabad theológíai „előiskola“
ismertetésére. Gyors és bő egymásutánban so
rolja fel ennek előnyeit, amiket ezúttal csak
röviden érintünk. Az egyetem, az Isten Igéjének
tüzével már érintkező lelkeket kapna a kezébe.
A szülőknek nem kellene félniök, hogy fiaik min
den átmenet nélkül kerülnének be az egyetem
forgatagába. Béthelben nem kellene nélkülözni
azt, amit a legtöbb egyetemi város nélkülöz:
virágzó gyülekezeti életet. A lelkészjelöltek sze
mináriuma a misszióba induló és onnét hazatérő
misszionáriusok, a nyugalomba idejött lelkészek
mind felséges alkalmakat kínálnának arra, hogy
a kezdő theológusok lássanak, halljanak s a ma
is élő Úrral találkozzanak. Nem lenne azonban
ez az iskola orthodoksz formulák bemagolásának
taposó malma, hanem szabad lelki küzdőtér
igazságkereső s üdv-sóvárgó ifjak számára, akik
nem magas pulpituson ülő mesterektől, hanem
velük naponként bizalmasan érintkező baráti
szívektől kapnák meg a kalauzolást az igazságba,
amely szabaddá tesz,
E bejelentés órájában már mind az előadók,
mind az anyagi szükségletek biztosítva vannak.
Bodelschwingh joggal érzi, miszerint immár min
den kész. Nem számít azonnal hivatalos elismer
tetésre, noha a katholikus szemináriumok minden
további nélkül megkapták az ottan töltött tanul
mányi évekre az egyetemi beszámítás jogát. Van
azonban, ami sokkal fontosabb Bodelschwingh
előtt: „Vajha e szabad theológíai szeminárium
köré egyházunknak minden pozitív irányzata, így
a közösségi mozgalom is úgy oda fonódhatnék,
hogy a ma még annyira szerteágazó vágyak és
lelki sóvárgások teljesen egybeforrhassanak.
Szeretném, ha mindezek boldog, egységes mun
kálkodásban itt kezet fognának, hogy azoknak,
akik a fő dologban egyek, Jeruzsálem falait
együtt építsék s repedezéseit együtt javítsák.“
íme itt kulminál Bodelschwingh hatalmas
koncepciója. Nem akar ő egyetem lenni, nem
akarja keresztülhúzni sem a népegyházat, sem a
legszűkítettebb közösséget, hanem mindent moz
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gósítani azért, hogy a kovász és a hegyen épített
város a leghatékonyabban és legdicsőségesebben
végezhesse a maga szolgálatát. Hogy minél több
fény hulljon a Golgothára s a töviskoronás király
fejére. „Annak pedig, — hangzik a nagy irat
utolsó szakasza — Aki az ő földi és mennyei
egyházának Feje, a mi Urunknak és Üdvözítőnk
nek, legyen ez ügy az ő főpapi szívére téve. Ha ő
igent és áment mond, akkor az áldás biztos.“
A jelek mihamar azt mutatták, hogy az Ür
igent mondott. 1905 őszén vonulnak be az első
theológusok az intézménybe. 12 tanítványa volt
az Urnák, többre, mint 12-re, nem is gondolt
Bodelschwingh. És mi történt? Először az, hogy
négy héttel a megnyitás előtt, nem volt csak egy
jelentkező. Az egyik előadó így kiáltott fel: „En
ezzel az eggyel is megkezdem!“ Bodelschwingh
a nyakába borult és megcsókolta. Később pedig
az történt, hogy a megnyitás napján 11 theológus
volt a szemináriumban. Három rendes előadó
tanár mellett Bodelschwingh maga hetenként
csak egy esti órában adott elő, főleg a gyakorlati
theológia, a bel- és külmisszió köréből. Az inté
zet bevált. Sok száz hallgatója volt már s a
tanulmányi éveket még Bodelschwingh életében
több egyetem beszámította.
Visszatekintve Bodelschwingnek hármas
theológíai alkotására, legnagyobb súlyúnak az
utolsó kell mondanunk. Spencernek és Franckenak is lehettek hasonló fájdalmaik a theológusképzés hiányaival kapcsolatban, de sem nekik,
s ami még feltűnőbb, Zinzendorfnak sem jutott
eszébe, hogy e téren valamit tenni lehetne.
Finney, az amerikai nagy ébredésnek az apos
tola, előzte meg csupán e tekintetben Bodelschwinget. De Amerikában a körülmények egész
mások s nem csodálkozhatunk azon, hogy már a
múlt század első felében a szabad theológíai
fakultás nyílik meg tisztán hívő evangéliumi ala
pon. Viszont igaz, hogy Bodelschwingh első gon
dolata, a teljes jogú fakultás még máig sem való
sult meg. Da vájjon nem éppen áldás van ebben?
ő, aki az Isten országa munkáiban a dolgok összjátékát oly józan szemmel nézte, voltaképen csak
a hívők számára is nélkülözhetetlen alázatosságban-tartást ismerhette fel az Űr részéről abban,
hogy e téren a munka elé korlátokat szabott.
Magyar viszonyainkat véve, Bodelschwinghnek a harmadik alkotása a legkevésbbé aktuális.
Nálunk csak nemrég ment át a theológia az ál
lami fakultás szintjére. Még nem is alakulhattak
ki problémák az állammal való kapcsolatból.
Kevesen is vagyunk a német méretekhez képest.
De azért nincs-e a theológíai Vorschule-nak
üzenete, — legyen szabad szándékosan használni
azt az eredeti Bodelschwingh-féle megjelölést —
ha arra gondolunk, mennyivel többet meríthet
tünk volna s egyben mennyivel kevesebbet veszí
tettünk volna, ha mielőtt a bár nem állami aka
démia falai közé vonultunk, valahol feszélymentesen találkoztunk volna az Isten Igéjének igazi
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doktoraival. Olyan doktorokkal, akiknek joguk
és módjuk lett volna minket nem az indekszbeírás szempontjából, hanem a mi halhatatlan lel
künk s kimondhatatlan felelősségű elhivatásunk
szempontjából kalauzolni, vagy inkább Mária
Dorottya anyai alapígéjével, Pál apostol szavá
val élve: fájdalommal szülni.
Mind többet beszélünk arról, hogy az egész
magyar evangélikus egyház nem más, mint dia
szpóra-egyház. A nagy német evangélikus egy
házhoz képest így is van. Bár többet beszéltek
volna erről már a háború előtt és ne hoztak volna
theológusaink annyi nagy gesztust magukkal a
német egyetemekről, amelyekkel azután itthon
nem tudtak mit csinálni, vagy pedig éltek velünk
Don Quijotte módjára. De a Bodelschwinghproblémáival foglalkozva, azt mondjuk: igenis a
tengernek minden cseppjében benne van az egész
tenger! Azokon a vonalakon, ahol Bodelschwingh
mozog, legalább elmondható, hogy tenger minden
problémája, benne van a cseppecske problémái
ban is. Áldottak, akik ezen problémák Bodel
schwingh szellemében való megoldására meg
bízatást kapnak az Úrtól. Áldottak, akik úgy
engedelmeskednek a meglátott igazságnak, mint
ö. Áldottak, akiket erre a jubileumi emlékezés is
ösztönöz, bátorít, és sürget.
Gáncs Aladár.
Ne csinálj magadnak Mó«zest a Krisztusból,
mintha nem tudna többet, mint tanítani és pél
dát adni, amit a többi szentek is megcsinálnak.
Te azért a Krisztust, az ö igéjét, munkáját és
szenvedését kétféleképen fogd fel. Először mint
példát. Ez azonban a legcsekélyebb az evangéliomban, úgyhogy erről nem is volna evangéliomnak nevezhető. Mert ezen a réven Krisz
tusból nincs többihasznod, mint egy másik szent
ből. Az e v a n g é l i o m n a k f ő r é s z e és
a l a p j a az, h o g y K r i s z t u s t m é g mi 
e l ő t t mi nt p é l d á t i f o g o d fel, e l ő b b b e 
f o g a d o d és m e g i s m e r e d mi nt a d o 
m á n y t é s a j á n d é k o t , amelyet Isten ád s
amely a tied, úgyhogy mikor látod, hogy Krisz
tus valamit cselekszik vagy szenved, nem ké
telkedni abban, hogy maga Krisztus, ezzel a
cselekvésével és szenvedésével a tied, és épen
éppen úgy ráhagyatkozhatol, mintha te cselekedted volna, sőt mintha te volnál ugyanaz a
Krisztus. íme, ha Krisztust úgy fogod fel, mint
neked tulajdonodul adott (ajándékul s ebben nem
kételkedek akkor vagy keresztyén. Ez a hit
megvárt téged a bűntől, haláltól és pokoltól.
Luther.
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— Bibliaolvasóknak. — Józsuc, az elszántság min
taképe. — Apr. 13. hétfő: Istennel szövetségben mindig
csüggedetlenül! Józs. 1, 1—18. — Apr. 14. kedd: Az ifjú
Józsué elszántsága. 2 Mózes 17, 8—14; 24, 13. — Apr.
15. szerda: Isten által elismert vezér. 4. Mózes 27, 18—
23. — Apr. 16. csütörtök: Feltétlen hitengedelmessége.
Józsué 3. — Apr. 17. péntek: Az elszántság győzelmet
arat Józsué 8, 1—26. — Apr. 18. szombat: Isten agg
harcosának fontos intelme. Józsué 23, 6—16. — Apr. 19.
vasárnap: Józsué hitvallás-tétele élte alkonyán. Józsué
24, 1—15. 29—31. — Husvét u. 2. vasárnap. Epistola:
1. Péter 2, 21—25; A lelkek Pásztorának és Orvosának
követése. Evangéliom: Ján. 10, 12—16; A jó pásztor. —
E m l é k e z t e t ő : A husvét utáni 2-ik vasárnap sajtónapi
1521. április 18: Luther vallástétele a wormsi birodalmi
gyűlés előtt. — 1529. április 19: Speyeri protestáció. —
1660. április 18: I. Rákóczi Györgyné Lórántffy Zsuzsánna halála.
1197. április 16: Wald Péter meghalt.
— A Pesti Evang. Magyar Egyházközség Tolnay
Kornél felügyelő és Kemény Lajos igazgató-lelkész el
nöklete alatt március 25-én tartotta közgyűlését. Elhatá
rozta a közgyűlés ötödik segédlelkészi állás megszerve
zését. Örömmel vette tudomásul, hogy a kőbányai új
templom felszentelését D. Raffay Sándor püspök Pünkösd
első ünnepére tűzte ki. Ruttkay-Miklián Gyula, Gáncs
Aladár és Szabó Aladár vallástanárokat véglegesítette.
Az egyháztagok fegyelmezéséről szóló szabályrendeletter
vezetet a közgyűlés elutasította. Tárgyalta és elfogadta
a tavalyi zárszámadást és az idei költségvetést; az adó
kulcsot változatlanul hagyta.
— Lelkészbeiktatás Kiskörösön. Bakay Péter fóesperés virágvasárnapján, március 29-én iktatta hivatalába a
kiskőrösi egyházközség új lelkipásztorát, Dedinszky Gyu
lát. Az ünnepségen valamennyi felekezet kiküldöttei
résztvettek.
— Az orosházi evang. Nöegylet folyó hó 29-én tar
totta böjti utolsó ünnepélyét. Bartos Pál szarvasi lel
kész tartott böjti gondolatokban gazdag, gyönyörű be
szédet. Győri Juliska gyönyörűen énekelt egy szép egy
házi éneket. Holecska László ev. tanító, Várady Antal
nak ,,Az utolsó sor" című költeményét szavalta. Tarr
János az „Égi Atyánk, nagy Istenünk" kezdetű egyházi
éneket énekelte. Finom kidolgozással, szabatos előadás
sal szavalta el Szabó Katica ifj. Jámbor Lajos „Óh, élni,
élni...l" című költeményét. Zárszót Kovács Andor nőegyleti főtitkár mondott Előkép zárta be az ünnepélyt.
A bibliai kép tárgya Krisztus feltámadása volt. A Krisz
tus üres sirja körül, boldogan álló kegyes nőket s a fel
támadást hirdető angyalt Ilovszky Gyöngyi, Micsinay
Aranka, Balassa Ilonka és Nagy Márta személyesítették.
Az élőkép kiválóan sikerült összeállítását Domaniczky
Irén polg. isk. tanárnő végezte. Az énekeket harmoniumon iíj. Zatykó Mihály tanító kísérte.
— Sajtóvasárnap. A husvét utáni második vasárnap
az egyetemes közgyűlés határozata értelmében sajtónap,
amelyen az evangélikus egyházi sajtó javára a templo
mokban offertórium tart atik.
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— A budai egyházközség dr. Demel A ladár fel
ügyelő és Fürst Ervin adminisztrátor elnöklete alatt már
cius 23-án tartotta számadó közgyűlését. A költségvetés
43.000 P bevételt és ugyanennyi kiadást irányoz elő.
Jegyzőkönyvben örökítette meg Dévény Károly és Bor
bély József néhai buzgó prezbiterek emlékét. M éltatta
Sándy Gyula volt felügyelőnek és munkatársainak hűsé
ges szolgálatait. A zárszámadást Kun A ttila gondnok te r
jesztette elő,
— A vallásszabadság Olaszországban. Egyelőre nem
kell attól tartanunk, hogy az olasz kormány és a Vati
kán közt újabban létesült egyezmény miatt az olaszor
szági protestánsok szabadságjogai megrövidülnek, de a
r. k. egyházi hatóságok minden tőlük kitelhetőt elkövet
nek, hogy céljukat elérjék. A Vatikán sajtószerve, az
Osservatore Romano, majdnem megszakítás nélkül kö
veteli a protestáns propaganda elfojtását és a pápa ezt a
követelést élőszóval iparkodik nyomatékosabbá tenni nyi
latkozataiban. Nem kívánja a Vatikán a protestáns isten
tiszteletek betiltását; ez egy kissé túlmerész követelés
lenne. Még azt sem sürgeti, hogy a protestáns hit minden
fajta propagálását szüntessék be. A vatikán azt hangoz
tatja, hogy a vallásos diszkusszió szabadságának örve
alatt a protestánsok megrágalmazzák a római egyházat
és hamis színben tűntetik fel dogmáit. Lehetséges, hogy
ez is előfordul. A vallási vitának ez szinte elkerülhetet
len velejárója. Megtalálható a politikai vitában és minden
más vitában is. Sajnálkozhatunk rajta, de a segítés módja
nem az, hogy az egyik félnek az akciószabadságát elra
bolják, a másik fél pedig háborítlanul folytathassa a pro
pagandát s mindazt, ami többnyire — az emberi gyarló
ság folytán — velejár: a rágalmazást, ferdítést stb. Az
Osservatore Romano így ír: „Sarkalatos igazságnak kell
elfogadnunk, hogy az igazságot és tévelygést nem lehet
egy szintre helyezni. Azok, akik letépték magukat a
katholikus fáról, akik elszakadtak az apostoli hagyo
mánytól, Dante szavaival élve, a botránkoztatásnak és a
szakadárságnak magvetői." Az olasz kormány, jóllehet
barátságos érzülettel viseltetik a római egyház iránt s
államegyháznak ismeri el, ragaszkodott mindeddig ehez
a három elvhez: vallásszabadság; a vallás gyakorlásának
szabadsága; a vallásos propaganda szabadsága és a tö r
vény előtti egyenlőség tekintet nélkül a felekezeti hova
tartozásra.
— Ősrégi keresztyén egyház Indiában. Az őske
resztyén egyház missziói m unkájára vonatkozólag mosta
nában nagyon értékes tanulmányok jelennek meg, ame
lyek azt mutatják, hogy Pál apostol előtt is, különösen
Fülöp diakónus, de mások is eredményes missziói mun
kát fejtettek ki a Cezárea sikságán levő falukban és vá
rosokban (Ap. Csel. 8, 40.) Efezusban, Antiochiában stb.
N yonetott « Gyfiri Hirl»p
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Ugyanabban az időtájban, a keresztyénség eljutott Abeszsziniába is. Indiában szintén van keresztyén egyház,
amely első keresztyén századokra viszi vissza eredetét,
s a kisázsiai őskeresztyénség missziói munkájának a gyü
mölcse. Indiának nyugati partvidékén él körülbelül
800.000 keresztyén, akiknek az egyháza régibb, mint a
legtöbb európai keresztyén egyház. A nyolcszázezer lé
lekből ma kb. 300.000 a római pápa fennhatósága alá ta r
tozik. Ezek a portugálok négyszázévelőtti politikai erő
szakoskodása következtében lettek a pápa hívei, inkviziciós eljárások nyomása alatt. A pápa megengedte nekik,
hogy a latin ritus helyett az ősi szír ritust tartsák meg
és indiai püspökeik vannak. Azok, akik nem jutottak a
pápa fennhatósága alá, megmaradtak elődeik egyházában,
amely általánosságban szir egyház néven ismeretes. A
szír egyház két ágra szakadt. Az egyik a Mar Tamás
szir egyház, kb, 1000 hivővei, s ez az evangéliomi irány
zatnak a hive. A másik, a többség, a Jakab szir egyház,
amelynek feje az antiochiai pátriárka (székhelye most
Mosul), de ennek is indiai püspökei vannak.
— Zsidómísszió. A Nemzetközi Misszió Tanács a
zsidómissziónak titkári hivatalt szervezett, s vezetőjévé
Hoffmann Konrádot nevezte ki. Hoffmannak Newyorkban, Londonban és Genf ben lesz irodája. Hofifmann eddig
a KIÉ. világszövetség titkára volt.
— Az oberammergaui passió-játékok pénzügyi
eredménye. Az 1930. évi passió játékok fényes anyagi
eredményt mutatnak fel a bizottság most megjelent el
számolása szerint. A bevételek közel öt és félmillió már
kára rúgnak; ebből 5 millió a belépőjegyekből, majdnem
félmillió a könyvek és képek árúsításából. A közremű
ködőknek 2,280.000 márka tiszteletdíjat fizettek ki; épü
letekre, szinpadra, kosztümökre, reklámra stb. 40.000
m árkát költöttek. A tiszta bevétel igen nagy. Ebből so
kat kapott Oberammergau politikai község, továbbá az
oberammergaui r, kath, gyülekezet; az ottani evangélikus
gyülekezet 5000 m árkát kapott. — Az öt és félmillió
márkához még hozzászámítandók azok az összegek, ame
lyek szállás, ellátás stb. címén m aradtak Oberammergauban.
— Diploma-túltermelés. Magyarországon évente
körülbelül 3200-an szereznek egyetemi és főiskolai ok
levelet. Ha egy-egy diplomás ember tényleges működési
idejét csak 30 évre vesszük, ez a szám akkor is, ha minden
oklevél-birtokos álláshoz jut, 96.000 szellemi munkást je
lent. Ezzel szemben jelenleg 62.000 az a szám, amelyet
a mai társadalmi és gazdasági berendezkedések mellett
az ország fel tud szívni. A szellemi munkanélküliek száma
hét év alatt 7—8.000-re növekedett.
— Adományok nyugtázása. Köszönettel ismerem el
a következő adományokat az Evang. Lapjára: Magyar
Géza Szák 0.60; Schöll Lajos Hidas 0.60; dr. Hegedűs
Istvánná Bpest 0.60; Szombathelyi egyháziközség 6.00.
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Örüljetek!
„Most ugyan szomorúságban vagy
tok, de ismét meglátlak majd titeket, és
örülni fog a ti szivetek, és senki el nem
veszi tőletek a ti örömötöket.“ János
16, 22.

Milyen szívhez szólóan tudja Jézus a tanít
ványait vigasztalni, erősíteni, bátorítani! Szegé
nyek igen elszomorodtak, mikor azt hallották,
hogy Jézus elmegy az Atyához, önmagukat si
ratták? Igen. Mert hiszen minden szomorúság
ban önmagunkat siratjuk, önmagunkat is. Szomorkodnak a tanítványok, mert elmegy kö
zűlök az, aki őket az alázatosságnak, a hűségnek,
a türelemnek és az erőnek minden formájában
szerette. Jobban szerette őket Jézus, mint
ahogyan ók szerették öt. Sokkal fájóbb, ha attól
kell válnunk, aki minket szeret, mint ha az megy
el, akit mi szeretünk. Mi a szeretetünkkel tu
dunk mások felé is fordulni, de ki lesz az, aki
bennünket úgy szeret, mint ö szeretett? Külö
nösen mikor a nagy szeretet hatása alatt rájöt
tünk, hogy milyen kevéssé vagyunk szeretetre
méltók. Jézus szere tétének megvan az a különös
hatása, hogy felismerjük: mi ezt a szeretetet nem
érdemeltük meg. S ha ő kilép az életünkből,
nem lesz soha többé senki, aki bennünket minden
hibánk, fogyatékosságunk, bününk ellenére úgy
tudjon szeretni, mint ö.
Addig, amig velők volt az Ür, édes volt en
nek a szeretetnek még az a fullánkja is, hogy
mindig, mindig érezniök kellett, hogy ez a sze
retet pazarolt, túláradó, értelmet felülhaladó
szeretet. Most éppen ennek a szeretetnek ez a
nagysága, ez a megfoghatatlansága, ez az indo
kolatlansága a legkeserübb a válás szomorúságá
ban. Koporsók felett is a legkeserübb könnye
ket azok sírják el, akik megtapasztalhatták a
meg nem érdemelt szeretetnek elbűvölő édessé
gét. Akik élvezték olyan szeretetnek a melegét,
amelyért soha nem voltak elég hálásak, amelyet
soha kellően viszonozni, megfizetni, megszol
gálni nem tudtak. Ilyen volt és ilyen ma is az
Or Jézus szeretete.
Mivel vigasztalja a nagy Szerető a szomorú

Mooieloolk hetenkent to v sz e r. v a sá rn a p .
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tanítványokat? Azzal-e, hogy az idő majd el
oszlatja a bánatot? Hogy a sok gond-baj elfelej
teti veletek az én szeretetem emlékét? Hogy a
seb, amely most annyira fáj, beheged? így a vi
lág vigasztal, anélkül, hogy megvigasztalódnánk.
Jézus a nagy Vigasztaló mást mond. ö ismeri
a szívek legrejtettebb titkait. Ismeri azt a vi
gaszt, amely a legnagyobb erőt is adja. Jézus
örömöt igér a tanítványoknak. Olyan örömöt,
amely üdítő forrás lesz minden időkre és báto
rító biztatás az élet útjain. ,,Ismét meglátlak
titeket!" Oh, milyen felséges, milyen isteni vi
gasztalás, amely Jézusnak a szívéből jön és a
tanítványok szívét ragadja meg! Igen Uram, ez
a tudat, hogy Te minket látsz, s ha mi nem lá
tunk is, Te őriző hűséggel, pásztori szeretettel
figyeled minden lépésünket; ez a tudat, hogy
ebben a világban egy szeretetet sugárzó Szem
tekint reánk; ez a tudat, hogf egy Szív értünk
dobogni soha meg nem szűnik: ez a legnagyobb,
a legerősebb vigasz!
Ebből fakad a legtisztább és legszentebb, az
ihlető és erősítő öröm. Hogy Te meglátsz minket
ebben a nagy világmindenségben. Hogy mennyei
dicsőségedből alátekintesz a Véreddel megvál
tottak botorkáló, küzködö, bukdácsoló lelkekre,
ez az öröm állandó s ezt az örömöt senki sehol
el nem veheti tőlünk. Nem azt Ígérted, édes Üd
vözítőnk, hogy mi meglátunk Téged. Micsoda
vigasz volna az, ha látnánk Téged távol, meszsze, tőlünk elszakítva, amint orcádat elfordítod
bűneinktől s amint gyönyörködve nézed angya
laid dicső seregét? De az, hogy ismét, a halál
után, a feltámadás után, mennybemeneteled után
ismét meglátsz bennünket: ez az igazi, mara
dandó öröm! Micsoda vigasz lenne az, ha lá t
nánk Téged szentjeid seregében, örök dicsőség
gel megkoronázottan, s azt kellene éreznünk,
hogy milyen messze vagy tőlünk? De a pásztori
szemed, a pásztori tekinteted közel hoz Téged
hozzánk.
„örülni fog a ti szívetek." Igen, ez nekünk
elég. Elég, ha látsz minket. Mert akkor abban
a tudatban járunk, hogy velünk vagy és úgy já
runk, hogy nézhessen, láthasson bennünket a Te
szent tekinteted. Ezt az örömöt a világ nem ad
hatja meg, de Istennek hála, el sem veheti. Ez
a Krisztus tanítványainak elrabolhatatlan, örök
öröme. Az Ür meglátja őket.
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A soproni tanítóképző.
Sopronban járva, Hamar Gyula igazgató
szeretetreméltó kalauzolásával megnéztem a du
nántúli egyházkerület soproni tanítóképző inté
zetét, ahol a tanári kar már esztendők óta túl
órákkal terhelve, elismerésre méltó odaadással
dolgozik, mert a kultuszminiszter nem hajlandó
a tanári állásoknak a fizetéskiegészítő államse
gélyt megadni. Az intézet Sopron legszebb he
lyén, a Deák-téren, nemes stílusú épületben van
elhelyezve. A baj az, hogy az épület ma már
szűk, a berendezés szegényes. Meglátszik azon
ban, hogy az intézet vezetősége minden lehetőt
elkövet, hogy a rendelkezésére álló szerény
anyagi eszközökkel az intézet épületét belsőleg
is széppé, otthoniassá tegye. A tisztaság és a
rend kifogástalanok. Vallásos képek, bibliai mon
dások díszítik a falakat. A tanulók száma több
mint százharminc. Az intézet egyúttal internátus
is. A tanulók egy része ott lakik az intézetben.
De olyan kicsiny a befogadó képessége, hogy az
Öt évfolyamú tanintézet épületének kibővítése,
vagy egy új épület emelése elkerülhetetlenül
szükségesnek mutatkozik.
Az az evangélikus ember, aki megpróbálta
a gyermekét állami tanítóképző intézetben elhe
lyezni, saját keserves tapasztalatából megtanul
hatta, hogy micsoda akadályok tornyosulnak
eléje. Azt hallom, hogy r. kath. tanintézetek
előbb felveszik az evangélikus tanulókat, mint a
kleríkálizmussal telített és ambícióval fanatikus
állami tanintézetek. Jellemző, hogy például Sop
ronban evang. szülők szívesebben adják gyerme
keiket az egyik r. kath. iskolába, mint a vele
egyenrangú állami iskolába, mert az állami is
kola olyan fanatikusan klerikális, hogy evang.
gyermek ott nem bírja ki.
Ilyen körülmények között belátható, milyen
rendkívül fontos volna a soproni tanítóképző
épületének kibővítése. A terv nem mai keletű,
esztendők óta folynak tanácskozások. De még
mindig csak a tanácskozásoknál vesztegel a fenn
tartó hatóság. Az idő pedig nem vár. Az idő el
jár. Ideje volna, hogy valami elhatározó lépés
tétessék s véget, érjen a kuntátoroskodást.
A soproni tanítóképző intézetnek annyi vég
zett és hálás növendéke van nemcsak Dunántúl,
de az egész országban, hogy ha akció indulna,
megmozdíthatnák egyházunk közvéleményét s
felébreszthetnék az áldozatkészséget is a gyüle
kezetekben. Az intézet fejlődésképes, jó vezetés
alatt áll. Sopron iskolaváros és mindinkább azzá
válik. A kultuszminiszternek vannak ilyen irá
nyú ígéretei. Hamar Gyula igazgatónak felra
gyogtak a szemei, mikor említettem neki, hogy
valamit tenni kellene; ő bizonyára szíwel-lélekkel állna munkába. Hozzá kell tehát fogni. A ki
bővített épület sokféleképen munkálhatná Isten
országának ügyét.
Reméljük, hogy a kerület nagyérdemű
püspöke, aki mint a képezde egykori igazgatójá
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nak a fia, az intézet érdekeit mindenkor szívén
viselte és istápolta, sikerre vezeti a képezdeépítkezés ügyét.
Mesterfy.

JEGYZETEK.
Felhívom olvasóink szíves figyelmét dr.
Schweitzer Albert „Vasárnap Lambarénéban“
című cikkére, amelynek első részét a nyomda
egy egész kikezdésben sajnálatosan összeke
verte. Tizennyolc esztendeje annak, hogy dr.
Schweitzer, aki világszerte ismert úgyis mint
képzett theológus, úgy is mint Bach János Se
bestyén életrajz írója és művészi tolmácsolója,
hátat fordított európai karriérjének s elment a
francia ekvatoriális Afrikába a szerecsenek közé
orvosi misszonáriusnak, miután megszerezte az
orvosi oklevelet is. Lambarénében alapított miszszióí állomást és kórházat, a civilizált világba
néha visszajön, hogy írásaival, előadásaival és
crgonakoncertjeivel pénzt szerezzen afrikai mun
kájának folytatásához és fejlesztéséhez. Utoljára
1929-ben tért vissza Afrikába, s azóta ez a cikk
az első írása, amely nyomtatásban megjelenik.
Igen tanulságos az a prédikáció is, amelyet a
„vadembereknek“ a megbocsátásról tartott, s
amely a cikkben egész terjedelmében olvasható.
Tanulhatnának belőle az európai „vademberek“
és „vadnépek“ is!
*

Akinek rádiókészüléke van és külföldi állo
másokat is szokott venni, az tudja, hogy mi a
„fading“. Igen kellemetlen jelenség. Az ember
egész tisztán és erősen hallja a leadást, egyszer
csak a hang elhalkul, majdnem egészen eltűnik.
A fading ellen eddig még nem találtak ki sem
mit. Az életben is vannak fadingjelenségek.
Olyan emberek, akik igen szépen indultak pá
lyájukon. Tiszta és erős volt szavuk, cselekede
tük, életük. Egyszer csak, a kívülállóra, de kí
vülről figyelőre, az illető a fading benyomását
teszi. Élete kezd elmosódni, elhalványulni, fa
kulni. Nem tudjuk magunknak az okot megma
gyarázni. A fading-ember eltűnik, s csak akkor
hallunk róla, amikor halálhírét hozza a posta.
Azt mondják az ilyen emberekről, hogy elvesz
tették a munkakedvüket, az ambíciójukat. Töb
bet vártak az élettől s csalódtak. Anyagi, csa
ládi viszonyokat emlegetnek. Önmagukkal való
meghasonlást. Vájjon ennek az „ember-fadingnak“ nem volna ellenszere? Az egyházi életben
is sok értékes emberünk idővel elhalkul, elcsen
desedik, kifakul s nagy veszteséget okoz az egy
háznak. Ezek a lelkészek, tanítók, felügyelők, s
más, korábban buzgóbb egyháztagok, nem érhe
tik be azzal, hogy ismeretlen erőkre hivatkoz
nak. Iparkodjanak a Krisztus közvetlen közelé
ben élni, akkor életük szimfóniája megint hatá
rozottabb és diadalmasabb lesz. Amíg meg nem
haltak, ne feküdjenek sírjukba, A koporsójukat
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se csináltassák meg, se ne csinálják meg előre.
Krisztus megelevenít nemcsak a halál után, de
már most is, mindeneket, akik hozzá fordulnak.
•

A feltámadás és az örökélet nem ugyanaz.
A feltámadás azt jelenti, hogy életünk a halál
után folytatódik. Az örökélet azt jelenti, hogy
olyan lesz az, amely megérdemli, hogy folyta
tódjék. A szakadatlanul tartó élet, amelyben
nincsen meg a Krisztus által való örökéletnek a
minősége, rosszabb, mint az örök halál. A lélek
halhatatlanságát pogányok is “hitték és tanítot
ták. Ez nem kizárólag keresztyén hit és tanítás.
Ellenben az az örökélet, amelyet Krisztus jelen
tett ki és Krisztus szerzett meg és Krisztus ád,
az kizárólag és dicsőségesen keresztyén. Az
örökélet Krisztusi erői nélkül, Isten kegyelmi
javainak birtoka nélkül folyton élni, újból és új
ból világra jönni, ez valóban kárhozat, s a meg
semmisülés sokkal jobb és kívánatosabb cél. El
lenben az örökélet királyi útja Istennek az az
ajándéka, amelyet a Krisztusban szeretctből
adott a hívőknek. Ez a keresztyéneknek szent és
örvendetes reménysége. Ennek az örökéletnek
nem a feltámadás után leszünk részesei. Az
örökkévalóságot már itt a földön megízleljük s
ez az a lelki étel és ital, amely bennünket táp
lál, biztat, erősít, fenntart. Ez ád magasabb és
átfogóbb szempontokat, széles látókört, lendüle
tet; ez az az elrejtett forrás, amelyből felüdü
lünk; innen merítünk új meg új ihletet. A ke
resztyén élet már itt a földön az örökkévalóság
ban való élet. Olyan élet. amelynek jelentősége
a tovatűnő évekkel nem apad, hanem gyarapodik.
Ennek köszönhető, hogy az eseményeket és em
bereket, munkánkat és napjainkat egészen más
kép értékeljük; hogy azokra a benyomásokra,
amelyeket kívülről nyerünk, másként reagálunk,
mint a hitetlenek; hogy életünk belső tartalma
és gazdagsága egyre gazdagabbá lesz s életet
látunk a sivatagban, hálát adunk ahol a hitetle
nek zúgolódnak, örvendezünk, ahol mások sír
nak, dicséretet éneklünk, ahol mások kimerülve
feküsznek el. Itt lesz a bolondság bölcsességgé
és a bölcsesség bolondsággá. Az, ami a hitetlen
nek botránkozás, a hívőnek Isten ereje.

Irodalom.
G y u r á t z F er en c é le tra jza . I rta :
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a 392 oldalra ter
jedő és 50 képpel illusztrált díszes kiállítású könyv a
húsvéti ünnepekre jelent meg. Gyurátz püspöknek több
mint 84 évre terjedt, s eredményekben és alkotásokban
oly gazdag és áldásos élete kisebb kötetbe nem volt öszszefoglalható. Már diákkorában naplót írt, 12 vastag kö
tet lelkészi naplót és számtalan sok kisebb és nagyobb
irodalmi müvet hagyott hátra. A sopronmegyei Bükön
született s két nagy földije, a szentandrási Kis János
püspök és a büki származású Hetyésy László soproni lie.
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igazgató volt a példaképe. Gyurátz nem volt nemes em
ber, de családfája mégis kétszázadra vihető vissza. A
Gyurátz Ferencek és Jánosok már ott vannak a nemes
kéri artikuláris templom építői között 1732-ben. Szülőfa
lujában, Bükön már 120 év előtt is megvolt az állam ál
tal most sürgetett népművelés a virágzó evang. gyüle
kezet, Kovácsics, Szente tanítók s Balassa, Baranyay,
Zongor lelkészek vezetése alatt. Gyurátznak kiváló párt
fogója volt Guoth Ignác mérnök és földbirtokos, aki em
berbaráti finom szociális érzékkel együtt olvasott és szó
rakozott a kaszinóban az egyszerű nép fiaival.
Igen érdekes Gyurátz iskoláztatásának a története
is. Az utolsó examen lesz a döntő, hol a kis Gyurátz
mondta a kiköszöntőt. Szente és Guoth a szegény fa
ragó ember fiát Sopronba viszi. A Bach-korszakban végzi
iskoláit Egy időben tanul vele Sopronban Torkos László,
Dóczi Lajos, Rado Kálmán és Lajcsi, Berzsenyi Jenő, a
bencéseknél Rákosi Jenő. A könyv érdekes korrajzban
szemlélteti a soproni diákság hazafias szellemét, a gya
kori tüntetéseket, Domanovszky, Pálfy, Lehr András ta
nárok lelkes előadásait. Gyurátz korán kezd szavalni a
Magyar Társaságban, majd novellákat írni. A nyolcadik
osztályban Csáky Manó gróf házában a későbbi váci
püspöknek lesz a nevelője. Mint theológus, az eddigi aluszékonyságból ő rázza fel és kelti új életre a Theol. Egy
letet és ő szerkeszti nagy tűzzel a Deákkuti Vármegye
lapját, az írott példányokban terjesztett ,.Bimbófüzér"-t.
Mint egyetemi hallgató is Halléban naplót ír, jellemzi a
tanárokat és a német protestánsok egyházi életét.
Visszatérve, a kővágóörsi kisgimnáziumot virágoztatja fel mint káplán-tanár. Egy kemény zord telet tplt
itt, miként Petőfi Debrecenben. Beleden mint fiatal lel
kész nagy eréllyel kezdi meg sokoldalú lelkipásztori mun
káját. Mikor a pápaiak felfedezik és elviszik, egy beledi
öreg megfogja a ruháját és esdve kéri: ,,Ne menjen el.
tisztelendő úr, hiszen láthatja, hogy a kövek is sírnak
utána." A hanyatló, csüggedő pápai gyülekezetei mintegy
varázsütéssel ébreszti fel. Hit, munka és áldozatkészség
jelentkezik minden téren. Templom, papiak, iskola épül.
Az alapítványok egymást érik és bőven pótolják Királyföldy elvesztett hagyatékát, aki Thomayt és nem Gyurátzot akarta pápai lelkésznek. Gyurátz alapította Pápán
az első nöegyletet és a kath. legényegyleteket megelőző
iparos legényegyletet, mely valláskülönbség nélkül vette
fel az ifjakat. Tanított a népiskolában, rendbe hozta a
fiiiákat, gondozta a szegényeket, árvákat, vezető szerepe
lesz a városi tanácsban. Évkönyveket, irodalmi műveket
ad ki. Gyámintézeti elnök, zsinati jegyző, esperes és ke
rületi főjegyző lesz egymás után. így ültetik végre Karsay után a püspöki székbe.
Lelki pásztor marad az új hivatalában is. Megkezdi
a püspöki egyházlátogatásokat, melyek régóta szünetel
tek. A nőknek oly jelentőséget tulajdonít az egyházi
életben, miként Pestalozzi a nevelésben. Ezért sürgeti a
nőegyleteket és a nőnevelést A kőszegi nőnevelöt egye
nesen az ő hatalmas agitáló szelleme hozta létre. Az
apácazárdákkal szemben ő ezt életkérdésnek ismerte fel.
Ismeretes az a jelenet a győri gyűlésen 1901-ben. El
veszni engedi-e a kerület a leánynevelőt négy osztállyal
vagy pedig hat osztályúvá fejleszti? Ez volt a kérdés.
Ellene volt a számvevőség, ellene Sopron és Győr, a lel
készek jó része is aggódott a költségek miatt. Ekkor né
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zett végig Gyurátz tűzben égő szemekkel a gyülekezeten
és kérdé: „Fiaim, hát ti is el akartok hagyni?“ Erre ki
tört a lelkesedés oly elemi erővel, hogy az ellenzéki
Barcza Géza meghatottan könnyeit törölte, Perlaky Elek
pedig nyíltan kijelenté, hogy az ellenzék, tekintettel a
püspök indító okaira és a közlelkesedésre, meghajtja
zászlaját, meghódol.“ Ez volt Gyurátznak egyik legna
gyobb diadala. Gyurátz volt az, aki bánatos visszavonu
lásából Somogy Deák Ferencét, Véssey Sándort lelke
mélyéig ható beszéddel ismét a tettek mezejére hívta.
Négy felügyelővel (Radó, Ihász, Véssey, Berzsenyi) osz
totta meg az egyházkormányzás gondjait. 21 évig volt
püspök, 44 év alatt mint principális 50 káplánból nevelt
Dunántúlnak buzgó lelkészeket. „Egykori káplánjaim vi
tézlő hadosztálya" mondja rólok ő maga is, akiket azután
„Lelkészi Értekezlet" neve alatt fogott rendtartó keze
alá. Személyes hatása rendkívül nagy, a háza mintegv
papi szeminárium volt. A lelkészi értekezletek meghonosí
tásában Gyurátznak van legnagyobb érdeme.
Sok téren volt bátor kezdeményező. Mint a Prot.
Irodalmi Társaság elnöke, ő rendezte Pápán az elsó
vándorgyűlést. A nagy Debrecen akkor még nem mert
erre vállalkozni. Az Egyetemes Gyámintézetben ő indít
ványozta a Leopoldiánumot, a Gusztáv Adolf és a Ferenc
József-alapot, a Luther-társaságban több hasznos kiad
ványnak ő tört utat, ő vitte dűlőre a dunántúli új énekes
könyvet, melybe maga is tíz szép éneket írt. Agendáját
három kiadásban használja a fiatalabb papi nemzedék.
És mit mondjunk áldozatkészségéről? Pozsegán el ak ar
ták árverezni az épülő imaházat. Ekkor ő a húgainak
gyűjtött takarékkönyvből vett ki 15,000 koronát, hogy
megmentse a határszéli kis gyülekezetét. Hány alumnust,
hány árvát nevelt fel! Most a soproni konferencián egy
fiatal lelkész meglepetésszerüleg vallotta be: engem és
öcsémet Gyurátz mentett meg, havonként 10 forintot kül
dött, abból tanultunk.
Lemondása után is a világháború alatt Pápa váro
sának vezető embere volt. A Vöröskereszt Egyletnek,
majd a keresztyén szociális pártnak elnöke. Látogatja a
kórházakat. A hitet, egyházat és magyar hazát fenye
gető napokban népgyüléseken a piacon, a nagy templom
előtt és a kollégium udvarán szónokolt, mint kezdő pap
korában. A blakát csak egyszer verték be, mikor Tisza
Istvánt nyílt utcán kísérte el a szállására. De az egész
könyvet kell elolvasni, hogy G yurátzot nemes lelki vilá
gában, teljes nagyságában megismerjük. Lelkiatya, város
atya és házitanító m aradt mind haláláig. Dolgozott utolsó
napjáig. Kedves fügefáit nyesegette a kertben, mikor a
halálos szúrás érte.

Szerencsejáték.
Mostanában megint rakásszámra kapom kü
lönböző bizományosok leveleit, melyekben arra
intenek, próbáljam ki a szerencsémet az osztály
sorsjátékon. Ez a sorsjáték igen jó üzlet lehet,
mert amellett, hogy úgylátszik az államkincstár
nak is van belőle — bizonyára nem kicsiny —
haszna, a jövedelméből telik arra is, hogy külön
böző cégek tekintélyes összegeket költsenek
nyomtatványokra és levelezésekre. Rágondolok
arra, hogy a mi egyházi költségelőirányzataink
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ban a postaköltségek is gondot okoznak és egyegy nyomtatványnak, röpiratnak előállítási költ
ségei egész bizottságoknak okoznak fejtörést.
Mennyivel eszesebbek és élelmesebbek a világ
fiai s mennyivel több pénz jut a világ hiábavaló
ságaira!
Ha olvasom az osztálysors játék-ügynökök
felhívásait, látom, hogy a Szerencse azokban
megszemélyesítve, bálványként jelenik meg. A
Szerencse ragaszkodik bizonyos számokhoz; kü
lönösképen kegyel egyes bankházakat vagy pénz
üzleteket; hajlandó pártfogásával kitüntetni azo
kat, akik bizonyos számokkal vagy bankházak
kal tesznek próbát. Sőt egyenesen elhanyagolása
ennek az istenségnek, ha valaki időről-időre meg
nem jelenik oltára előtt, hogy bemutassa pénz
beli áldozatát. A mágiának egy válfaját ismer
jük meg a prospektusokból. Aki megüti a főnye
reményt, azt a hírlapok meginterjúvolják, an
nak fejét valami titokzatos „szerencse-nimbusz“
övezi. Az ilyen ember a „szerencse fia", „arany•
ember“, akinek érdekében okkult kozmikus erők
lépnek síkra s viszik előbbre az élet rögös, szá
mára elsimított útjain.
Jó volna tudni, hogy miként alakul a na
gyobb nyereményt megütött „szerencsés vevő“ to
vábbi élete. Szerez-e neki az ablakon berepült
pénz boldogságot, előbbre jut-e általa az élet
útján; vagy hány esetben lesz a boldogtalanság
nak oka, amikor a talán szegény embert vagyon
hoz juttatja s lehetőségeket teremt számára,
amelyeket rosszul használ fel, vagy reászaba
dítja a cápákat, a sakálokat, akik kifosztják, mo
csárba fojtják.
A szerencsejáték, legyen az lutri, osztálysorsjáték, kártya, kocka, vagy bármely más vál
faja a véletlenre való számításnak, minden idők
ben nagy vonzó hatással volt az emberekre. Akik
ilyen játékokat rendeznek, államok, egyesületek,
kaszinók vagy bárkik, igen jó emberismerettel
és pszichológiával dolgoznak. Mindig vannak
nagy számmal, akik lépre mennek, horogra
akadnak, csak a széleskörű és ügyes propagan
dáról kell gondoskodni. Vannak emberek, akik
még sikkasztásra, bűnre, családjuk nyomorgatására is képesek, hogy „a szerencsét kipróbál
hassák“.
Az ember természetéhez tartozik, hogy van
benne vállalkozási kedv és hogy szeret kockáz
tatni. A bizonytalanság izgatja s ez az izgalom
jól esik. Az ember képzelőereje hatalmasan dol
gozik és örül, ha beleképzelheti, beleélheti ma
gát olyan helyzetekbe, amelyektől elzárja az a
szomorú körülmény, hogy nincsen pénze, s ame
lyekről azt hiszi, hogy ha pénze volna, mindjárt
hozzáférhetők volnának. Az embernek ebből a
természetéből fakad a színjátszás, a regény, sőt
a társaséletnek sok fűszere is. Némely ember
tizenegy hónapig nyomorog, hogy egy hónapig
valamely fürdőhelyen, lehetőleg külföldi fürdő
helyen, a nagyurat adhassa, akinek a pénz nem
okoz gondot.
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Érthető, hogy a mai világban, amikor a
pénzre olyan nagy szüksége van államnak és más
közületeknek, akadnak, akik az embernek ezt az
alaptermészetét, amely az emberi életnek erfvik
mozgató rugója, kihasználják arra, hogy első
sorban önmaguknak szerezzenek pénzt. A sors
játék éppen olyan valószínűségi számításokon
alapszik, mint az életbiztosítás, vagy a balesetbiztosítás. Ki lehet számítani, hogy hány gimplit
lehet fogni, mennyi haszonra lehet dolgozni, mi
lyen sorsjegyárak mellett lehet az üzletet jöve
delmezővé tenni. Hogy azután éppen az, akit el
gázol a motorbicikli, vagy megüt a guta, vagy
aki megüti a nyereményt, az személy szerint nem
tudható, de az üzlet szempontjából nem is fon
tos.
A szerencsejátékoknak erkölcsileg veszedel
mes hatása abban áll, hogy olyan államokban,
ahol a szerencsejáték mint szervezett intézmény
működik s hónapról-hónapra körlevelekkel hó
dítja az embereket, ezeknek egy része állandóan
egy elképzelt világban él, amelyben neki pénze
és pedig persze sok pénze lesz a szerencse sze
szélyéből. A szerencsejáték ezeknek a szeren
csétleneknek valóságos ópium. A vállalkozási
kedvet és a kockázat szeretetét megfertőzi s az
egyik leghatalmasabb civilizatórius erőt degenerálja. Kétségtelen az is, hogy minél nyomorul
tabb és sivárabb valamely népnek az élete, mi
nél kevesebb lehetősége és alkalma van arra,
hogy jellemet acélozó vállalkozásokba, testi és
lelki erőit igénybe vevő kockázatokba bocsátkoz
zék, annál hajlamosabb a szerencsejátékra. Az
osztálysorsjáték népszerűsége tehát egyúttal fok
mérője a magyar élet sivárságának és kilátástalanságának is. Reális értékű, egész embert kí
vánó vállalkozásokra nincs tér, tehát törjük át
ezt a penészréteget, ezt a nyálkahártyát a sze
rencsejáték esélyeivel. Ezen az utón talán ki
tudunk szabadulni abból az utált szürkeségből,
robotból, nyomorúságból, amely reánk üllepedik.
Persze, valamivel jobban kormányzott kép
zelőerővel, valamivel mélyebb életmeglátással
mindenki észrevehetné, hogy mindegyikünk ál
landóan mennyi eshetőségnek és kockázatnak
vagyunk kitéve. S ezek az eshetőségek és kocká
zatok egyúttal alkalmak is, amelyeket fel le
hetne használni, de amelyeket vakon elszalasztunk. Senki se zúgolódjék amiatt, hogy nem volt
alkalma tehetségeinek érvényesítésére. A ma
gyar élet mostohaságát és sivár kilátástalanságál
is csak a rosszul kormányzott képzelőerő beszéli
be nekünk. Tudniillik sok ember a pénzszerzési
alkalmakra gondol; és pedig olyan pénzszerzési
alkalmakra, amelyek könnyűszerrel, véletlenül,
igazi kockázat nélkül, igazi vállalkozás nélkül
juttatnak pénzhez.
De vájjon azok-e az életalkalmak, amelyek
pénzhez juttatnak? S nem azok-e inkább, ame
lyek módot adnak arra, hogy egész erőnket szol
gálatba állítsuk? S kicsoda mondhatná, hogy
mindegyikünk élete nem bővelkedik olyan alkal
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makban, amikor szolgálhatunk? A sorsjáték tu
nyaságra és renyheségre visz. Mások ostobasá
gára alapítjuk a magunk szerencséjét s nem
vesszük észre, hogy játékostársaink valamint a
sorsjáték gazdája viszont a mi butaságunkra és
lustaságunkra, a mi lomhaságunkra és kényelem
szeretetünkre spekulálnak
A nemes kockázat az, amikor valaki arra
teszi fel életét, hogy másokat gazdagítson; ami
kor erejével a gyengéket támogatja s hitével a
csüggedőket erősíti. A keresztyén élet a legkoc
kázatosabb élet. Ennek az izét kell megtalálnunk
s akkor alaptermészetünk egyik erős vonásával
is összhangban fogunk élni.

A Missouri Lotheranus Zsinat és a többi
Lutheránus önálló Egyházak II. $. ol A.
I.
Mikor III. Frigyes Vilmos porosz király ki
adatta a porosz agendát 1822-ben, feléledt a
lutheránus hűség Scheibel János breslaui pro
fesszor lelkében is és megalakult 1842-ben a
Szabad Egyház. Scheibel tanítványa, Walter, itt
az Egyesült Államokban a rendületlen lutheri
szellemben dolgozott. Munkája eredménye a
Missouri Lutheránus Zsinat kiterjedve majd az
egész Egyesült Államok területére. Az előtte
Stephen Márton által 1839-ben megkezdett mun
kát különösen nyugaton folytatta. Walther a
gyülekezet jogát állította minden jogok fölé és
a Lutheránus Egyház hitvallásainak különös
hangsúlyozásával 1847-ben kimondotta 22 lel
kész, hogy ,,az Isten Igéjének tiszta és hamisítat
lan magyarázói és megerősítiő“ az összes luthe
ránus szimbolikus iratok. (Religions Bodies:
1926. II. v„ United States Goverment Printing
Office, Washington, 1929. Old. 739.)
Ez a Missouri Zsinat 1926-ban 1,040.275 ta
got számlált. Növekedése statisztikailag a máso
dik helyen áll a lengyel nemzeti egyház mögött,
1929-ben 696.957 hívő, 6’14%. (The New Hand
book of the Churches, A Surrey of the Chur
ches in Action, Ed. Charles Stelzle, J. E. stholmann, 129. Park Row, New York City. Old. 265.)
Minden héten, csütörtök este 10 órakor hangzik
az Egyesült Államok egész területén az Erős
Várunk, a reformáció harci éneke, majd a jól
ismert Gerhardt és más hazai énekeink, mintegy
400 theologus leikéből St. Louisban. Majd pedig
az újtestámentum professzora hirdeti az Igét
negyedóráig törhetetlen hittel, mesteri angol
nyelvezettel, Professzor Mayer a neve. Alkuvást
nem ismernek. Az úrvacsorához járulni kívánók
nak előzőleg jelentkezni kell a lelkész előtt,
különben nem veheti az Ür szent testét és vérét.
De az egészséges lelkülete a kül- és belmiszszióban bizonyosodik meg. ..Missziói munka a mi
első kötelességünk“, jelenti a Proceedings of the
Thirty-Fourth Regular Convention of the Ev.
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Luth. Synod of Missouri, Ohio and Other States
at River Forest, Illinois, June 19—28, 1929.,
Concordia Publishing House, 1929, St. Louis.
Mo., old. 74. Egyház terjesztése itthon is külön
missziói bizottság dolga. Könyvekre 1,165,951*58
$-t áldozott. Ápolja a diákság ügyét, a beván
dorlókat és tengerészeket még Canadában is.
Nemcsak angolul, hanem az indiánok, finnek,
zsidók, vakok és süketek nyelvén is. A néger
missziói igehirdetést 28%-os eredménnyel ál
dotta meg az Isten a növekedésben. A külmiszszió igehirdetői a kb. 150 millió afrikai lakosság
közül kb. 80 millió pogány emeberei, mondja az
évi jelentés, nyomorúságukban kiáltanak hoz
zánk segítségért (48 millió mohamedán, 10 mil
lió abessinai és copt keresztyén megközelítőleg).
,,Mi vagyunk több mint 1,345.000 (evangélikus)
lelkek1’ (Afrikában)^ mondja a jelentés (old.
104.), 1. a Chari és Logona földjei között
(French Equatorial Afrika), 2. Liberia, 3, Belga
Kongó, 4. Angolában a Galangua földjén.
Hasonlóképpen Kínában, Indiában, Ausztráliá
ban és Dél-Amerikában hangzik az evangéliku
sok evangéliuma. A missziói túlbuzgóság is
megvan, amikor Németországban, Finnország
ban, Észtországban is evangelizálnak.
Két theológiai szeminárium van. Nagyobbik
a Concordia Seminary, St. Louis, Mo. A beiratko
zott hallgatók száma 1928—29. évben 478 volt.
így a tübingeni evangélikus fakultás után az első,
azaz a második a világon, 1930—31-ben pedig
felül van az 500-on. Az évi budget 1930. évre ez
iskola számára csaknem 3 millió. A Concordia
Seminary, Springfield, 111.-ban 1928—29-ben 214
hallgatóval. 11 főiskola, 4 középiskola, 1 egye
tem, 2 tanítóképző és egy süketnéma-intézet a
főbb központjai.
Szeretetintézetei a következők: 16 kórháza
és üdülőhelye, 8 árvaháza, 8 otthon az aggok
számára, 10 gyermekotthon. Buffalóban, Chica
góban, Detroítban, Evanstonban, Los Angeloshan, Millwaukeeben, New Yorkban, Omahaban,
St. Louisban, St. Paulban, San Franciskóban,
Sioux Cityben és Washingtonban házak állanak
az ifjúság számára az úgynevezett Walther
League által építve és gondozva.
Missouri ev. fiúk voltak a háborúban köny
veket, frissítőket árulva, de vigasztalást is nyújtva
mindenekelőtt és 300.000 $-t takarítottak meg.
Egyetlen lelkész vagy gyülekezet sem adhat el
semmit az összes gyülekezetek uniója tudta és
akarata nélkül.
Érdekes közlés a Missouri zsinat gondolko
zásmódja és lelkülete felől: ,.Minden dolog éke
sen és rendben történjék. I. Kor. 14, 40. Ki óhaj
tana olyan házban élni, ahol a mosogatás az
ágyon történik, ahol ugyanazon edényt használ
ják az ebek és macskák számára, mint amelyek
kel emberek élnek. Ilyen rend legyen a gyüleke
zetben is. Senki sem keresztelhet, oszthat úr
vacsorát és hirdetheti az Igét nyilvánosan sehol
és semmikor, csak az, ciki pásztor és Isten Igéje
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hirdetője óhajtván lenni, mindazon ágakban ki
képzést nyert, amelyek képesítik őt Isten Igéje
minél tökéletesebb ismeretére és kora, kortársai,
környezete és a helyzete megítélésére. Ilyen lel
készek és tanítók, de úgy ám, és gyülekezeteik
úgy intézzék dolgaikat, hogy rendben és Isten
Szent Igéjével összhangban történjék. Ezek a mi
lelkészeink és tanítóink, mint ismeretes, igazán
csekélységért dolgoznak. Amíg kereskedő és üz
leti életben sok ember befolyásos és gazdag ál
lásba jut, itt lelkész vagy tanító, szent hivatásába
állva, ne várja, hogy végsőkig dolgozva bár, nagy
és gazdag állást biztosítson a maga számára ma
gas fizetése folytán. Azok a mi lelkészeink és
tanítóink, akik, bár nagyösszegű fizetést nyernek,
mégis azt az életük, gyermekeik élete és tanítta
tására fordítják csupán.11 (The Lutheran World
Almanac For 1921., The Lutheran Bureau, Rev.
0. Pannhohe, 434 Fift Ave., New York City,
old. 139.)
H I R E R .
— Bibliaolvasóknak. A keresztyén család. Apr. 20.
hétfő: Krisztus a legszívesebben látott vendég. Luk. 10,
38—42; Zsid. 13, 2. — Apr. 21. kedd: Isten igéje a drága
kincs. 119. Zsoltár 97—105. — Apr. 22. szerda: A család
papja. Ap. Csel. 16, 27—34; 1. Tim. 5, 8. — Apr. 23. csü
törtök: A keresztyén anya. Péld. 31, 10—31. — Apr. 24.
péntek: A szülők feladata. 5. Mózes 6, 20—25; Ef. 6, 4.
— Ápr. 25. szombat: A gyermek kötelessége. Ef. 6, 1—3;
Péld. 23, 22—26. — Ápr. 26. vasárnap: A keresztyén csa
lád áldása. 2. Tim. 1, 5; Ap. Csel. 16, 1—2. 15; 128.
Zsoltár. — Husvét utáni 3-ik vasárnap: Epistola 1, Péter
2, 11—20; Keresztyén engedelmesség. Evangéliom János
16, 16—23; A tanítványok jövendő öröme. — E m l é k e z 
t e t ő : 1808. ápr. 21. Wiehern János Henrik született; 1841.
április 27. Gyurátz Ferenc püspök szül.; 1895. ápr. 28. Az
első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban.

— Lelkészavatás. D. Raffay Sándor püspök Som
mer K árolyt Budapesten a Deák-téri templomban lel
késszé avatta s Vácra rendelte édesatyja mellé hitoktató
lelkészül.
— D. Kapi Béla evangélikus és dr. Ravasz László
református püspökök részvétele már biztosítva van a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek nemzeti konferenciájára,
mely augusztus 20—23. között fog végbemenni Magyarország egyik legjellegzetesebb városában: Kecskeméten.
16 európai mozgalom kap meghívást s az előjelek szerint
ezer ifjú részvételére számítanak. A nemzeti konferencia
főbb részei a következők: Előadások, miket a két törté
nelmi evangéliumi egyház legkiválóbb lelkészei és világi
emberei tartanak, országos atlétikai verseny, fáklyás fel
vonulás, nyilvános' nagygyűlés a vasárnap megszentelése
érdekében, melyen az ünnepélyes deklarációt dr. Ravasz
László püspök jelenti be, a tanyai központok felkeresése,
ünnepélyek keretében, záró Urvacsora-osztás. A konferen
cián a következő előadások hangzanak el: Az ifjúság vál
sága, A magyar keresztyénség az írás mérlegén, Vörös
próféták — Fekete Evangélium, Bizonyságtétel a h atal
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— Pünkösdi tanulmányát Bécsbe. A Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek szövetsége ötnapos tanulmányutat
rendez Bécsbe. A tanulmányúton résztvehetnek lapunk
olvasói, férfiak és nők 16 évtől fölfelé. Részvételi díj 38
pengő, mely összegben szállás, étkezés (napi háromszori),
útiköltség Budapesttől Budapestig és rendezési költség.
A tanulmányút május 22-én pénteken indul Budapestről
s visszaérkezik ugyanoda május 26-án kedden este. A
résztvevők látni fogják Bécs minden nevezetességét, így
a sok magyar vonatkozásban gazdag múzeumokat,
Schönbrunnt, Kapucinus sírboltot stb., stb. Reszlvesznek
pünkösdi magyar nyelvű Istentiszteleteken is. Jelentkezni
lehet május 10-ig Budapest, VIII. Horánszky-utca 28. I.
9. KIÉ. szövetség címen. 10 pengő előleg s a magyar út
levél beküldésével. A fentmaradó 28 pengő az induláskor
fizetendő.

rel. Az 1930—31. év telén ezt a jótékonykodást egyesü
letünk kétszeres mértékben és kétszeres eredménnyel
gyakorolta. Kezdtük az idei ebédkiosztást 1931. január
13-án s végeztük március 27-én. Minden hét két napján
osztottunk: kedden és pénteken, minden alkalommal,
minden egyes személy egy-egy liter fél^ürü levest, egyegy darab hússal és kenyérrel kapott. Amennyi tagja van
a családnak, hússal annyi levest s annyi darab kenye
ret vittek el az ételért jövök tekintet nélkül arra, hog>
milyen nagyok a gyerekek. Előbb a jeggyel rendelkezők
kapták ki adagjaikat, azután kaptak a jeggyel nem ren
delkezők is addig, míg el nem fogyott az ebéd. Kapott
minden szegény felekezeti különbség nélkül. Az ezidei
első kiosztás alkalmával 67 adagot adtunk ki az első na
pon. az utolsó napon március 27-én pedig 280 személyt
láttunk el. Tehát majdnem ötször annyi adagot osztot
tunk ki utoljára, mint először. Szegényeink türelmesen
vártak, mig reájuk került a sor s nagyon hálásan vették
az igen ízletesen elkészített ételeket. Ezidén összesen
3266 személyt láttunk el ebéddel, kenyér-adag 3330 da
rab adatott ki. Élelmiszert: lisztet, főzelékféléket, zsirt.
szalonnát külön alkalmilag mintegy 100 szegény kapott.
Az utolsó ebédosztás alkalmával 280 darab mákoskalács
is kiosztatott. Jutott a menházbeli szegényeknek is IS
adag gulyásleves, 22 drb kenyér és 22 drb mákos ka
lács. A következő ételeket osztottuk ki: gulyáslevest 7,
káposztalevest 4, bablevest 4, húslevest 4, borsólevest 1,
lencselevest 1, paradicsomlevest rizskásával 1 ízben. A fő
zést és kiosztást az arra önként vállalkozott nőegyleti
tagok eszközölték. A kiosztás mindég a Nöegylet házá
ban s konyháján történt. E nagyarányú jótékonykodásra
külső segélyt a Nőegylet csupán Békésvármegye részéről
kapott. Báró Feilitsch Berthold főispán úrtól 400 P-t,
dr. Márky Barna alispán úrtól pedig 20 P-t kaptunk ak
ciónk céljára. Orosháza községe most szavazott meg 1000
pengőt. A kegyes adományokért itt is hálás köszönetunknek adunk kifejezést. Köszönetét mondunk mindazon
helybeli jó telkeknek, akik készpénzzel, vagy természet
beni adományokkal támogatták ingyenebéd akciónkat.
Köszönet illeti Nöegyletünknek azon buzgó tagjait, akik
az ebédfözésekre vállalkoztak s azok kiosztásánál segéd
keztek. Sok szegény családnak nyomorán enyhítettünk,
sok szegény ártatlan gyermeknek éhségét csillapítottuk
legalább egypár napra, egy kis időre. Szerettünk volna
még többet tenni, de vásárolt házunkra még 3000 P-vel
tartozunk s ez óriási teher törlesztése igen nagy gondot
ad nekünk. Ha majd Isten segítségével e tehertől meg
szabadulunk, akkor sokkal nagyobb mértékben fogjuk
gyakorolni a jótékonyságot.

— Az orosházi evang. nőegylet ingyenebéd-akciója.
Az orosházi evang. nöegylet vezetősége dacára annak,
hogy minden gondját s minden egyes fillérét vásárolt háza
árának törlesztésére kell hogy fordítsa, kulturális és jótékonykodási feladatainak gyakorlásáról sem feledkezett
meg, sőt mindkét irányban fokozott mértékben tett eleget
önként vállalt kötelezettségeinek. Nöegyletünk tekintettel
a nehéz viszonyokra, munkanélküliségre és az ebből szár
mazó nagy szegénységre, már az 1929—30-iki tél folya
mán a szegények részére főzetett s részükre az egyesü
let kérelme alapján a községi elöljáróság utján kiadott
jegyek ellenében ingyen ebédet osztott ki. 1929—30. te
lén kiosztottunk összesen 1702 ebedet, 1730 é r b kenyér

— A gyülekezeti nyári munka egyik legfontosabb
eszköze a KIÉ mozgalom kiadásában megjelent Játékos
könyv. Egyik legtekintélyesebb egyházi lapunk a követ
kezőket írja róla: „De mit csináljunk fiainkkal és leá
nyainkkal, mikor már énekeltünk, imádkoztunk, magya
ráztuk nekik Isten igéjét, építő előadást tartottunk? Azt
látjuk, hogy hiányzik még nekik valami, szeretnénk egy
kicsit mozogni, ugrálni és nevetni. Játszani kellene velük,
de mit?" Ez a Játékoskönyv nagyszerűen megadja erre
a feleletet. Ez a Játékoskönyv korszakalkotó munka."
ára 2.— pengő. Pénz . rendelésnél előre küldendő e címre:
Keresztyén Ifjúsági Egyesületeik Szövetsége, Horánszkyucca 26. I. 9.

más Megváltóról, Modern tanítványok, Legyen a Te aka
ratod magyar földön, Fiatalon a Krisztusé. A konferencia
részvételi dija mindössze 12 pengő lesz. Nagyon fontos
nak tartjuk azt, hogy minden egyház küldjön képviseletet
a nemzeti konferenciára, hogy az ifjúsági munkával kö
zelebbről megismerkedjenek. ,
— Bethlen István gróf miniszterelnök április hó
14-ikén töltötte be miniszterelnökségének tizedik eszten
dejét.
— Dr. Payr Sándor nyug. egyetemi tanárt meleg
ünneplésben részesítette a soproni Theológiai Konferen
cia abból az alkalomból, hogy „Gyurátz Ferenc életrajza"
cimú munkája épen a konferencia napjaira elhagyta a
sajtót Felhívjuk olvasóink figyelmét a lapunk hirdetési
rovatában olvasható előfizetési felhívásra, valamint az
irodalmi rovatban közölt ismertetésre.
— Theológiai Konferencia. A soproni theológiai fa
kultás április 7—10-én igen jól sikerült konferenciát ren
dezett Sopronban. Programmját annak idején ismertet
tük. Az előadások „Korunk szellemi válsága" központi
téma körül csoportosultak s azt minden oldalról megvi
lágították, reámutatva egyúttal azokra a gyakorlati fel
adatokra is, amelyek a válságból egyházunkra háramlanak. Az áldásos, magas színvonalon álló konferenciának
lefolyását lapunk jövő számában ismertetjük. De nem
mulaszthatjuk el, hogy már most köszönetét ne mondjunk a
fakultás tanári karának a konferencia rendezéséért S
kifejezzük abbeli reményünket, hogy a tavaly első ízben
tartott konferencia évrő-évre meg fog ismétlődni.
— Lelkészválasztás. A hartai gyülekezet Polster
Gyulát választotta lelkészévé.
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Gyurátz Ferenc Életrajza.
Irta: D. Payr Sándor.
nyug. egyetemi tanár.

— Nyíregyháza. A nyíregyházi elemi iskola igaz
gató-tanítója: Fazekas János, 41 évi szolgálat után ápri
lis 1-én nyugalomba vonult. Helyébe Kemény Péter c.
igazgató-tanító választatott igazgatónak.
— A kultuszköltségvetés indokolása a tanítói lé t
szám elégtelenségéről. A kultusztárca kiadásainak vég
összege 125.2, a nyugellátások terhével együtt 140.3 millió
pengő; a költségvetés csökkenése tehát a múlt évhez ké
pest 2.7, illetve 2.3 millió pengő. A főbb kiadási tételek
közül megemlítjük, hogy a központi igazgatás 2.4, a val
lási célok támogatása és egyházak javadalmazása 7.6, a
három vidéki egyetem fenntartása 10.2 millió pengőbe ke
rül. Az elemi népiskolák kiadási tétele 16.9 millió P,
a nem állami iskolák támogatására 41, művészeti célok
támogatására 3.3, a művészeti tanintézetek fenntartására
1 millió pengőt fordít a költségvetés. A főösszegek kere
tén belül a szegedi egyetem építkezésére 700,000, a deb
receni egyetem építkezésére 750,000, a pécsi egyetem
építkezéseire 300,000 pengőt irányoztak elő. A testneve
lési kiadások összege 2.1 millió. Polgári iskolák építésére
300.000 pengőt, a múlt évinél 500,000 pengővel keveseb
bet irányoztak elő. A m. kir. Operaház fenntartásának
költsége 1.6 millió pengő, a Nemzeti Színházé 690.1 ezer
pengő. A vidéki egyetemek közül a szegedi egyetem sze
mélyi kiadásai emelkedtek jelentéktelen összeggel. A
népnevelési tanfelügyelöségek kiadásai 432.000 pengővel
emelkedtek. A nem állami iskoláknál az illetményekhez
való hozzájárulás a múlt évi előirányzat 690.9 ezer pen
gővel haladja túl, viszont az építkezési és egyéb hozzájá
rulások összege 519.9 ezer pengővel kevesbedett. Az á l
lami színházak költségeinél 200,000 pengő a csökkenés.
A Tudományos Akadémia segélyezésére változatlanul
100.000 pengőt irányoztak elő. A tavalyi összeg felére,
350.000 pengőre szállították le a közalkalmazottak gyer
mekeinek ösztöndíjára és egyéb ösztöndíjakra előirány
zott összeget. A beruházásokra felvett összegek közül
legjelentősebb a szegedi egyetem természettudományi in 
tézeteinek folyamatban lévő építkezéseire előirányzott
900.000 pengő, ugyanannyi, mint a múlt évben. A költ
ségvetés indokolása hangsúlyozza, hogy a rendes tanítók
létszáma a tényleges tanítói szükségletet nem fedi. A lét
szám azért sem elég, mert a nem állami iskolák túlzsú
foltságán is állami tanítók beosztása útján óhajt a kul
tuszminiszter segíteni. Foglalkozik az indokolás azzal az
egymillió pengőnyi költséggel is, amelyet a nem állami
elemi iskolai tanítók és óvónők fizetéséhez tartozó ter
mészetbeni járandóságok pénzegyenértékének újabb meg
állapítása okoz, hangsúlyozván, hogy a lényegesen meg
változott árviszonyokra való tekintettel a pénzegyenérték
újabb megállapítása és ennek megfelelően a fizetést k i
egészítő államsegély fölemelése elkerülhetetlen.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi
Lelkészegyesület kiadásában megjelent a kilenc
ven esztendővel ezelőtt, 1841. április 27-én szü
letett áldott emlékű, nagy püspök életrajza, 392
oldalon, ötven képpel. A kötet felölel három
negyed évszázadot a dunántúli egyházkerület
történetéből. Szerzőjének neve egymagában biz
tosítéka a mű értékének.
A Lelkészegyesület a könyvet a gyülekeze
teknek, iskoláknak, híveknek figyelmébe ajánlja.
Ára most postaköltséggel együtt példányon
ként 6 pengő 50 fillér, könyvkereskedői ára 8
pengő lesz postadíj nélkül.
Megrendelhető az Evang. Lelkészi Hivatal
nál, Nagykanizsa, Zala megye, a pénz egyidejű
beküldésével. A megrendelés a postautalvány
szelvényén eszközölhető. Legalább öt példány
rendelése esetén, készpénzfizetés ellenében egyegy példány ára 6 pengő, postaköltséget nem
számítunk.
Dunántúli Ev. Egyházkor. Lelkészegyesület.

Pályázat*
A pestmegyei ág. hitv. ev. közép egyházme
gye elnöksége ezennel pályázatot hirdet a ceg
lédi üresedésben levő lelkészi állásra. Szolgálati
nyelv: magyar.
Javadalma:
í. Szabad lakás udvarral és kerttel.
2. Készpénzben: 800, azaz nyolcszáz pengő,
negyedévi előzetes részletekben fizetve.
3. 80, azaz nyolcvan katasztrális hold és 29
négyszög öl föld haszonélvezete, a rajta levő gaz
dasági épületek az új lelkész által illő becsárban
átváltandók lesznek.
4. Stóla: Egyházi szent beszéddel végzett te
metés 2 pengő, különben 1 pengő. Esketés 2
pengő, keresztelés 1 pengő a legszegényebbtől.
5. A jelenleg 4 osztályból álló állami pol
gári leányiskolában, továbbá a 8 osztályú állami
főgimnáziumba járó ág. hitv. ev. növendékek,
ugyancsak a községi tanonciskola növendékeinek,
valamint a még ezután felállítandó idegen isko
lák ág. hitv. ev. növendékeinek vallásoktatása
mindenkor a lelkész kötelessége.
6. Az úrvacsorához szükséges ostyát és bort,
az egyházzal történt régebbi megálapodás sze
rint, díjtalanul a lelkész szolgáltatja.
A bányakerületi lelkészválasztási szabályrendelet 15.-ík §-ában előírt okmányokkal fel
szerelt pályázati kérvényeket május hó 9-ig alolirott esperesi hivatalhoz kell benyújtani.
Bénye, u. p. Gomba. 1931. április hó 12.
L. dr. Lehotzky Antal s. k. Doleschall Lajos s. k.
egyházmegyei felügyelő.
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A becsületért.
„Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott le6z
az én szolgám is: és aki nékem
szolgál, megbecsüli azt az Atya"
Ján. 12, 26.

A keresztyén élet ereje a Jézushoz való ra
gaszkodás és mindenkor elválaszthatatlan az
odaadó szolgálattól. Jézus tanítványoknak, ba
rátoknak, szolgáknak, fiáknak, követőknek ne
vezi az övéit. Ennek a viszonynak mozgatói, erői
között Jézus említi a becsületet. A becsület drága
kincs és az ember becsület nélkül nem tud élni.
Még a gonosztevők is abba a környezetbe vágyód
nak, ahol a zsiványbecsületet elismerik. Min
denki olyan társaságba kívánkozik, ahol annak a
becsületnek van értéke, amelyet ő kiérdemel.
Hiába mondanák azt, hogy csak egyféle be
csület van. A becsület sokféle. S a világban
mindenki talál olyan közösséget, amelyben az ő
becsülete elismertetik.
A keresztyén ember becsülete abban külön
bözik minden mástól, hogy azt a mennyei Atya
ismeri el. Nem emberi becsületbíróság előtt áll,
nem világi becsületkódexek szabályai szerint
méri a becsületét. A világ sokszor meg is vonja
tőle a becsülést, rágalmazza, minden gonosz dol
got mond felőle, de a keresztyén nem szabja
magát a világhoz, nem emberi vélekedésektől
teszi függővé a becsületét. Becsületbeli kérdése
nem az, hogy mit mond a világ, hanem az, hogy
mit mond az Isten.
„Megbecsüli azt az Atya“. A világ talán
ócsárolja, megveti, lenézi. A világ talán üldözi,
talán söpredéknek, szemétnek tartja. Mégis a
keresztyén ember becsülete a legtisztább, legtündöklőbb becsület az egész világon, mert az
Atya ismeri el. A világ tud sokféle becsületről,
polgári becsületről, katonai becsületről, de
mindez eltörpül amellett a becsület mellett,
amelyet a mennyei Atya ítél oda.
Ez a keresztyén becsület egy életnek, becsü
letben eltöltött életnek a jutalma. A hűséges
cselédnek gazdája szemében becsülete van. A
kívülálló nem is sejti, hogy az öreg szolgát, az
érdemes cselédet mekkora becsületben tartja a
gazdája; hogy milyen meghitt viszony alakul ki
közöttük. Amit a gazda senkinek sem mondana
el, azt közli a hű emberével. Feladatokat, ami
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ket senki másra nem merne bízni, nyugodtan rá
bíz szolgájára, mert a hűség olyan becsületet
szerzett neki, amelyre a gazda minden körül
mények közt bízvást számíthat, építhet.
A keresztyén ember becsületet szerez ma
gának Istennél azzal, hogy a Jézust híven szol
gálja. Nem az emberek akaratát fürkészi, nem
emberek kegyét hajszolja, nem emberektől vár
jutalmat, megbecsülést. Urának, a Jézusnak él
és szolgál. S ezért becsüli az Isten. Rábíz olyan
munkákat, amelyek reménytelennek látszanak.
Emberfölötti teljesítményeket vár tőle. A világ
nem tudja megérteni a keresztyén ember élet
módját, vállalkozásait, kockáztatásait. Neveti,
gúnyolja, bolondnak tartja. Nem veszi észre,
hogy a keresztyén életen egy láthatatlan, de
minden értelmet felülhaladóan reális és erős ha
talom, akarat uralkodik. Krisztus hatalma és
akarata.
A keresztyén alázatosságnak dicsősége ab
ban rejlik, hogy a Krisztus szolgáját Isten meg
becsüli. A Krisztus követője és szolgája átérezheti azt a nagy gyönyörűséget, hogy a menynyei Atyának jótetszése kíséri lépteit, munkáit.
Ez ád neki rettenthetetlen bátorságot, ernyedetlen kitartást, megújuló munkakedvet.
Vajha mindnyájan ezt a becsületet keres
nénk földi életünkben! Vajha emberek véleke
désétől fügetlenül törekednénk mindnyájan a
mennyei jutalom elnyerésére, arra, hogy a J é 
zusnak teljesített szolgálatokért megbecsüljön
bennünket az Atya!

Vasárnap Lambarénében.
Irla: S c h w e itz e r A lb e r t.
(Folytatás.)

Még Russelné két majma sem zavar bennün
ket. Meg van nekik engedve, hogy vasárnap sza
badon futkozzanak s az istentisztelet alatt vagy
a legközelebbi pálmafa ágain tartanak torna
gyakorlatokat, vagy a vaspléh tetőkön ugrándoz
nak s végül, ha kifáradtak, asszonyuknak a vál
lára telepesznek.
Ennek a sokfele mozgolódásnak ellenére is
a szabadban megtartott istentisztelet komoly
ünnepélyességet nyer attól a ténytől, hogy itt
Isten igéje olyan férfiaknak és nőknek hirdettetik, akik most hallják először.
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Prédikálás közben, igen kell vigyáznom arra,i
hogy a lehető legegyszerűbben beszéljek. Semmit]
sem szabad ismertnek feltételeznem. Hallgatóim!
semmit sem tudnak Ádámról és Éváról, a pátriár-j
kákról, Izrael népéről, Mózesről és a próféták-]
ról, a törvényről, a farizeusokról, a Messiásról,!
az apostolokról. S minthogy a gyülekezet tagjai
folyton mások, arra sem gondolhatok, hogy meg
tanítsam őket azokra a legelemibb történelmi
eszmékre, amelyeket mi gyermekkorunk óta
ismerünk. Isten igéjét úgy kell szólnom, hogy az
szinte semmi vonatkozásban ne álljon az idővel.
Mivel prédikálás közben olyan sok mindent el
kell hallgatnom, úgy érzem, mintha olyan zongo
rán játszanék, amelyiknek csak a fehér billen
tyűit szabad érinteni.
Ha kiejtem azt aszót, hogy ,,Messiás“, azon
nal megmagyarázom: ,,szívünk királya, akit Isten
küldött“.
Miután hozzászoktunk ahhoz, hogy azzal a
feltevéssel hirdessük az Igét, hogy hallgatósá
gunk előtt semmi sem ismeretes, a feladat arány
lag könnyű. Az elibénk tornyosuló nehézségekért
bőségesen kárpótol az a körülmény, olyan szí
vekbe véshetjük bele a Szentírás tanítását, ame
lyekre nézve az valami merőben új. Minden
vasárnap üde és szép tapasztalat ez nekem,
amely „szinte minden értelmet felülhalad“.
Textusnak valamely bibliai mondást válasz
tok, amelyhez néhány szentírásbeli történetet
vagy egy-két példázatot fűzök, amelyek a bibliai
mondást megmagyarázzák. A prédikáció végén
ezt a mondást sokszor elismétlem, mígnem gon
dolom, hogy4 hallgatóim megtanulták és nem
felejtik el. Ha azok, akik a kórházban megfordul
nak, csak három vagy négy bibliai mondást visz
nek is magukkal, amelyeken elgondolkodhatnak,
már akkor is nagy dolgot vittek magukkal egész
életükre.
Amennyire csak lehetséges, iparkodom
ellentállni annak a kísértésnek, amely minden
kit ,fenyeget, aki pogányokhoz beszél, hogy t. i.
a „törvényt prédikáljam és így készítsem őket
elő az evangéliomra. Az embernek az első gon
dolat természetesen az, hogy ilyen embereknek,
akik hazugok, lopnak, fajtalankodnak, a tízparancsolatot tanítsuk. Természetes, hogy én is
gyakran prédikálok egyik vagy másik parancso
latról. De mindig igyekszem felébreszteni hallga 
tóim szívében az Istennel való békesség vágyát.
Amikor a békességet nem ismerő szív és a békességgel telített szív közti különbségről beszélek,
a legvadabb, vademberem is tudja, hogy mire
értem. És amikor megrajzolom Jézust, mint aki
az Istennel való békességet hozza az emberek
szívébe, akkor megértik Jézust.
Ilyenformán iparkodom prédikációmban egé
szen elemi módon belekapcsolódni abba, amit
hallgatóim már megtapasztaltak és amit meg
tapasztalhatnak, ha a szívük feletti rendelkezést
átadják Jézusnak, Akármiből indulok is ki, min
dig eljutok a keresztyén élet legbensőbb tényé
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hez, t. i. ahhoz, hogy Krisztus foglyává kell len
nünk. Úgyhogy, aki csak egyszer vesz is részt az
istentiszteleten, az is szerezhet magának fogal
mat arról, hogy a valóságban mit jelent keresz
tyénnek lenni.
(Folyt, köv.)

A Missouri Lutheránus Zsinat és a többi
Lutheránus Önálló Egyházak U. S. oi A.
II.

A Missouri zsinat több orthodox evangélikus
zsinattal egyetemleges gyűlést alkot. E gyűlés
ben foglal helyet Wisconsin és más államok zsi
nata, az Amerikai Egy. Áll. Szlovák Ev. Luth.
Zsinata és az Am. Ev. Luth. Egyház Norvég zsi
nata. E csatlakozott zsinatok egymásután a kö
vetkező lélekszámmal szerepelnek: 229.242;
14.459; 8.344. (1926.) Egyedül a Wisconsin zsi
natnak vannak főiskolái és szeminárumai, kettő
kettő; a zsinat kormányzó-, tanácskozó- és fel
ügyelői szerepléssel dolgozik, míg a gyülekeze
tek önállóan intézik ügyeiket. Bár így független
lelkészképzés, belmisszió dolgában, de csak úgy
nélkülözi a négermisszió kezdeményezésben a
Missouri zsinatot, mint a Szlovák zsinat, amely
nek presídentje, Bradac, elfogultan vádolja a
magyar evangélikus egyetemességet gyülekezetei
elhanyagolásáért. A Norvég zsinat már előbbre
haladt, mert 1926-ban kisebb főiskolát alapított
Manakotaban, Mínn.
Az Augustana zsinatot 1848-ban szervezték
meg. Svédek, amerikaiak, norvégek, németek és
dánokból áll. Kezdeményezői svédek voltak.
Rock Island on (111.) van a legöregebb és legerő
sebb iskolagócpontja főiskolával és szeminárium
mal. A lélekszám 311.425 (1926.), 250.000 $-t
belmisszióra, 175.000 $-t pedig indiai, porto-rícoi,
kínai és afrikai misszióra fordított. Az egyik külmissziós tanító így fejezi ki imádságában háláját
e munkáért a tanganyíkai territóriumon (Afrika):
Ür bocsásd áldásra kezeidet Amerika anampala
(öregek) fejeire!" (The Aug. Synod of North
Amerika, Minutes of the 7 th Ann. Conv. 1929,
Rockford, ill, old. 128.)
A másik skandináv eredetű önálló egyház
az Amerikai Norvég Lutheránus Egyház. 1925ben fennállásának százéves évfordulóját ünne
pelte, ez a 496.404 (1926.) lelkes evangélikus
egyház Minnesotában. Coolídge elnök volt az ün
nepi szónok, Canada és Norvégia is képviseltette
magát. A norvég hazai egyház gondatlansága
miatt Hange Nielsen János világi ember és több
hasonló lelkek gondozták és nevelték egyházzá a
norvégeket. Berietningom Den Norsk Lutherske
Kirkes 1919 og 1920, utgít av A. J. Lhre, Augs
burg Publishing House 1920, Minneapolis, Minn.,
közli, hogy kilenc kerületben két szeminárium a
férfiak, egy pedig a női hallgatók számára, 16 fő
iskolája pedig a héber, biológia, angol és vallás,
norvég, latin, román nyelvek, psychológia és
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philosophia, történelem és közgazdaság, chemia,
mathematika, zeneelmélet, physika, görög, német,
közoktatás, zongora és ének, francia, házi köz
gazdaság, testnevelés férfiak és női hallgatók
részére, harmonium, fúvós és színházi zene,
beszédgyakorlat, elemi iskolás zene. Orgonajáték, zeneösszhang és zenetörténelem tárgyak
kal más hallgatók számára áll fenn. A St. Olaf
főiskola chorusa Christiansen professzor vezeté
sével világkörútra indult, miután Amerikában
már mindenütt szertejárt. Az összes hallgatók
száma 3857 volt az 1919—20. tanévben, akik kö
zül 228 férfi, 329 női hallgató hagyta el az alma
mater falait, készen lévén az evangélikus életre.
Wittenbergből (Wis.) küldi Jacobson az évi je
lentést, hogy 300.000 indián evangélikus van és
énekli:
„Sorg, o kjoerc fader, du ó hű Atya, Te gondozol!
jég vil ikke sorge,
Én nem tépelődöm,
ikke med bekymret hu
Nem betegit a bú, a baj
on min fremlid sporge.“ A kétes jövömön.
Alaszkában eszkimó-árvaház van. A nép
misszió területén legtöbb könyv fogyott el a
„Trost fra Gud‘‘- (Istenbe vetett bizalom)-ból
(15.000) és a „Divine Consolation” (Isteni vi
gasz” (20.000), (1920). New Yorkban több szoba,
jobb szoba, van a bevándorlók részére. Kínában
szeminárium, középiskola, árvaházak, kórházak
vannak. A madagaszkári misszió értéke pénzben
131Ó900 $. Ilyen kifejezések szerepelnek egyházi
nyelvezetükben: „Tevékenység, hogy otthont
találjanak”, „Több földbirtok”, „Asszonyok
missziói szövetsége”, „összkiadás 8 1,333.208 06
bel- és külmisszióra, oktatásra és szeretettévé S ze b ik K ároly.
kenységre”.

R soproni Theológiai Konferencia.
A soproni theológiai fakultás tanári
kara az idén április 7—10. napjain már
második alkalommal rendezett konferenciát
egyházunk lelkészei, tanárai, tanítói s érdek
lődő tagjai részére. Nagy szolgálatot tesz
ezekkel a konferenciákkal egyházunknak,
mert megismerteti azokat a tudományos és
gyakorlati problémákat, amelyek a mi ko
runkban az egyház és annak munkásai szá
mára elodázhatlan feladatokat jelentenek. A
jól megszervezett és előkészített konferen
ciák egyúttal alkalmat nyújtanak arra is,
hogy a lelki fegyvertárunkat pótoljuk és
munkánkat az egyház és Isten országa ér
dekében eredményesebben végezhessük.
Az idei konferenciának középponti té
mája Korunk Szellemi Válsága volt. Elis
merésre méltó már magában véve az is.
hogy a kon térén ci át előkészítő tanári kar.
az előkészítő bizottság élén D . l)r . P r o liié
Károly elnökkel, ilyen aktuális témát vá
lasztott. A részletes programul pedig azt
mutatja, hogy a bizottság ennek a válság
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nak minden vonatkozására figyelemmel
volt s nem hanyagolta el azon oldalait sem,
amelyek a ideológiával csak közvetett öszszefüggésben vannak
A konferencia látogatottsága ugyan nem
volt olyan nagy, mint a tavalyié, de ennek
oka egyrészt a gazdasági helyzetben keres
hető, másrészt abban, hogy a fakultás k ü 
lönböző külső körülményeik miatt kénytelen
volt a konferencia idejét közvetlenül a hús
véti ünnepeket követő hétre kitűzni, arról
lévén szó. hogy vagy egészen elmarad az
idei konferencia, vagy pedig csak azon a
héten tartható meg. Az ország különböző
tájairól mintegy hatvanan jelentek meg; a
soproniakkal együtt a résztvevők száma jó
val meghaladta a százat.
Aprilis 7-én, kedden, volt a soproni
szép templomban a megnyitó ünnepség. A
megnyitó istentiszteletet Zier m am i Ixijos
soproni lelkész, kormányfőtanácsos,
az
Egyetemes Gyámintézet egyházi elnöke tar
totta. Az istentisztelet után I)r. Deák: János
dékán, ugyancsak a templomban üdvözölte
a konferencia tagjait és megnyitotta a kon
ferenciát. Dr. Karács Sándor az Apológiáról
tartott értékes előadást az Apológia 100 éves
jubileuma alkalmából. Utána ismerkedési
estély volt a líceumi tápintézetben.
Aprilis 8-án. a fakultás épületének audi
torium maximumában kezdődött a konfe
rencia. A reggeli áhítatot Mesterházi} Sán
dor somogyi esperes tartotta Róni. 12, 2.
alapján. I). Dr. Prahle Károly egyetemi ta
nár tartott előállást A szekutarizmus mint
világjelenség címen. Előadásának gondolat
meneté a következő volt. A ideológiát lehet
olyan formában is művelni, amelynek az
élethez vajmi kevés köze van. De helyesen
értelmezve, a theológia csak akkor felel meg
hivatásának, ha ki terjeszkedik az életnek, a
gondolkodásnak minden nagy kérdésére és
feladatára. Igv lesz a theológia az élet tudo
mánya. A theológia feladata az eszméltetés,
a tudatos belátás ébresztése; a megvalósítás
az egyház feladata. Hogy szellemi életünk
válságban van, azt érzi mindenki, de a vál
ság helyes megítélése nem gyakori. A szekularizmus a lelkek elvilágiasodása és eb
ből kiindulva az emberi kultúra elvallástalanodását jelenti. A szekularizmusról Ru
ins Jones a jeruzsálemi missziói konferen
cián ezt mondta: Aki az élei mélyebb prob
lémáit tanulmányozza, annak figyelmét nem
kerülheti el az a tény. hogy a kereszlyénségnek a mai világban legnagyobb versenytársa
nem a mohamedánizmus, vagy a budhizmusy vagy a hinduizmus, vagy a konfucianinmis. hanem az egész világra kiterjedő
világias életmód és a dolgok természetének
ugyanilyen értelmezése. A vallástól való el
fordulás az egész világra kiterjedő jelenség.
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A tartóhevederek recsegnek-ropognak, fundamentomok inognak. A theológia feladata,
hogy feltárja az összes emberi viszonyok,
az egész kultúra egészségének végső feltéte
leit. Az összes emberi életviszonyok egész
séges kifejlésének végső feltételei a vallás
ban rejlenek, m ert az emberi élet alapvi
szonya az Istenhez való viszony. A helyzet
nek végső okát a széles rétegeknek Istentől
való elfordulásában, elszakadásában, a bű 
nös hitetlenségben ism erjük fel. Az előadó
két kérdést vet fel: hogyan jutottunk idáig1:
s mi lesz ebből? A katholicizmus és a p ro 
testantizmus kölcsönös vádaskodása hiába
való. Ha a külső látszat ellene szól is, a re 
formációt nem lehet felelőssé tenni a szekularizmusért, m ert a reform áció reakció volt
a keresztyénség elvilágiasodása ellen. A szekularizmus a francia forradalom révén lett
világmozgalommá és katholikus országból
indult ki. Mi lesz ebből? Szovjet-oroszor1szág rettenetes példa. A szekularizmus nem
m indenütt harcias; olyan m int a posvány.
A végső‘célja a székülarizm usnak nem sike
rülhet. A keresztyénség oldalán is vannak
aktívák. A keresztyénség életerői még nem
merüllek ki, sőt fokozottabb m értékben dol
goznak, m int valaha. Az ellentétek kiélesed
nek, az emberiség két ellentétes táborra
oszlik szét.
Az első konferenciai nap második elő
adását D. Dr. Baffay Sándor tartotta a p ro 
testantizmus világhelyzetéről. A protestan
tizmus az élet jogát, akarását hozta. A p ro 
testantizmus feladata az, hogy az istenfiúságot megértesse, hirdesse és megvalósítsa,
Ezen feladatának teljesítése közben szemben
találta magát olyan irányzatokkal, amelyek
az istenfiuságot m egham isítani és megta
gadni kívánták. így került szembe a vallástagadó irányzatokkal és a pápa egyházával.
A protestantizm usnak részint világnézeti, ré
szint hatalmi, részint egyházi ellenségei van
nak. Istent világtervében megakadályozni
nem lehet, s b ár az egyház a szovjet orszá
gában sokat szenved, az evangéliom annál
erősebben terjed. Ma Oroszországban 8000
szervezett protestáns gyülekezet van és a h í
vek száma m eghaladja a tízmilliót; Szibé
riában 1927-ben egy napon 3000 pogány
keresztelkedett meg; a m ethodisták száma
Oroszországban meghaladja a kétmilliót. —
A reform átorok nem akarták a harcot, ők
csak a visszaéléseket kívánták kiirtani. A
hadüzenetet azonban el kellett fogadniok.
Ma is ez a helyzet. A pápák megindították a
harcot a világuralom ért és nem az evangéliomért. A protestantizm us m egrendült
különösen ott, ahol az evangéliom egyháza
államegyház volt; ott is, ahol számban vagy
öntudatban gyenge volt és végül ott, ahol
a romanizáló hajlandóságok kaptak lábra.
Részletesen ismertette ezután a püspök a
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protestantizm us helyzetét Németországban.
Dániában,
Svédországban, Norvégiában,
Finnországban, Észtországban, Angliában’
Amerikában, Olaszországban, Hollandiában
és Lengyelországban. Végül a püspök a fel
adatokról szólott előadásában. Megemlí
tette a tekintéty és az egyéni szabadság kér
dését. A protestantizm us nem tűri a nagy
közösségeket; a nagy gyülekezeteket nem
lelkészi körökre, hanem sok kis gyülekezetre
kellene osztani. A felsőbbség jogát ki kellene
terjeszteni. A nőnevelés és az ifjúsági munka
megszervezésének fontosságát hangoztatta.
Az offenzívának és az agresszivitásnak most
volna az ideje. Egyházunk kell, hogy az
evangéliom és a misszió egyháza legyen.
Röviden szólt a sajtóról, azt mondva, hogy
ami sajtónk van, arról legnagyobb részt azt
lehet m ondani: jobb volna, ha nem volna
Lie. Dr. Karner Károly rk. egyetemi ta
nár Az erkölcsi válság« címén tartott elő
adást. Részletes statisztikai adatokkal mu
tatta ki, hogy az erotizmus, a túlhajtott és
egyoldalú sportolás, a divat milyen károkat
okoznak az erkölcsi élet terén. Ismertette az
elválások, öngyilkosságok, bűntettek, szemé
rem elleni vétségek stb. statisztikáját. Az elő
adó tanulm ányából megdöbbentő képe ala
kult ki a hallgatóság előtt annak az erkölcsi
válságnak, amelybe jutottunk, s amely
nagyjában és egészében véve szintén világjelenségnek tekinthető.
Délután N ém eth Károly tarto tt előadást
a szociális válságról.
Az előadásokat délelőtt és délután meg
beszélés követte.
Az első nap estéjén a soproni ifjúsági
egyesület Szent Györgv-utcai helyiségében
D. Báró Podm aniczky Pál egyetemi tanár
tarto tt vetítettképes előadást a dzsaggamisszióról. Az előadáson sokan jelentek
meg, úgyhogy az ifjúsági egyesület terme
egészen megtelt. Az élvezetes és tanulságos
előadás után offertorium volt a Misszióegye
sület javára.
(Folytatjuk.;

Kérdés jogászainkhoz.
1. Melyik állami törvény védelmezi a gyónási titkot?
2. Kényszeríthető-e Magyarországon az ág.
h. evangélikus egyház lelkésze arra, hogy a bí
róság előtt tanúvallomást tegyen arról, amit a
vádlott vagy a vádló neki mint lelkipásztorának
mondott el?
3. Ha a róm. kath. egyház lelkésze tanúval
lomásra nem kényszeríthető, az evang. egyház
lelkésze ellenben kötelezhető, nem ellenkezik-e
ez a törvényes gyakorlat a vallási jogegyenlő
séggel és viszonossággal?
Egy lelkész.
(Rövid és kizárólag a feltett kérdésekre szo
rítkozó válaszokat kérek. Szerkesztő.)
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Köszönet és válasz.

A lelkészi pálya.

Paulik János kormányfötanácsosnak, a MELE elnökének.

D. Dr. Raffay Sándor püspök a soproni
Theológiai Konferencián nagyon tartalmas, ada
tokban gazdag, igen tanulságos előadást tartott a
protestantizmus világhelyzetéről. Előadásában
töbek között az ragadta meg a figyelmemet,
hogy a majdnem tisztára evangélikus skandi
náv államokban a római katholikusok milyen
nagy erőfeszítéseket tesznek (kevés eredmény
nyel) a lelkek elhalászására. A római katholikus
stratégia egyik sarkalatos pontja úgylátszik az,
hogy bár a tisztára római vallású országokban
a lelkipásztorkodás igen sok kivánni valót hagy
hátra, amire példa a délamerikai államokon kí
vül Franciaország is, a protestáns országokat
megrakják papokkal, szerzetesekkel, apácákkal;
neveznek ki érsekeket, püspököket. S ha egy
előre az eredmény nem mutatkozik is, előbbutóbb a sok papnak stb. munkája mégis meg fog
látszani, mert mind dolgoznak.
• Ezzel szemben mi evangélikusok, itt a róm.
kath. többségű Magyarországon, alighogy sop
roni fakultásunkon emelkedést mutatott a theo
lógiai hallgatók száma, azt kezdtük emlegetni,
hogy túltermelés lesz papokban. Sót arról is hal
lottam, hogy olyan ifjakat, akik a papi pályára
akartak lépni, azzal rémítgették, hogy nem tud
nak majd elhelyezkedni. Pedig egyáltalán nem
mondhatjuk, hogy szórványaink, sőt népesebb
gyülekezeteink kellően el volnának látva lelké
szekkel, s tervszerű belmisszió mellett még sok
állást kellene szerveznünk. Nem jellemző-e,
hogy a legújabb kimutatások szerint Németor
szágban a lakosság 64 százalékát kitevő evan
gélikus egyházaknak kevesebb lelkésze van, mint
a római katolikusoknak? Nem számítva azt,
hogy a szerzetesek és apácák harcos légióival
szemben az evangélikus diakonisszák, még in
kább a diakónusok milyen csekély számban van
nak!
El kell ismernünk, hogy a római egyháznak
óriási helyzeti előnyt jelent pénzügyi szempont
ból a cölibátus. A paróchiákat, iskolákat olcsób
ban tudja ellátni munkaerőkkel, mint a protes
táns egyházak, amelyeknek mindig számolniok
kell, vagy kellene a lelkészek, tanárok, tanítók
családjának, gyermekeinek megélhetésével, ne
veltetésével, nyugdíjával, lakásigényeivel stb.
Az is bizonyos, hogy a családi gondok, különö
sen manapság, olyan munkatöbbletet jelentenek,
amelyek a római egyház lelkészei számára nem
léteznek. Igaz viszont az is, hogy a lelkészi csa
lád, amelynek élete a lelkészek gyermekeit nem
rettenti el a papi pályától, hanem papi generá
ciókat nevel, nagy áldás az egyházra és a gyü
lekezetre egyaránt. Ellenkező esetben persze
nem sok építő hatása van a gyülekezetben. Az
Evangélikus Papnék Országos Szövetségét kizá
rólag azért üdvözlöm örömmel, mert minden há
zassági szabályrendeletnél eredményesebben
gyakorolhat áldásos hatást a lelkészi családok

Hálás köszönetét mondok elismerő szép
szavaidért, melyekkel szerény munkásságomat a
testvéri jóindulat által megvesztegetve oly ma
gasra értékelted. Azok dicsérnek engem, akik
magok sokkal több és értékesebb munkát vé
geznek egyházunkban. Én magam nagyon jól is
merem és érzem gyakorióságaimat.
Jól esett a „Hárfahangok" című könyvem
ről szóló elismerésed, mert a vallásos költemé
nyeknek ezt a gyűjteményét (1906) csak igen ne
hezen tudtam a Luther-Társaság akkori vezető
sége által kiadatni. A mű, mint ilyen, úttörő volt
és jól bevált. Hamar el is fogyott. Éveken ál
ostromoltak nem is remélt helyekről, hogy ad
juk ki újra.
El is készítettem még a világháború előtt a
Hárfahangok második javított és bővített kiadá
sát a sajtó alá. Csak azt kértem, hogy a kiadás
sal járó sok levelezést, a költőktől és a kiadók
tól az engedélyek kérését, a vezetőség végezze a
fővárosban, ahol az telefon útján is sokkal könynyebben megtörténhetik. De kérésemet megta
gadták. Időközben kitört a háború s a kiadás
elmaradt.
Most pedig már a kiadás majdnem leküzdhetlen akadályokba ütközik. Eltörölték ugyanis
a régi sajtótörvényeknek azt a szakaszát, mely
a kiadó cégek szükkeblüségével szemben meg
engedte, hogy „egyházi és iskolai használatra
korlátolt számban" költeményeket vehessünk fel
hasonló gyűjteményekbe. A református testvé
rek újabb „Aranyhárfa" című vastag kötetéből
már hiányoznak Arany János örökbecsű költe
ményei s ott áll a megjegyzés: a kiadó nem en
gedte meg a közlését. Már pedig lehet-e ilyen
gyűjteményt, Arany, Szabolcska, Szász Károly
stb. versei nélkül kiadni?
Az én fiókomban tehát nem új kötet rejtő
zik egészen új anyaggal, hanem csak a Hárfa
hangok sajtó alá rendezett, javított és bővített
második kiadása, melyből több gyenge verset el
hagytam és sok jót és újat felvettem. Ezt én a
Luther-Társaságnak készséggel rendelkezésére
bocsátom. De gyakori gyengélkedésem és befe
jezésre váró történeti munkáim lehetetlenné te
szik, hogy a költőkkel és kiadókkal való levele
zéseket és nehézkes egyezkedéseket most az
öregkoromban magamra vállaljam. Ezt ma al
kalmasabb és fiatalabb szerkesztőre kell bízni.
Igen sajnálom, hogy bizalmas, szíves felhívásod
nak nem tehetek eleget.
Testvéri kollégiális szeretettel
Sopron, 1931. ápr. 15.
őszinte hived
D. Payr Sándor,
nyug. egyet, theol. tanár.
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benső vallásos életének ápolásában a lelkésznék
vallásos életének fejlesztésével és öntudatosítá
sával s így közvetve a gyülekezeti hitélet és er
kölcsi élet emelésében is.
Örömmel olvasom Gyurátz Ferencnek D.
Payr Sándor által írt életrajzában, hogy nagy
püspökünk milyen fontosnak tartotta a nőneve
lést az egyház életében. Még fontosabb az, hogy
a lelkészek feleségei valóban az evangéliomi ke
gyesség képviselői és egy élettel való bizonyságtevői legyenek. S amikor az evangélikus lelkészi
pályáról szólunk, sohasem szabadna szem elől
téveszteni azt, hogy a lelkész mint férj és mint
atya is ott áll a világ és gyülekezete előtt, s a
papok házasságának egyháztörténeti jelentősége
nem abban áll, hogy a papi aszkézis egyik részét
lenyeste, hanem abban, hogy a lelkipásztornak
azt a tipusát juttatta kifejezésre és tette életvalósággá, amely a családban a keresztyén gyü
lekezet kicsinyített mását látva, a lelkipásztori
hűségnek, szeretetnek és szolgálatnak iskolájául'
és gyakorló teréül tekinti a családi életet. Ha
ennek ellenkezője következik be, ha a családi
élet a lelkésszel elhanyagoltat ja gyülekezeti
teendőit, akkor az orvosság rosszabb a betegség
nél. Ha a családi életben a lelkész a kényelmet
keresi, a keresztet pedig elutasítja magától, ak
kor a papok házassága Krisztus egyházában el
tévesztette célját, mert elsősorban a papra áll
az, hogy Urának, a Krisztusnak kell élnie.
Ha előfordul az, hogy a papi család ver éket
a lelkész és a gyülekezet közé, s a lelkész csa
ládjának tagjai bénítják meg a lelkész iránti
szimpátiákat a gyülekezet részéről, vagy for
dítva, a családi élet gyengíti le a lelkész szeretétét a gyülekezet iránt, akkor a papok házas
sága elhibázott dolog. Éppen azért komoly lelkiismeretbeli kötelessége azoknak, akik a lelkészi
pályára lépnek, de azoknak is, akik már a lel
készi pályán működnek, hogy milyennek képze
lik el családi életüket, gyermekeiknek jövőjét,
azt a társadalmi állást, amelyben élni fognak.
Nevezetesen végzetes tévedés, ha a lelkész a
családi életével és családalapításával pusztán
társadalmi emelkedést kíván biztosítani gyerme
keinek és az a meggyőződése, hogy van a vilá
gon olyan hivatás és pálya, amely dicsőségesebb
lenne a lelkészi pályánál. Voltam olyan lelkész
beiktatáson, ahol az új lelkész egyik rokona azt
mondta a lelkésznek: ,,itt azután úgy fogsz élni,
mint a vidéki dzsentri“. Semmi kifogásom a vi
déki dzsentri-családok élete, életmódja ellen;
teljes mértékben elismerem, hogy azok a csalá
dok milyen nagy szolgálatokat tettek és tesznek
nemzetnek, hazának, egyháznak, gyülekezeteink
nek. De a lelkészi pályának mégis egészen téves
felfogása az, amely a lelkész életeszményét a
dzsentri-életben keresi. Éppen a lutheri refor
máció volt az, amely a keresztyénségben a hiva
tás gondolatát kidomborította s a lelkész hiva
tása nem azonos a földbirtokos hivatásával, te
hát más életbeosztást tesz kötelezővé. Ami a
földbirtokosban a hivatással járó kötelesség hű
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séges és lelkiismeretes teljesítése, az a lelkész
ben hűtlenség és engedetlenség lehet.
Általában elmondhatjuk azt, hogy aki a
lelkészi pályán egyéni vagy családi ambiciók
kielégítését keresi, nem való a lelkészi pályára.
Sőt mondhatjuk azt is, aki úgy érzi, hogy más
pályán is boldogulhat s megtalálhatja azt, amit
az élettől vár és az életben keres, az ne lépjen
a lelkészi pályára. Lelkész az legyen, aki ellen
állhatatlan vonzalmat érez a pálya iránt. Mert
máskülönben töviseket talál ott, ahol az igazi
lelkész rózsákat lel és rózsákat lát. Hihetetlen
lelki erőkre van szüksége annak az embernek,
aki a lelkészi pályán egész munkát akar végezni;
aki nem szeretne megsavanyodni, hanem Pál
apostol lelkesedésével, hevével, lendületével kí
vánja végigfutni a pályát. Nagy árt kell fizetni
robotban, igen sok aprólékos munkában, aláza
tosságban, szolgálatban. S az árt szívesen kell
megfizetni, ,,az odafenn valókra tekintve, nem a
földiekre“.
Igaz másfelől az is, hogy a gyülekezeti élet,
még a legkisebb és legeldugottabb faluban is bő
séges teret nyújt a lelkipásztornak arra, hogy
erőit jó, áldott, Istennek tetsző munkában gya
korolja. Ha egyszer a Szentlélektől megvilágo
sítva és vigasztalóan megerősítve felemelkedett
a magaslatokra, ha leikébe zárta azt a kincset,
amelyet Isten ád azoknak, akik Tőle őszintén
kérik, akkor megtapasztalja, hogy Isten a leg
jobb munkaadó és bőségesen fizet minden mun
káért, amit országában végzünk. Persze szüksé
ges, hogy szemünket Isten nyissa ki, s Isten lát
tassa meg velünk azt, amit a lelkész élete mint
drága lehetőségeket rejteget s azt a királyi mun
kát, amelynek végzésére szólít. Micsoda önérzet
fűtheti egy-egy nagy birodalomnak követét! S a
lelkész Istennek, Isten országának követe! Az
elhivatás és méltóság olyan nagy, hogy az ön
érzet helyébe az alázatosság lép, de az aláza
tosság éppen olyan lelkiismeretesen minden erő
megfeszítésével dolgozik minden veszélyeztetett
ponton, tehát minden emberi léleknél Isten or
szágának érdekeiért, mint az, aki nagy világi bi
rodalmak érdekeit képviseli.
Akinek van alkalma és kedve egyházi éle
tünket közelebbről szemlélni és vizsgálni, az ész
revehette, hogy egy bizonyos átalakulási folya
maton megyünk keresztül, részben a viszonyok
nyomása alatt, de másrészt határozottan az új
ból erőteljesen működni kezdő Lélek indítására.
Ez az átalakulás mutatkozik a lelkészi karban
is. Munkájának terjedelmében, fajaiban és tar
talmában, intenzitásában. Örvendetes dolog ez és
Isten iránti hálára késztet. De a megkezdett jó
munkát nem szabad megakasztani. Nevezetesen
éppen a lelkészekkel szemben a lehető legmaga
sabbra fokozott igényekkel kell fellépni. Első
sorban maguknak a lelkészeknek kell önmaguk
irányában a legmagasabb követelményekkel fel
lépni. ők Istennek munkatársai. Vajha erről
sohase feledkeznének meg!
Diakónus.
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H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. A Szentlélek gyümölcse (Gál.
5, 22).
Szívesség. — Apr. 27. hétfő: Isten munkálta
szívesség. 1. Mózes XXXX 50, 15-23. - Apr. 28.
kedd: Amit a szívtelenség okoz. 1. Sámuel 25. 2 38.
— Apr. 29. szerda: óvakodjatok az álnok szívességtől!
Jeremiás 9, 1—7. — Apr. 30. csütörtök: Valódi szí
vesség. Ap. Csel. 28, 1—10. — Május 1. péntek: Szí
vesség mindenki iránt. Jakab 2, 1—9; Máté 5, 47.
Május 2. szombat: Szivesség kiváltképen a gyermekek
iránt. Máté 18, 1—10. — Május 3. vasárnap: Isten szí
vessége: 34. Zsoltár 2 9.
Husvét u. 4. vasárnap.
Epistola: Jakab 1, 16 21, Minden jó Istentől szár
mazik. Evangéliom: Ján. 16. 5-15. Az igazságra ve
zérlő Szentlélek Krisztust dicsőíti.
Emlékeztető:
1925, május 3. Gyurátz Ferenc püspök meghalt.
— Lelkészbeiktatás. A pestmegyei középegvházmegve volt esperességi segédlelkészét, Polster Gyula
Józsefet, akit a hartai evang. egyház nagy lelkesedéssel
lelkészévé választott, április hó 26-án iktatja be hivata
lába Bakay Péter apostagi főesperes lelkész.

— Halálozások. Baldauf Gusztáv, a pécsi egyház
község lelkésze, 53 éves korában, április 21-én szüksé
gessé vált operáció után meghalt. Baldauf Gusztáv
1878. február 3-án született Németujváron. A közép
iskolát Pápán, theológiai tanulmányait Sopronban.
Greifswaldban és Rostockban végezte. 1900-ban avatta
lelkésszé Gyurátz Ferenc püspök. Pakson Horváth
Sándor főesperes mellett, Vadosfán Laucsek Jónás
esperes mellett volt segédlelkész, majd Gyurátz Fe
renc püspök titkárja lett, amely működését magyarbólyí segédlelkészséggel megszakította. Mint püspöki
titkár működött Kap! Béla püspök mellett is, és 1917.
április 1. óta működött áldásos eredménnyel mint a
pécsi egyházközség lelkésze. Nagy érdemei vannak a
pécsi egyetem evangélikus hallgatóinak tömörítésé
ben, anyagi és erkölcsi érdekeiknek felaarolásában.
Megszervezte a pécsi diakónlát. Szerkesztette a gyü
lekezet helyi lapját. Éveken keresztül elnöke volt a
tolna—baranya—somogyi egyházmegye lelkészegyjsületének. Halálát özvegye és fia gyászolja. Temetése
április 23-án volt Pécsett, a temetési szertartást D.
Kapi Béla püspök végezte!
Schöll Lajos, hidasi lelkész, a tolna—baranya somogyi egyházmegye főesperese április 18-án, ötvenhét éves korában rövid szenvedés után meghalt. Két
oldali tüdőgyulladást kapott s szervezete nem tudott
ellentállni a betegségnek. Schöll Lajos 32 esztendeig
működött a lelkészi pályán; 1917-ben választották
egyházunk legnagyobb egyházmegyéjének alesperesévé, 1922-ben pedig főesperes lett. Nagy bölcsesség
gel, lelkiismeretesen és szeretettel kormányozta egy
házmegyéjét; a dunántúli egyházkerületnél és az egye
temes egyháznál több bizottságnak volt munkás, ér
tékes tagja. Feleségén kívül három gyermeke gyá
szolja. Temetése április 21-én volt Hidason; a gyászszertartást D. Kapi Béla püspök végezte.
Gzv. dr. Halmi Béláné, a cseh megszállt területen
levő somorjai gyülekezet volt lelkészének özvegye

meghalt. Temetése április 19-én volt a rákoskeresz
túri új temetőben; a gyászszertartást D. Raffay Sán
dor püspök végezte.
— A Lipcsei Misszió évi közgyűlése. A Lipcsei
Misszió, amellyel Magyarhoni Misszióegyesületünk szo
ros kapcsolatot tart fenn, idei közgyűlését május 26—28.
napjain tartja Lipcsében. A közgyűlés programmja:
május 26-án este féltízkor üdvözlés a Misszióházban,
május 27-én: 9 órakor matutina a Tamás-templomban,
10 órakor közgyűlés a Tamás-templom gyülekezeti ter
mében, 20 órakor ünnepi istentisztelet a Miklós-templomban, prédikál D. Veit elnök, München; május 28-án: 9 óra
kor egyházi konferencia és missziói konferencia, előadók
D. Otto-Eisenach és Lie. Sandegren misszionárius, 15 óra
kor nögyülés, missziói gyermekünnepélyek a város 5
különböző részében, 20 órakor ünnepély a Zentral-szinház
nagytermében, előadók Meyner prépost, Raum esperes
stb. A Lipcsei Misszió közgyűlésén a Magyarhoni Misszióegyesületet Németh Károly egyházi elnök képviseli.
— A ceglédi lelkészi állásra az egyháztanács egy
hangúlag Wolff Lajos bányakerületi missziói lelkészt
jelölte meghívás útján való megválasztásra.
— A Protestáns Közös Bizottság ülése. A Protes
táns Közös Bizottság április 18-án ülést tartott Budapes
ten, a református egyetemes konvent Abonyi-utcai szék
hazában. Evangélikus részről jelen voltak az ülésen báró
D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, Raffay Sán
dor és Kapi Béla püspökök, Zelenka Lajos, Mesterházv
Ernő és Pesthy Pál egyházkerületi felügyelők, Tomcsányi
V. Pál, Ostffy Lajos, Okolicsányi Gyula, Sárkány Béla,
Blatniczky Pál, Dómján Elek s Rásó Lajos kormányfőtanácsos, egyetemes ügyész. A Bizottság törvényhozási
úton kíván érvényt szerezni a vegyes házasságok terén
az állami törvényeknek. Élesen bírálta az önkormány
zati testületek háztartásáról szóló törvénytervezetet,
mint amely erősen belenyúl az egyház autonómiájába.
Kéri, hogy a lelkészi kar korpóllékát teljes egészében
folyósítsa a kormány s rendezze a lelkészi képesítésű
önálló hitoktatók helyzetét is. Ezek a hitoktatók még
mindig a X. fiz. oszt. 3. fokozatába vannak beosztva s
nincs előmeneteli lehetőségük.
— Az irsai lelkészi állásra jelöltettek: Jancsó And
rás kardoskuti lelkész, Krecsák János nyíregyházi segéd
lelkész, Szlovák Miklós szarvasi hitoktató-lelkész.
— A Keresztyén Sáfárkodás Világkonferenciája az
idén, június 22-töl 26-ig lesz Edinburghban, Skóciában.
Európa és Északamerika nagyobb protestáns egyházai
képviselve lesznek a konferencián.
— Spanyolország. Az „egyhite“ miatt klerikálisaink
által agyonmagasztalt és követendő példaképen odaállí
tott Spanyolországban kiütött a forradalom. A nagy
hatalmú spanyolországi római katholikus egyház nem
bírta megvédelmezni XIII. Alfonz trónját. A király és
családja elhagyták az országot, Angliában telepednek le.
A köztársasággá lett Spanyolországban kimondották a
vallásszabadságot, az egyházak teljes egyenlőségét s az
egyházat el akarják választani az államtól. A protestan
tizmus sok üldözésnek és elnyomásnak volt kitéve
Spanyolországban. Lapunk olvasói emlékezhetnek rá,
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Jugoszlávia. A z Á g o s ta i H itv a llá sú N é m e t-E v a n 
g é lik u s E g y h á z, a m e ly 130.000 le lk e t szá m lá l, dr. P o p p
F ü lö p e d d ig i a d m in isztr á to rt p ü sp ö k k é v á la sz to tta , A
ju g o szlá v k o r m á n y e n n e k a fia ta l e g y h á z n a k a lk o tm á 
n y á t jó v á h a g y ta s m e g a d ta n e k i a jo g o t, h o g y az ifjúság
o k ta tá s á r a fe lü g y e lje n s az isk o lá k b a n a v a llá s t n é m e t
a n y a n y e lv e n ta n íth a s sa .
h o g y a b a r c e lo n a i v ilá g k iá llítá s a lk a lm á v a l, a m e ly e t gróf
B e th le n m in isz te r e ln ö k is m e g lá to g a to tt, a p r o te s tá n s o k
g y ű lé s e m ily e n le a lá z ó k ö r ü lm é n y e k k ö z ö tt e n g e d é ly e z 
t e te t t , A

k le r ik á lis

s z e n v e d e tt

sp a n y o l

k ö szö n tjü k !

V ajh a

e ln y o m á s ig á já b ó l sz a b a d u ló , s o k a i
p r o te s tá n s
az

új

t e s t v é r e in k e t

k o r sz a k b a n

sz e r e te tte l

d ia d a lm a s k o d n é k

S p a n y o lo r sz á g b a n az e v a n g é liu m ig a z s á g a é s v ilá g o s sá g a !

— N őegyleti kö zg y ű lés. A p e sti ág. hitv. evan g .
n ém et
eg y h á z k ö z sé g
n ő sz ö v e tsé g e
á p rilis 14-én
B roschko G u sztáv n é ú rn ő e ln ö k le te m e lle tt ta r to tta
m eg évi re n d e s k ö z g y ű lé sé t. B ro sch k o G. A. lelk ész
im á d sá g a u tá n az eln ö k n ö e lő te rje s z te tte je le n té s é t,
m ely b eszám o l az e g y e sü le t m ú lt évi m u n k á ssá g á ró l.
T isch ler H ed v ig ú rn ő e g y e sü le ti je g y z ő a b e te g Bach
H erm áim é p é n z tá ro sn ő h e ly e tt e lő te rje s z te tte a múl?
évi sz á m a d á so k a t. Az e g y e sü le t v a g y o n a 2.395 p en g ő
60 fillé rt tesz ki. Ú gy az évi je le n té s t, m in t a p é n z 
tá r r ó l szóló je le n té s t a k ö z g y ű lé s k ö sz ö n e tte l v ette
tu d o m ásu l. E z u tá n a k ö z g y ű lé s az e g y e sü le ti m unkap ro g ra m m o t, a sz e g é n y e k g o n d o z á sá t és a k ó rh ázi
b e teg e k lá to g a tá s á t b e sz é lte m eg, m ire a lelk ész
L ukács ev an g . 24. 13. 35. fe le tt írá s m a g y a rá z a to t t a r 
to tt és im át m o n d o tt és ezzel a k ö z g y ű lé s v é g e t é rt.
— Ifjúság i k o n fe re n c ia . A K e m e n e saljá i E vang.
E g y h ázm eg y e B elm issziói E g y e sü le te 1931. évi m ájus
hó 10-én ta r t j a C elld ö m ö lk ö n II. eg y h á z m e g y e i ifjú 
ság i k o n fe re n c iá já t, m e ly re m in d en e v a n g . ifjú t é?
az evan g éliu m i sze lle m ű ifjú sá g i m u n k a m in d en b a 
r á t já t s z e r e te tte l h ívjuk és v á rju k . P ro g ra m m : 1. R eg
gel 8 ó ra k o r g y ü lek ez és az Á rp á d -u tc a i isk o lá n á l. 2.
D élelő tt 9 ó ra k o r ifjú sá g i is te n tisz te le t. P ré d ik á l Molitó risz J á n o s e sp e re s. 3. E lő a d á so k az Á rp ád -u tcai
isk o láb an . D. e. 11—1-ig: a ) » K o rav én ifjú ság .« E lő 
ad ó : T ö lté ssy Z o ltá n K íE titk á r, b ) »G yáva ifjú ság .«
E lő ad ó : S zab ó Istv á n , k e m e n e sm a g a sii lelk ész, c )
»D iadalm as ifjú ság .« E lő a d ó : S a lla y Istv á n , a B eth án ia
titk á ra . 4. E b é d id ő 1—2-ig. 5. E béd u tá n k irá n d u lá s
a S ág h e g y re . S z a b a d té ri já té k o k .
— R u té n ia . E z a te r ü le t v a la m ik o r e g é s z e n o r to d o x
g ö r ö g - k e le t i v o lt, d e a róm ai p r o p a g a n d a k ö v e t k e z té b e n
so k ru tén a z u n iá lt e g y h á z h o z c s a tla k o z o tt, a m e ly m e g 
ta rtja

a g ö r ö g -k e le ti fo rm á k a t, a p a p o k h á z a s s á g á t is,

Csabacsűdön a m ú lt év nov., dec, és fo ly ó é v jan.
h ó n a p ja ib a n 7 v a llá s o s e s t é ly v o lt. A z ír á s m a g y a r á z a to 
kat

m in d en

e s e tb e n

C hován

József

le lk é s z

v é g e z te .

A z e s t é ly e k e n k ö z r e m ű k ö d te k az e v . le á n y - é s le g é n y e g y le t ta g ja i s a z is k o lá s g y e r m e k e k is. Ö ssz e se n 83 s z a 
v a la t h a n g z o tt e l, a z ö s s z e s e s t é ly e n á lla n d ó a n z sú fo lt
h a llg a tó s á g e lő tt. A le g jo b b s z a v a ló k n a k a le lk é s z b ib lik u s
é s e g y h á z tö r té n e ti je lleg ű , ta rta lm ú ju ta lo m k ö n y v e k e t
o s z t o t t ki. E z e k e t a k ö n y v e k e t s o k u tá n já rá ssa l é s fá r a d 
s á g o t n em

k ím é lv e

sz e re zte

be

C h o v á n J ó z s e f le lk é s z

in g y en : a z e g y e t e m e s e g y h á z tó l, m a g á n e m b e r e k tő l (író k 
tól), k ia d ó h iv a ta lo k tó l, k ö n y v k e r e s k e d ő k t ő l, a T r a c tá tu stó l. Ö ssz e se n 79 d r b -o t. A n e m e s a d a k o z ó k n a k e z ú to n is
h á lá s k ö s z ö n e t é t m o n d a z e g y h á z k ö z s é g , a le lk é s z é s a
m e g ju ta lm a z o tta k .
m u n k án .

I s te n

á ld á sa

le g y e n

a

szép

közös

A d o m án y o k n y u g tá z á sa , K ö szö n ettel ism erem
a k ö v e tk e z ő a d o m á n y o k a t az E vang. L a p já ra : Ze.nov itz K aro lin B p e st 0.60, P o lg á r M ihály B oba 1.40,
S ch m eisz Á goston B p e st 1.60, S tr á n e r D ezső B p est
0.80, T á rn o k ré ti e g y h á z k ö z sé g o ffe rtó riu m a 3.31, Loó?
Jó z se f N ag y k a n iz sa 1.16.
F e le lő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLY.

Megjelent az egyetemes egyház által ki
adott J e le n té s a konfirmációi oktatásról űrlap,
melynek használata kötelező. Kapható a LutherTársaságnál darabonként 4 fillérért. Erre konfir
mációi oktatást végző testvéreink figyelmét fel
hívjuk.
HIRDETMÉNY.

A múlt heti 16.-ik számban megjelent ceg
lédi lelkészi állásra hirdetett pályázat tárgyta
lan és azt visszavonjuk, mert a ceglédi egyház
tanács egyhangúlag elhatározta, hogy a lelkészi
állást meghívás útján tölti be.
A pestmegyei közép egyházmegye
elnöksége.

d e e lism e r i a róm ai p o n tife x fe n n h a tó sá g á t. M o st n é h á n y
o r th o d o x

pap

és

ta n ító

m u n k á já n a k

e r e d m é n y e k é n t,

so k a n c s a tla k o z n a k a g ö r ö g -k e le ti e g y h á z h o z . T ö b b m int
100.000 lé le k té r t v is s z a a róm ai p á p a u ralm a a ló l a ty á i
n a k ő si h ité r e ,

— K onfirm ációi E m léklapok, ö z v . S te fe z iu s Is i
v án n é (B u d ap est I. B ercsén y i-u . 12. IV. 3.) a k ia d á 
sá b a n m e g je le n t k o n firm á c ió i e m lé k la p o k a t 50 fill,
cso m ag o lási és p o sta k ö lts é g b é ly e g e k b e n v a ló b e k ü l
dése elle n é b e n in g y en k ü ld i m eg a lelk észi h iv a ta lo k 
nak annyi p é ld á n y b a n , a h án y k o n firm a n d u sa a le l
k é szn ek van.
N v o a to tt « GvArt Htrlen o-ionwl»! «lAietáxet f
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Korlátok.
r

18. i i l m .

„Menjetek be a szóró« ka
pun." Máté 7, 13.

BMatosI Arak aapaaiazAs szariat.

len. Sőt ellenkezőleg. A legnagyobb öröm és bol
dogság. Azért, mert önkéntes. Senki nem kény
szeríti az embert erre az önmegtagadásra, erre a
szolgálatra, csupán az a Lélek, amely az ember
ben van, mint Istennek ajándéka.
Amikor a keresztyén ember ezeket a szűk
és magas korlátokat önmagára nézve kötelezőnek
ismeri el, nem válik kicsinyessé, korlátolttá. Nem
akarja ezt az ,-,útat‘‘ rákényszeríteni senkire.
A „világ” sokkal zsarnokibb ebben a tekintetben,
mint a hivő ember. A „világ” sokkal fanatikusabb, elfogultabb, mint azok, akik Krisztus igáját
hordozzák. Jézusnak alapvető tanítása a meg
bocsátás. A szeretet nem gondol gonoszt, nem
hivalkodik fel. A hivő ember nem ítélkezik má
sok felett.
A keresztyén út nem rózsákkal van tele
szórva. De ez az út vezet el a legmesszebb. Ez az
örökéletnek útja. A korlátok egykor leomlanak,
s meglátjuk a mennyei Jeruzsálemet, amelynek
kapui tárvák éjjel és nappal, s amely a határta
lan, örökkévaló mennyekben van.

A régi keresztyének vallásukat útnak nevez
ték. Kétféle út van. Az egyik az önmeglagadásnak, kereszthordozásnak, szolgálatnak és enge
delmességnek útja; a másik az a kényelmes és
könnyű út, amikor az ember a röpke pillanatok
hatása alatt, szeszélyeinek engedve csapong a
pusztulás felé.
A szoros kapu és keskeny út sok embernek
nem tetszik. Gazdagabbnak és érdekesebbnek
tartják azt az életet, amely nincsen korlátok közé
szorítva, hanem mint a szellő száll virágról
világra. Szerintük ez az igazi élet. ,.Minden órád
nak leszakaszd virágát.” A keresztyénséget szűk
látókörűnek, korlátoltnak bélyegzik. A keresz
tyén erkölcsöt a rabszolgák erkölcsének nevezik.
„Kiélni magukat!” ez a jelszó. A keménykötésu,
puritán emberek a világ szemében kellemetlenek.
Sokkal élvezetesebb azoknak a társasága, akik
élnek és másokat is élni hagynak. Kényelmesebb
dolog, ha a társadalom azon elv szerint rendez
kedik be, hogy mindenki a maga módján keres
Missziói imahét május 10-16.
hesse a boldogulást.
Ezzel szemben tény az, hogy önmegtartózta
A gazdasági világválság óriási súllyal nehe
tás és bizonyos korlátok hallgatólagos bár, de zedik a világ keresztyén egyházaira s nagy nehéz
azért szigorúan szem előtt tartott elismerése nél ségeket gördít úgy belmissziói, mint külmissziói
kül semmiféle téren nem lehet nagy dolgokat munkájuk útjába. Az egyház munkásainak hő
produkálni, életmunkát végezni, az életünket je sies tevékenységét azonban a gazdasági nehézsé
lentőssé, érdekessé tenni. „In der Beschränkung geknél is inkább bénítja az a gondolat és aggoda
zeigt sich der Meister”, mondja Goethe, akit
lom, hogy az egyháztagok nem hordozzák szívü
senki sem vádolhat korlátolt látókörrel. A csa kön Isten országának ügyét és imádságaikban
ládi életben, a földi hivatásokban, mindenütt azt nem viszik esedezésekkel és közbenjáró könyör
tapasztaljuk, hogy a szoros kapu és a keskeny út gésekkel az egyháznak ügyeit a kegyelmes és
elve érvényesül.
gazdag Isten elé. A hitetlenség és az elvilágiasoS
minél nagyobb az a szolgálat, amelyre
dás hínárként nehezedik a külmisszió munkájára
vállalkozunk; minél magasabb rendű az az élet és orvul támadja hátba azokat, akik a frontokon
eszmény, amelynek hívei vagyunk, annál szoro harcolnak. Szinte végzetszerü baj, hogy amikor
sabb lesz a kapu és keskenyebb az út. A Jézus a materializmust a Nyugat nagyrészében sikerül
Krisztus ügyének szolgálata messze felette áll
Isten segítségével a telkekből kiirtani, ez a mate
minden más ügy és érdek szolgálatának. A leg- rializmus, a nemkeresztyén népek életébe átplánnagyobb követelményekkel lép fel, mert a leg táltatván, Indiában, Kínában, Afrikában, az egész
nagyobb kincsekről van itt szó.
világon el lentál 1 Jézus Krisztus követeinek s jól Éppen azért Jézus Krisztus igen szűk és lakottan önelégülten, a világban elmerülve, véle
magas korlátokat állít fel tanítványai számára. ménye szerint a keresztyén hit elaggott, erőteMegtagadni, sőt meggyűlölni mindent, még a len, értelmetlen tanításain magasan felülállva
magunk lelkét is, és úgy vállalni a keresztet.
keményíti meg a szíveket és vakítja el az
De azért a Krisztus szolgálata nem örömte- elméket.
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A misszióegyesületek arra kérik a hívőket,
hogy a május 10—16. hétben, Rogate-vasámap
hetében egy értelemmel és buzgón imádkozzanak:
1. hogy Isten a frontokon harcolóknak adjon bá
torságot és erőt; 2. hogy a missziói intézetekben
támasszon új munkásokat, akik Szentlélekkel
töltekezve munkába állanak; 3. hogy a külmiszszió munkája által létesült missziói egyházakat
Isten ruházza fel élő hittel és ernyedetlen bizony
ságtevő erővel; 4. hogy Isten mindnyájunkat
mindenestől szenteljen meg és tegyen készekké
a vidám adakozásra s a kitartó imádkozásra or
szágának eljöveteléért.
Mindenki gondoljon a külmisszióra, annak
arra az ágára, amelyet Isten különösen neki lel
kére kötött s mindenki tegyen meg minden tőle
telhetőt ezen a héten a misszió érdekében. Az Ur
pedig áldja meg szívünk szándékát és tegye ke
zünk munkáját állandóvá!
A Magyarhoni Ág. H. Ev.
Misszióegyesület Elnöksége.

Vasárnap Lambarénében.
Hogy megérthető legyek, szorgalmasan kell
igyekeznem arra, hogy a dologról magáról beszél
jek. Például, amikor Péternek azt a kérdését
tárgyalom, hogy elegendő-e, ha atyánkfiának hét
szer megbocsátunk, nem maradhatok meg ennél
az általános tételnél, hanem az életből vett pél
dákon kell megmutatnom az én bennszülöttjeim
nek, hogy mit jelentene rájuk nézve a naponként
hétszeri megbocsátás. Egyik legutóbbi prédiká
ciómban a következőképen rajzoltam ezt le nekik:
„Korán reggel, alighogy felébredtél és kiálltál a
kunyhód elé, valaki, akiről tudva van, hogy mi
lyen rossz ember, arra jön és megbánt. Mivel
Jézus azt mondta, hogy meg kell bocsátanunk,
ahelyett, hogy veszekedni kezdenél, hallgatsz.
„Később a szomszédod kecskéje megeszi a
banánt, amit ebédnek szántál. Ahelyett, hogy
patvarkodni kezdenél a szomszédoddal, csak
annyit mondasz neki, hogy az ő kecskéje ette
meg a banánt és az volna a rend, ha adna helyette
másik banánt. De ha meghazudtol s azt mondja,
hogy nem az ő kecskéje volt, nyugodtan odébbállsz és meggondolod, hogy ültetvényeden Isten
annyi banánt termel, hogy amiatt nem érdemes
pörbe kelni.“
„Valamivel később jön az az ember, akinek
tíz köteg banánt adtál át, hogy az övével együtt
adja el a piacon. De csak kilenc kötegnek az árát
hozza. Te erre azt mondod: „Ez igen kevés.“
De az így felel: „Tévedtél a számolásnál s csak
kilenc köteget adtál.“ Szeretnél ráordítani, hogy
hazudik. De akkor eszedbe jut sok hazugság,
amelyekről csak te tudsz, s amelyekért Istennek
bocsánatára szorulsz, tehát nyugodtan bemégysz
a kunyhódba.“
„Mikor tüzet akarsz gyújtani, rájössz, hogy
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a fát, amit tegnap egy egész hétre hoztál az erdő
ből, valaki élemelte. Azonban megint kényszeríted
a szívedet, hogy megbocsásson és elállasz attól,
hogy sorra járd szomszédaid kunyhóit és meg
keresd, melyik lophatta el a fádat, hogy azután
a főnök előtt bevádolhasd.“
„Délután, mikor az ültetvényedbe akarsz
menni, rájössz, hogy valaki elvitte a jó élesre
köszörült késedet s egy régi, csorba élű kést ha
gyott helyette. Tudod, hogy kicsoda tette, mert
megismered a kést. De meggondolod, hogy négy
szer már megbocsátottál, s meg akarsz bocsátani
ötödször is. Igaz, hogy aznap sok bosszúság ért,
de mégis olyan vidám vagy, mintha a legszebb
napja volna életednek. Miért? Azért, mert bol
dog a szíved, hogy engedelmeskedett az Űr Jézus
akaratának.“
„Este halászni akarsz menni. Kinyújtod a
kezedet a fáklya után, amelynek ott kell lenni
a kunyhó sarkában. De nincs ott. Akkor erőt vesz
rajtad a harag s azt gondolod magadban, hogy
ma már elégszer megbocsátottál s most rálesél
arra az emberre, aki a te fáklyáddal ment el
halászni. De a Jézus még egyszer úrrá lesz a szí
veden. Kölcsön kérsz a szomszédodtól egy fák
lyát és azzal mégysz le a partra halászni.
„A parton azt veszed észre, hogy nincs meg
a csónakod. Másvalaki ment el rajta halászni.
Haragodban elbújsz egy fa mögé, hogy bevárd
azt, aki így kibabrált veled és azt tervezed, hogy
ha majd visszajön, elveszed tőle a halat mind és
bepanaszlod a járásbíró előtt, hogy kellő kártérí
tést fizessen. De várakozás közben elkezd a szí
ved beszélni. Egyre ismétli Jézusnak azt a sza
vát, hogy Isten nem bocsáthatja meg a mi bűnein
ket, ha mi nem bocsátunk meg egymásnak. Olyan
sokáig kell vámod, hogy Jézus megint úrrá lesz
a szíveden. Ahelyett, hogy ököllel mennél a fele
barátodnak, amikor a hajnali szürkületben az
visszatér és ijedten bukik le, mikor előlépsz a fa
mögül, azt mondod neki, hogy az Űr Jézus kény
szerít téged arra, hogy megbocsáss neki és békén
bocsátód el. Még azt sem követeled tőle, hogy
adja oda a halat, ha jószántából ott nem hagyja.
De én azt hiszem, hogy otthagyja, mert annyira
meglepi, hogy nem kezdesz vele civakodást.“
„Most aztán boldogan és büszkén mégy
haza, mert sikerült hétszer megbocsátanod fele
barátodnak. De ha az Ür Jézus aznap a faludba
érkeznék és te elibe állnál abban a hiszemben,
hogy mindenki előtt megdicsér érte, akkor ne
ked is azt mondaná, amit Péternek mondott,
hogy nem elég hétszer megbocsátani, hanem meg
kell bocsátanod még hétszer és még hétszer és
még hétszer és még igen sokszor, mielőtt Isten
megbocsáthatja neked a te sok bűnödet. . . “
Lehetőleg minden prédikációban találok
alkalmat arra, hogy beszéljek a bálványok és
fétisek hiábavalóságáról és ugyanakkor meg
támadom azt az őrült tévedést is, hogy gonosz
szellemek vannak s hogy a boszorkánymesterek
nek és a varázslóknak természetfeletti hatalmuk
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van. Minden vademberem ebben a hiedelemben
él. Meglehet, hogy azok a szavak, amelyeket
egyetlen prédikáció alkalmával hall a kórházban
megszabadítják azt az embert, aki ezeknek a
szörnyű képzeteknek a hatása alatt áll. Orvosi
munkánk közben sokszor tapasztaljuk, hogy a
kuruzslók szavai és tanácsai következtében
mennyi gonoszság és gyilkosság megy végbe.
Újból és újból megdöbbenek, amikor a babona
nyomorúságát látom.
Hallgatóim figyelmetlensége miatt nem
panaszkodhatom. Látni lehet az arcukon, meny
nyire foglalkoztatja a lelkűket az, amit hallanak
Gyakran félbeszakítom a beszédemet, hogy meg
kérdezzem tőlük, hogy igaznak tartják-e azt,
amit Isten igéjéből hallottak, vagy kifogásuk van
ellene. Ilyenkor valamennyien hangosan kiáltják,
hogy amit mondok, igaz.
Egy szerecsen evangélista, aki mint páciens
vett részt a kórházi istentiszteleteken, a missziói
állomáson azt beszélte, hogy az orvos úgy prédi
kál, mintha theológiát végzett misszionárius
volna.
A prédikáció végén röviden megmagyará
zom, hogy mi az imádság. Azután felszólítom
őket, hogy kulcsolják össze a kezüket. Akik még
nem tudják, azok megnézik, hogy a többiek ho
gyan csinálják. Amikor már mindenki összekul
csolta a kezét, igen lassan elmondok egy 5—6
mondatból álló imádságot és a tolmácsok éppen
olyan lassan elmondják mindkét nyelven. Az
ámen után fejüket még sokéig lehajtva tartják
Csak mikor a gramofon lágy zenéje megszólal
emelik fel fejüket. Mindnyájan mozdulatlanul
ülnek, míg az utolsó hang is el nem száll. Akkor,
miután köszönetét mondtak a két tolmácsnak, ér
tőlem is búcsút vettek széjjeloszlik hallgató
ságom.
(Folytatjuk.)

I soproni Theológlal Konferencia.
A konferencia második napját is áhítat nyi
totta meg, amelyet Blatniczky Pál esperes tar
tott (Péld. 2., 1—6.). Az áhítat után D. dr. Pröhle
Károly egyetemi tanár tartotta meg ,.Korunk vál
sága és a Theológia“ címen előadását. Előadásá
ban mindenekelőtt hangoztatta, hogy az igazi
theológia az életnek a legmagasabbrendű tudo
mánya. Korunk válságával kapcsolatban szólha
tunk a theológia válságáról is. Felveti a kérdést,
hogy a theológia miként reagált a kor válságára
és miként iparkodott a válságnak fölibe kere
kedni. Foglalkozik Barth theológiájával és a
Barth nevéhez fűződő theológiai iránnyal. A
Barth-féle theológia tükrözi legélesebben azt a
válságot, amely a tehológia körében mutnatkozik.
Barth hatása a theológia körében a legnagyobbakéval vetekszik, mert a kor általános válsághangulata kedvező talajt teremtett befogadására.
A barthianizmus a gyakorlati igehírdető felada
tának mélységes átérzéséből származott és az
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ige theológiája akar lenni. Barlh maga is így ve
zeti be több helyen a maga theológiáját, hogy az
az igének komolyan vett theológiája s elsősorban
a gyakorlati igehirdetés feladatának akar szol
gálni. A dogmatika úgy tűnik fel, mint az ige
hirdetés tudománya, vagy annak egy része. Ez
magyarázza meg, hogy a barthiánizmus a gyakor
lati lelkészség körében miért tudott olyan gyors
hatásra szert tenni. Azonban Barlh theológiájának ezen önmegítélése ránk nézve nem feltétlen
kötelező és irányadó akkor, amikor arról van
szó, hogy végső feltételeibe behatoljunk. Belső
szerkezete szerint nem is lehet kétséges az, hogy
Barthnak az igéről szóló tana csak gyakorlati
nézőpontból tűnik fel. de a belső szerkezet szem
pontjából tekintve, csupán függvény és pedig
Barth Isten-fogalmának a függvénye. Barth Isten
fogalmának legmélyebb forrását olyan rendkívüli
erejű Isten-élmény alkotja, amely nélkül egész
theológiáját meg sem lehet érteni. Barth épen
került ki abból a rázkódtatásból, amelybe ko
runk válsága az Istenben való hitet beledöntötte.
Hatással volt Barthra Kierkegaard, Luther, Kál
vin, Pál, Jeremiás, akiket ő maga is említ; rajtuk
kívül Platóntól, Kanttól és Hegeltől tanult filozó
fiája is alkalmasnak mutatkozott arra, hogy se
gítségével Isten fogalmának transcendentiáját ki
domborítsa. Az uralkodó vonás az abszolút fen
ségnek az a vonása, amelynél fogva Barth Isten
fogalma vakító fényben jelenik meg előttünk.
A filozófiai elem teljesen a vallásos tartalom
szolgálatában áll. isten és a világ, Isten és. az
ember, az örökkévalóság és az idő kiélezve hang
súlyozott ellentétéből következik, hogy az élő
Isten és annak minden megnyilatkozása minde
nekelőtt krízist, ítéletet, kárhoztatást jelent min
denre nézve, ami tisztán emberi, e világi és idő
beli. Ebbe illeszkedik bele minden kultúrának s
a vallás és kercsztyénség minden konkrét alaku
latának éles kritikája. Ez az Isten-ítélet meg
érdemelten sújtja az Istentől elfordult emberi
ségnek életét és kultúráját. Mindez arra való,
hogy feltüntesse azt az elveszett állapotot
amelyben az ember benne van és pedig állandóan
benne van. Már most egyedül az ige az. amely
ezt az ellentét áthidalja, úgyhogy maga az ige is
teljessé teszi az ítéletet, amely minden emberit
sújt, de kinyilvánítja a kegyelmet is. Ez az ige
a Krisztus, a testté lett ige, akinek a személyére
olyan nagy hangsúly esik. Itt Luther hatása mu
tatkozik. De Krisztus történeti megjelenésének
egységét, realitását és jelentőségét is szétszakí
tással fenyegeti az örökkévalóságnak és az idő
nek az az abszolút ellentéte, amelyet Kierkegaardtól vett át és amely egész kristológiáját
Kálvinhoz viszi közel. De rendesen nem is ez a
kristocentrikus vonás érvényesül, hanem több
nyire csak az ige. Az ige isteni közvetlensége
mellett minden emberi és történeti közvetítés is
teljesen elhomályosul. A hitre nézve is teljesen
ki van zárva az, hogy az isteni kinyilatkoztatásra
nézve a nyugodt biztonságnak jellegét öltse.
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A hit arra van utalva, hogy az igen és a nem
ellentéte közt a kard élén járjon és nem lehet az
isteni kegyelemben való bizonyos bizodalommá.
Nem haben, hanem inkább csak lelki ür, Hohlraum, amely Isten kegyelmére csak várakozik,
úgyhogy inkább eschatologiai remény, mint Isten
gyermekeinek boldog bizodalma. A barthianizmusnak legsebezhetőbb pontja az, hogy mi mó
don helyezkednek el benne a pozitív kultúraépítés erkölcsi indítékai? Az indítékok nem a
hitből indulnak ki s ennek az erkölcsiségnek min
den tényét kérdésessé teszi a dialektika. Barth
theológiájának szerkezetében korhangulatok mű
ködnek. Hivatott volt arra, hogy a keresztyénséget, a theológiát és az egyházat emlékeztesse
végső létfeltételeire, munkájának felelősségére.
Nagy nyereséget jelentett, mert a régi liberális
és közvetítő theológia körében teremtett egészen
új helyzetet, kényszerítette őket a gyökeres reví
zióra. Barth theológiája vájjon alkalmas-e arra,
hogy a kivezető útat megmutassa? Erre a kér
désre D. dr. Prőhle határozott nemmel felel.
Barth theológiája kritikai és nyugtalanító, de ez
zel az oldalával nincs összhangban a rendszernek
pozitív felépítő ereje. Barth feltűnően rokonszen
vezik Aquinói Tamással. A válságból való ki
bontakozás útját a Krisztus evangélioma mutat
hatja meg.
(Folytatjuk.)

Rz Északamerikai Egyesült
lllamtk Evangélikus Egyházai.
Eielsen Zsinat.
Az első norvég kolónia képezi alapját ez
1085 hívet számláló evangélikus egyháznak,
Rochester-ben (N.Y.), amelyet Kiing Peterson
szervezett. A többi, még szétszórtan élő lelkeket
Hauge Nielsen polgár és Eielsen Elling, kit Hoff
mann chicágói német lelkész avatott fel, szedték
össze. Erkölcsében szigorú egyház. Négy állam
ban van a 15 gyülekezete.
Külmisszióját az Egyesített Evangélikus
Amerikai Egyház kebelén belül segíti pénzbelileg
Indiában, Santhal-ban és Kínában. Zsidó miszsziója mellett indián missziója is van Carter-ben
(Wise). Angol-norvég énekeskönyvük a Den
Syngende Pilegrim.
Lutheránus Szabad Egyház.
46.366 norvég evangélikusból áll. 1916-tól
egy évtized alatt 18.186-tal gyarapodott. 1897ben alakult Minneapolis-ban (Minn.). Itt van fő
iskolája és theológiája. Ez utóbbi van Fargo-n
(N.D.) is. Pietista irányzatot képviselő egyház.
Bibliakörök vezetésére is képez ki ifjúságot Willmar-ban (Mnn.). Ifjúsági Egyesülete munkájában
1920- ban egészen megújhodott. Ez ifjúság 4 la
pot ad ki, kettőt angolul, kettőt norvég nyelven.
1921- ben a zsinat a coeducatio mellett döntött.
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Különben nála semmi látszat sincs a moderniz
mus felé.
1925—24. fargoi gyűlésen Grynild elnök így
szólott: „Érintkezve a gyülekezetek vezetőivel,
az a benyomás ébred bennem, hogy atyafiságos
érzület uralkodik a lelkészek között és komoly
igehirdetők.“
Kínai és indiai missziója mellett ott van a
Madagaszkár szigetén is a missziója. 1924-ben 90
próba-nővér tanult a minneapolisi Diakonissza
Otthonban és Kórházban a Grand Forks (N.
D.)-on levő másik intézete mellett. Találjuk még
a más 4 otthont és kórházat, meg a halászoktengerészek missziós központját.
Amerikai Lutheránus Testvérek- Egyháza.
1900-ban alakult Millwaukee (Wise.)-ban.
8 lelkész több világi igehirdetővel szervezte 5
gyülekezetből, ma 26, 1700 norvég evangélikus
sal. Grand Forks (N. D.) városban van bibliai
iskolája. Itt képezik vezetőiket, misszionáriusai
kat. Középiskolai tanulmányokra és zeneelmé
letre is adnak tanulási alkalmat.
Törvény IV. cikk 5. pontja: „Gyülekezeti
tagokul azokat vesznek fel, akik bevallják, hogy
Jézus Krisztusban hisznek és tiszteletnek örven
denek a testvérek között, nem tartozván semmi
titkos társaságba.“ Hitvallásuk a Koncordiakönyv az oeconomikus hitvallásokkal együtt.
Kínában 3 állomásán 39 munkása térít,
Szudánban pedig*-kettő. Szarepta intézete növek
szik erősebb intézetté.
Dán Evangélikus Lutheránus Egyház.
Mikor a dánok elveszítették Schleswig-Hol
stein tartományokat, több dán vándorolt ki Ame
rikába 1864-ben. Az anyaegyház 1871—72-ben
öt lelkészt küldött utánuk, ők alapították meg
Neenah-ban (Wise.). Közöttük is voltak civakodások. 96 gyülekezetét 18.921 lélek alkotta 1926ban. Des Moines-ben (Iowa) van főiskolával
együtt egy szemináriumuk. Solvang-ban (Cal.),
Tyler-ben (Minn.) Nysted-ben (Nebr.) és Wayneben (Alta., Can.) vannak még főiskolái.
Külmissziója a dániai anyaegyházzal kar
öltve halad. Sántáiistan-ba (India) Ostergaard
Erling orvost küldötte 1929-ben a bélpoklosok
közé. Utóbbi években több hazai vezető egyházi
férfi látogatta meg.
Amerikai Egyesült Dán Lutheránus Egyház.
Két párt egyesült benne, mikor 1896. októ
ber 2-án megalakult, a másik neve volt Amerikai
Dán Evangélikus Lutheránus Egyház-Szövetség.
Ez utóbbi a norvégokkal volt együtt, de nyelvi
nehézségek merültek fel, azért volt szükség erre
a különálló Dán Egyház-Szövetségre. 29.198 lé
lek alkotta 1925-ben. Hitvállási különbség nincs
az előbb tárgyalt Dán Lutheránus Egyház és
közötte.
Blair-ben (Nebr.) van kettős iskolája. 1926ban 226 hallgatóval.
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Népoktatás közben, mint más vallású egyhá
zakban is, az állami iskola nem nyújt vallásos
ismeretet. Ezért ez is szombaton a tanéven ke
resztül és a nyári hónapokban 4 héten keresztül
pótolja ezt a hiányt.
104 elemi iskolája van, két árvaháza és 70
helyi ifjúsági egyesülete.
1920-ban évi gyűlésének jelszava volt:
„Időnk az alkalom órája."
Japánban az evangélizálás középpontja Kuruma, az oktatás középpontja pedig komamoto.
Központja van még Kiushiu szigetén és Ausztrá
liában is.
A Cherokee-i indiánok között Old&hamaban35 év dolgozik. Van még 3 tengerész miszszióhelyisége. A dán mormonok között az egyházi
munka szolgálatára épült templom, Salt Lake
City-ben (Uthah.). Eben Ezer Szeretet Intézete
Brush-ban (Colo.) négy osztályban ápol és gon
doz reászorulókat.
Schlesswig visszacsatolt részére 1921-ben
hazament néhány lelkész.
Évről-évre terjed területe Canadában. Ket
tős Koverta-rendszerrel emeli egyházi épületeit
egymás után.

I Maiyar Evangéliumi Keresztyén Missziói
Szivekig evangélikus tagjaibez!
Szeretett Testvéreink! A külmissziói munka
felekezeti kérdésének megoldása évek óta súlyos
gondját képezi a magyar missziói munka vezetői
nek. Súlyos volt a gond, hogy a kérdést úgy old
hassuk meg, hogy minden jogos egyházi érdek
kielégüljön és amellett a missziói munkák hazai
támogatóinak régi benső barátságon, munkaközösségen felépüld kapcsolata se szakíttassék
meg szeretetlen, meggondolatlan és Istennel
szemben hütelen módon.
Ennek a sok nyugtalanságot, sőt keserűséget
okozó kérdésnek a végleges rendezésére jött
össze a folyó év februárjában a két alulírott
egyesületnek a vezetősége. A kérdés minden ol
dalát meghányva-vetve, arra a meggyőződésre
jutottak el kiküldötteink, hogy a magyar protes
táns missziói munkának feltétlenül felekezeti
jelleget kell öltenie s ennélfogva szükséges, hogy
a magyar evangéliumi keresztyén missziói szö
vetség evangélikus tagjai belépjenek a magyar
honi ágostai hitv. evangélikus misszió-egyesü
letbe. ’
Ez a belépés nem jelenti azt, hogy ezeknek
az evangélikus testvéreknek eddigi egyesületük
kel teljesen szakítaniok kell, mert hiszen a refor
mátus és az evangélikus misszió-egyesületek kö
zött a szervezett testvéri kapcsolat továbbra is
megmarad, sőt a testvéri együttműködés még
csak ezután fog igazán tudatosan kifejlődni. Aki
a magyarhoni ágostai hitv. evangélikus misszió
egyesületbe való belépésen kívül tagja kíván
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maradni a Magyar Evangéliumi Keresztyén
Missziói Szövetségnek, illetve az ennek átalaku
lásából keletkező református külmissziói egyesü
letnek is, az ezt megteheti. Járathatja továbbra
a Hajnalt is a maga evangélikus lapja, a „Miszsziói Lapok" mellett, hiszen mind a két lapnak
oly alacsony az előfizetési dija, hogy a kettő
együtt is alatta van a legtöbb más lap előfizetési
díjának. Az azonban bizonyos, hogy minden
evangélikus misszióbarátnak elsősorban a saját
evangélikus missziói munkáját kell támogatnia,
és elsősorban saját evangélikus testvéreivel kell
a kapcsolatot keresnie.
A két vezetőség tehát ezennel testvéri egyet
értésben és ünnepélyesen is felszólítja a misszió
ügyének összes evangélikus barátait, hogy első
sorban a magyarhoni ág. hitv. evangélikus miszszió-egyesület köré tömörüljenek. A belépés
iránti bejelentéseket küldjék az elnök, Németh
K á r o ly egyetemi tanár tartotta meg „Korunk válMoson megye.
A Magyar Evangéliumi Kér. Missziói Szö
vetség a közel jövőben új alapszabályokkal és új
név alatt átalakul református külmissziói egyesü
letté, mely a létesítendő közös bizottság által az
evangélikus testvérekkel a legmelegebb kapcso
latot továbbra is fenntartja.
Budapest, 1931. április havában.
'
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H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. A közbenjáró imádság áldása
és ereje. — Máj. 4. hétfő: A közbenjáró imádság célja.
!. Tim. 2, 1—4; Ef. 3, 13—21. — Máj. 5. kedd: Isten el
várja, hogy másokért imádkozzunk. Ezék. 22, 23—31, 106.
Zsolt. 21—23. — Máj. 6. szerda: A közbenjáró imádság
elhanyagolása bűn. 1. Sám. 12, 23—25; 1. Sám. 7, 7—14.
— Máj. 7. csütörtök: A közbenjáró imádság gyógyító
ereje. 1 Kir. 13, 1—10. — Máj. 8. péntek: Nehémiás
imádsága a népért. Neh. 1, 1. 2; 4. — Máj. 9. szombat.
A hívók új erőre és egységre jutnak. Ap. Csel. 4, 23—31.
— Máj. 10. vasárnap: A mi közbenjárónk. Zsid. 7, 23—28.
— Husvét után 5. vasárnap. Epistola: Az igaz istentisz
telet, Jakab 1, 22—27; Evangéliom: Isten meghallgatja
kéréseinket, János 16, 23—33. — Ennek a vasárnapnak a
neve Rebate (Imádkozzatok!); a m á ju s Í0 — 16. te r je d ő
h é t t o k g y ü le k e z e tb e n a m is s z ió é r t v a ló im á d k o z á s n a k
é t á ld o z a th o z a ta ln a k a h e te ! K é s z ü ljü n k a R o g a te h e 
té r e ! — E m lé k e z te tő : 1902. máj. 4. Karsay Sándor püspök

meghalt.
— A budai evang. tanulóifjúság április 26-án a
várbeli templomban Dr. Andaházy László, a budai egy
házközség egykori felügyelője emlékére ünnepélyt ren
dezett.
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— Kfilmisszió. A Lipcsei Evang.-Luth. Misszió „Missiouswoche-Opferwoche" címen az 1931. évre 16 oldalas
brosúrát adott ki, amelyben a május 10—16. terjedő
missziói imahét megtartására vannak kitűnő útm utatá
sok. De más alkalommal is jól felahsználható a külmiszsziói munka érdekében. A kiadványt Levelezőlapon tö r
ténő megkeresésre ingyen és bérmentve küldi meg a
Misszió-egyesület egyházi elnöke: Németh Károly, Lébény, Moson m.
— Lelkészkonferencia Magyaróvárott. Aprilis 20-án
tartották a mosoni esperesség lelkészei tavaszi konferen
ciájukat. Az egyetemtől leérkezett javaslatok behaitó
megtárgyalása képezte az értekezlet főfeladatát. Z im m e r 
m a n n alesperes ism ertette az egyházfegyelmi szabály
zattervezetet. Bőven ismertette a javaslatot, az eddig a
sajtóban megjelent hozzászólásokat, a szentírás idevágó
részeit, az ág. hitvallás álláspontját, Luther kijelenté
seit és arra az eredményre jut, hogy az egyházfegyelem
szükséges, de előbb alapot kell teremteni, a gyülekezete
ket előkészíteni, hogy áldásos lehessen.
A hozzászólások után a konferenciát megszakítják
és a lélkészi kar testületileg átvonul L e p o s s a felügyelő
úr lakására, hogy őt üdvözölje felügyelői beiktatásának
40. évfordulóján. W e n k esperes, a 40 év előtti iktatás
szemtanúja szól az ünnepelthez és üdvözli benne a köte
lesség és a hűség emberét,, kinek a Mindenhatótól még
sok áldásos és áldott esztendőt kíván. Lepossa felügyelő
úr meglepetten és meghatottan mondott köszönetét az
elismerésért.
A konferencia ezen üdvözlés után folytatódott.
S z ű c s lelkész referál a középiskolai hitoktatás reform
járól. Különösen üdvözli a tanonciskolák tananyagának
megállapítását, mely elejét veszi az ötletszerűségnek és
megkezdi egy értékes társadalm i osztálynak az egyház
számára való tervszerű megnyerését.
S c h r ő d l lelkész ism erteti az elemi iskolai oktatás
eredményesebbé tételére kidolgozott javaslatot. A to
vábbképző helyett 7 osztályú elemi keresztülvitelét csak
örömmel llehet üdvözölni, azonban kétes a javaslat min
denütt egyhangú tetszésre talál-e.
Még lett volna megtárgyalni való, de a hozzászólá
sok oly bő teret vettek, hogy az idő előrehaladottságára
való tekintettel, el kellett hagyni és a konferenciát be
fejezni.
— Egy nyugalmazott tanító ünneplése. Az újmalomsoki evangélikus egyházközség április 19-én jubilálta
V a r g a János ny. tanítóját, aki 53 éven keresztül munkál
kodott odaadással a tanítói pályán és negyven évet töl
tött a gyülekezet kebelében. Érdemeinek megörökítése
végett alapítványt létesítettek, melynek kamataiból jó
magaviseletü s jól tanuló gyermekek kapnak tankönyve
ket.
— Az Országos Ijusági C. E. Konferencia. Még a
legutóbbi országos konferencián, Debrecenben elhatá
rozta az ifjúsági C. E. mozgalom vezetősége, hogy az
1931. évi országos konferenciáját Cegléden tartja. Ezek
nek a konferenciáknak az évek óta megszokott ideje
augusztus hónap közepe. Most is augusztus 15-től 18-ig
tart. Az alábbiakban közöljük nemcsak a konferencia
kész programmját, de a felkért és szolgálatot vállalt elő
adók névsorát is.
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A három napos konferencia programmja a követ
kező: I. 1. örökség, amelyet nem utasíthatsz vissza (A
bűn), 2. Örökség, amelyet választhatsz (Az új élet); II.
T ü z e k : 1. Vágyak tüzében, 2. Csalódások tüzében, 3, A
lelkiismeret vádolása tüzében, 4. Tisztító tüzek, 5. Tűz,
mely meg nem emészt; III. 1. Dávid, Isten harcosa, 2. A
rettenthetetlen Dániel, 3. A szomjaslelkü Mária. A kon
ferencia vasárnapjának délelőttjén a református és evan
gélikus templomokban konferenciai istentiszteletek lesz
nek, a református templomiban evangélikus és az evan
gélikus templomban református igehirdetővel. A konfe
rencia végén közös úrvacsorái ünnepély lesz a reformá
tus templomban.
A konferencia előadói; Czeglédy Sándor, Nyáry Pál,
D. Br. Podmaniczky Pál, Turóczy Zoltán, Szőnyi Sán
dor, Kellő Gusztáv, Józan László, Ecsedy Aladár, dr.
Illyés Endre, Nagy István, Hulvej István, Sallay István,
Wolf Lajos és Vargha Tamás.
Minden reggel csoportos bibliatanulmányozás lesz
közösen megállapított vezérfonal alapján. A délutáni
előadások előtt pedig közös áhítat a konferencia helyén.
A konferencia jelszava ugyanaz, ami a mozgalom
jelszava: Krisztusért és az Egyházért.
A konferenciára vonatkozó minden érdeklődésre
készségesen és azonnal válaszol Czakó Jenő, ref. vt. lei
kész, Cegléd, Széchenyi-ut 26.

— Leánykonferencia Szombathelyen. A vasi közép
egyházmegye május 17-én leánykonferenciát rendez
Szombathelyen. A konferencia programmja a következő:
8.30-kor megnyitó előadás. Tartja: Zongor Béla esperes.
9-kor: Az evangélikus leány a családban. Előadó: Kühn
János tanító. 10.30-kor ünnepi istentisztelet. Prédikál:
Wolf Lajos missziói lelkész. 12-kor közös ebéd. 2-kor
vidám programm. Vezeti Majoross Edit, a leányegyesü
letek országos titkára. 3.30-kor: Az evangélikus leány a
Biblia mellett. Előadó: Kovács Béla lelkész. 4.30-kor: Az
evangélikus leány az egyházban. Előadó: Bélák János
hitoktató-lelkész. 5-kor a város megtekintése. 6.30-kor
vallásos estély: Az egy szükséges dolog. Előadó: Geren
csér Zsigmond lelkész.
Résztvételi díj nincs, tehát a résztvevőket az úti
költségen és az ebéden kívül más kiadás nem terheli.
Az ebéd ára személyenként 1 P. Az ebéden csak azok
vehetnek részt, akik ezt a szándékukat május 14-ig be
jelentik. Az ebédre jelentkezők távolmaradásuk esetén
az ebéd árált megfizetni vagy maguk helyett mást kül
deni tartoznak. Felhívjuk a résztvevők figyelmét arra,
hogy a vasút húsz vagy húsznál több tagú társaság szá
mára társasutazási kedvezményt nyújt, ha az út 20 kmnél több, s ha a résztvevők számát, az utazás célját és
az útirány a kiindulási állomáson 24 órával előbb írás
ban bejelentik. A távolabb lakók számára díjtalan el
szállásolásról gondoskodik a rendezőség, ha erre vonat
kozó kérésüket május 12-ig bejelentik. Jelentkezések a
következő címre küldendők: Bélák János hitoktató-lel
kész, Szombathely, Rákosi Jenő-u. 18. I.
— A vasi közép egyházmegye első ifjúsági kon
ferenciája. Egyházunk ifjúságának megmozdulásába im
pozánsan kapcsolódott be a vasi közép egyházmegye férfi
ifjúsága az április 26-án Szombathelyen tarto tt első kon
ferenciáján. Jelen volt Zongor Béla esperes, szentmár
tom Radó Lajos ehm. felügyelő, az egyházmegye lélkészi
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és Unitéi karának legnagyobb résre s ar egyházmegye
ifjúsága mintegy 340 főnyi sereggel.
Zongor B. esperes az egyházmegye nevében üdvö
zölte a konferenciát és megnyitó beszédében azt a kér
dést fejtegette: Miért hívtunk mi titeket ide? A megnyitó
beszéd után a nemesosói ev. férfikar gyönyörködtette a
konferencia tagjait nagyon szépen előadott énekével.
Majd Töltéssy Z. titkár a KIÉ nevében, Bélák János
szombathelyi hitoktató-lelkész, a konferencia előkészí
tője és nagy ügyességű megrendezöje a vendéglátó szom
bathelyi ifj. egyesület, Jánossy Gábor gyűl. felügyelő
pedig a szombathelyi gyülekezet nevében üdvözölte a
megjelenteket.
Következett Scholtz O. előadása ezen a elmen: Mit
akar az evangélikus ifjúsági egyesület? A répcelaki da
los egyesület szép karéneke után Bánó Adám nemescsói
igazgató-tanító tartotta meg előadását ezen a címen
,,Szeretem egyházamat múltjáért." Az ünnepi istentisz
teleten Bachát István örimagyaro6di lelkész hirdette az
igét I. Ján. 2: 14 b. alapján. Az áhítat emeléséhez nagy
ban hozzájárult a nemescsói férfikar, amely a 46. zsoltárt
énekelte.
A közös ebéd után kb. 1 órás filmelőadásban szem
lélhették a konferencia résztvevői, hogyan munkálkodnak
a gyakorlatban az amerikai ifjúsági egyesületek; hogy
nevelik a testet az egészséges sport, a lelket ismeretter
jesztő és vallásosságra inditó szellemi munkálkodás á l
tal. Töltéssy Z. „Az ifjúság és a szórakozás" címen tar
tott ügyes előadást és különböző játékok bemutatásával
illusztrálta, hogy a kér. ifjúsági munka arra az örven
dező, boldog életre nevel, amely az ártatlan örömöket
Isten iránti hálával fogadja és élvezi. Az ezt követő vi
dám programm során a kőszegi ifjúsági egyesület zene
kara ée műkedvelői, valamint a szombathelyi ifj. egye
sület néhány ügyes tagja mulattatU a jelenlevőket zené
vel, melodrámával, monológgal, bűvészmutatványokkal és
kacagtató játékokkal. Következett Bélák J. előadása:
„Szeretem egyházamat, mert az evangéliom egyháza".
A napi programmol vallásos estély zárU le. Ének
és imádság után Szelestey Gyula szavalU Szalay Mi
hály: „A gályarab fia" c. költeményét. Tarján István rép
celaki lelkész „Szeretem egyházamat, mert bizom jövőjé
ben címen tartotta záró előadását. Az előadást követte
Sehelly Gizus szépen csengő éneke: „Fel baráti m. . . '
(Halleluja gyűjt.), majd Búza József szavalta el dr.
Thaly Lóránt: „Levél az ifjúsághoz" c. költeményét. A
vallásos est imával és énekkel ért véget.
Sch. J .
— Az aszódi leánynevelö intézet

éa az

aszódi

Petőfí-reálgimnázium április 26-án harmadik vallásos
estéjét tartotta. Ünnepi beszédet Kardos Gyula balassa
gyarmati esperes-lelkész mondott. A leánynevelő intézet
énekkara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével szerepelt.
A növendékek közül közreműködtek Benedek Emilia,
Piros Klára, Fonda Márta, Joób Sándor, Talmányi Jó
zsef. Orgonáit Rosner Lajos, a fiúnevelő-otthon főtisztje.
Ifjúsági konferenciák. A g y ő ri e g y h á z m e g y e má
jus 6-án tartja második ifjúsági konferenciáját Győrött.
A megnyitó istentisztelet«« Ihász László, a záró isten
tiszteleten Turóczy Zoltán prédikál. Délelőtt előadáso
kat tartanak a Kiskáté második hitágazat-magyarázata
alapján D. Kapi Béla püspök, Szabó József püspöki má
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sodlelkész és Takó István ‘püspöki segédlelkész. Délután
Töltéssy Zoltán, Szijj Jolán, Itt^és Mihály és Zacher
Lajos. — A so p r o n i a lsó e g y h á z m e g y e II. ifjúsági kon
ferenciáját május hó 11-én tartja Beledben, melyre az
egyházmegye ifjúságát s az ifjúsági munka minden ba
rátját szeretettel meghívja a rendezőség. Programm:
Reggel 8 órakor ifjúsági istentiszteletet végzi Balogh
Ernő nagygeresdi lelkész. Az előadás témája: „Jézus
Krisztus tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz
lészen." Előadók: Bácsi Sándor, Sallay István és Turó
czy Zoltán.
— Szarvasi internátus. A szarvasi ág. h. ev. Vajda
Péter-gimnázium interaátusába a jövő tanévre 25—30 ta
nuló vétetik fel. Jelentkezni lehet május 1-től. Bélyeg
gel ellátott levélbeli megkeresésre az igazgató részletes
tájékoztatót küld.
— Spanyolország. A vallásszabadságot az új — a
magyar kormány által is elismert — köztársaság ki
mondta. Az egyház és állam szétválasztása kérdésében
azonban még tárgyalások lesznek a Vatikánnal. A spa
nyol r. k. püspökök, ismert okossággal, kifejezésre jut
tatták a köztársasághoz való hűségüket s arra intik hiveiket, hogy példájukat kövessék.
— Finn-ugor Kongresszus. Magyarország, Finnor
szág és Észtország kulturbizottsága a rokonság ápolása
és a kulturkapcsolatok kimélyitése céljából 1931. június
hó 16-án, 17-én és 18-án Helsinkiben tartja meg IV. finn
ugor kulturkongresszusáL Kívánatos lenne, hogy ezen a
kongresszuson evang. egyházunk is minél több résztvevő
vel képviseltessék. Evégböl mi is felhívjuk erre a kogresszusra olvasóink szives figyelmét. Érdeklődni és je
lentkezni a IV. finn-ugor Kulturkongresszus Magyar Bi
zottságánál lehet. (Budapest, Országház XI. Turáni Tár
saság.) A kongresszuson való részvétel esetén külföldi
résztvevők számára elszállásolási és vasúti kedvezmény
biztoslttatik..
— Luther-rózsa legolcsóbban, darabonként 50 fil
lérért a szombathelyi Leánydiákszövetségnél kapható. A
közkedvelt kisalakú és az eredetinek megfelelő mintájú
jelvényeket magyar, evangélikus jelvénygyártó készíti.
Megrendelhetők Bélák János hitoktató-lelkésznél: Szom
bathely, Rákosi Jenö-u. 18. I. A portó és csomagolási
költségeket 20 darabon felüli rendelésnél már nem szá
mítjuk fel.
— A pünkösdi bécsi tanulmányútra már javában
folynak a jelentkezések. Május 10-ig kéri a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Szövetsége azokat, akik e páratlan
olosó és gazdag úton részt akarnak venni, hogy tudassák
szándékukat és előlegképen küldjenek be 10 pengőt
Budapest, Horánszky-u. 26. szám alatti központjába. A
tanulmányút indul május 22-én pénteken reggel, a részt
vevők Bécsben töltenek 3 és fél napot, Budapestre viszszaérkeznek 26-án kedden este. Bécsben a Hofburg, Par
lament, Rathaus, Igazságügyi palota, Opera, Várszínház,
Graben, Villanyujság, Schönbrunn, Belvedere, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum, Protes
táns templomok, István-templom, Habsburg-kripta, Prá
ter, . jó idő esetén Leopoldsberg stb. stb. lesznek a fő-
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Gyurátz Ferenc
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Irta: D . P a y r S á n d o r ,
nyug. egyetemi tanár.

látnivalók; részvételi díj összesen 38 pengő, ebben az
útiköltség Budapesttől Budapestig, négy éjjeli szállás,
étkezés naponta háromszor foglaltatik bent. Első étkezés
vacsora péntek este, utolsó ebéd a győri pályaudvar
I—JI.-od osztályú éttermében. Németül a résztvevőknek
neftn kell tudniok. A magyar útlevél is beküldendő.
— Párbeszédet — jelenetet közöl minden mostantól
fogva megjelenő számában a keresztyén ifjúsági vezetők
lapja: a közkedveltségnek örvendő Ébresztő. Félévi elő
fizetési díja 2 pengő 50 fillér. Szavalókönyv 2 pengő,
Játékoskönyv 2 pengő. Rendelésnél a pénz előre kül
dendő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületeik Szövetsége Buda
pest, VIII. Horámszky-u. 26.
— Kimutatás a magyarhoni Ág. Hitv. Evang. Miszszióegyesület 1931. március havában befolyt összegekről:
O f f e r t ó r i u m o k : Pápa 15.—, Monor 4.07, BudapestVár 37.28, Pesti német egyház 17,18, Pesti magyar egy
ház 28.86, Vác 3.12, Rád 2.05, Pesti felső egyházmegye
112.95, Békési egyházmegye 112.93, Orosháza 57.—, Sámsonháza 3.16, Ajka 3.—, Somlószőllős 5.20.

Zenovicz Karolin Budapest 5.—, Kozma
Gabriella Budapest 3.—.
T a g d ija k :

Vásárhelyi Dezsőné Budapest 30.—
Huber Antal áll. tanító Bocsárlapujtö Nógrád m. 3.20,
Préhauser Mátyás Lébény 1,—, özv. Szimeiszter Sándorné Lébény 1.—, Kováts Kálmán Lébény 1.—, Tóth Jó
zsef Lébény 20 fill., Bálint Istvánná Győr 4.—, Zenovicz
Karolin Budapest 15.—, Préhauser Mátyás Lébény 2.—,
Győrúj falui egyháztag 1.—.
P e r s e l y g y ű j t é s e k : Scherer József lelkész Szentgotthárd 7.09.
Ez alkalommal is felkérem a lelkésztestvéreket,
hogy ha többféle adományokat vagy tagdíjakat küldenek
be, ne az utalványon részletezzék a küldött összegeket,
hanem levélben vagy levelező-lapon ellennyugta alakjá
ban értesítsenek a küldeményről. Költségkímélés szem
pontjából külön nyugtát nem küldhetek, hanem havon
ként a „Missziói Lapok“-ban és az „Evangélikusok
Lapjáéban nyugtázom a küldött összegeiket. A Missziói
Lapok előfizetőit pedig kérem, hogy esetleges felszólam
lásaikat ne hozzám, hanem a lap szerkesztőségéhez Sop
ron, Szegély-ut 30. intézni szíveskedjenek. Az Ur áldó
kegyelme legyen velünk! Budapest, 1931, április hó. IV.
Deák-tér 4. I. 1. Broschko G. A. pénztáros.
A dom ányok:

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi
Lelkészegyesület kiadásában megjelent a kilenc
ven esztendővel ezelőtt, 1841. április 27-én szü
letett áldott emlékű, nagy püspök életrajza, 392
oldalon, ötven képpel. A kötet felölel három
negyed évszázadot a dunántúli egyházkerület
történetéből. Szerzőjének neve egymagában biz
tosítéka a mű értékének.
A Lelkészegyesület a könyvet a gyülekeze
teknek, iskoláknak, híveknek figyelmébe ajánlja.
Ára most postaköltséggel együtt példányon
ként 6 pengő 50 fillér, könyvkereskedői ára 8
pengő lesz postadíj nélkül.
Megrendelhető az Evang. Leikészi Hivatal
nál, Nagykanizsa, Zala megye, a pénz egyidejű
beküldésével. A megrendelés a postautalvány
szelvényén eszközölhető. Legalább öt példány
rendelése esetén, készpénzfizetés ellenében egyegy példány ára 6 pengő, postaköltséget nem
számítunk.
Dunántúli Ev. Egyházker. Lelkészegyesület.

I felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie,

D r. K u r n e r K á r o ly

«gyet. ay. rk. tanár.

Tartalom: A felekezetek lélekszámú hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások, öngyilkos
ságok. Krimiinálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u s f e l é " s z e r k e s z 
t ő s é g e (Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
Csengery-u. 45.)

G Y Ű R I H Í R L A P n y o m d a v á lla la t »
Gyér, Czuczor G«»u. 15. Telefon 239.

Felelős kiadó: BOSMETH KAROLY.
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R ogate: kérjetek !
„Kérjetek és megkapjátok, hogv a
ti örömetek teljes legyen." Ján. 16. 24.

Jézus azt parancsolja a tanítványoknak,
hogy az ő nevében kérjenek az Atyától. Azt gon
dolom, hogy a Jézus nevében való imádkozásról
igen sok embernek csak homályos sejtelme van.
Azt hiszik sokan, hogy eleget tettek ennek a
kívánalomnak, ha az imádság végére odateszik c
szavakat: a Jézus Krisztus által, vagy: a Jézus
Krisztusért. Holott, ha a Jézus nevében akarunk
kérni az Atyától, akkor már ezt a kérést meg
kell e l ő z n i e valaminek. Aki a Jézus nevében
akar imádkozni, annak is m e r n ie k e l l J é z u s t .
Jézus megismerése pedig sokkal többet je
lent, mint azt, hogy megtanuljuk a Bibliából, a
Kátéból, a teológiai müvektől, vallásos iratokból
és prédikációkból azt, amit Jézus mondott s amit
Jézusról tanítanak. Jézust megismerni csak úgy
tudjuk, ha megismerjük lelkét, célját, szeretetét:
ha egészen reá bízzuk magunkat; ha teljesen
odaszenteljük magunkat a követésére és szolgá
latára; ha azt cselekesszük, amit ő parancsol;
ha az az indulat van bennünk, ami őbenne.
Tanulmányoznunk kell a Jézust, ahogyan a
tanító a tanítványát; ahogyan a művész a modell
jét. Foglalkoznunk kell nemcsak mondásaival,
példázataival, parancsaival, ígéreteivel; hanem
bele kell mélyednünk cselekedeteibe, viselkedé
sébe, magatartásába. Arra kell törekednünk,
hogy külső életének minden vonását külön-külön
és egymáshoz való viszonyukban megvizsgálva,
eljussunk belső énjének jelentéséhez.
Éhez nem elég a tudásvágy, sem a kíváncsi
ság. Éhez nagy s z e r e t e t kell. A tanítványnak a
tanítójától tanulnia kell, de úgy kell tanulnia,
hogy tanulás közben megszeresse azt, amit tanul,
s megszeresse azt is, akitől tanul. A modern
pedagógiának végzetes tévedése, hogy a tantár
gyat kívánja megszerettetni a gyermekkel, a ta
nító pedig pusztán közömbös közvetítő. A Krisz
tus tanítványa lenni annyit jelent, hogy meg
szeretjük azt, amit tanít, de megszeretjük azt is,
aki tanít.
Minden időben akadtak emberek, akik Jézus
tudományával az embereket leigázni, érdekeik
szolgálatába hajtani akarták. Jézust kikapcsol
ták, az iránta való szeretetet elhanyagolták.
A világ ezáltal szegényebb lett, az emberek
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nyomorultabbak; a keresztyénség pedig álkeresztyénséggé, torzkeresztyénséggé változott.
Ebben az álkeresztyénségben az embereket
rászorítják az imádkozásra; valóságos imádkozó
gépeket csinálnak belőlük. Éjjel-nappal morzsol
ják éppen a ,,legkegyesebbek“ az imádságokat.
Azonban milyen messze van az cfajta imádkozás
attól, amit Jézus megparancsolt. Mennyivel
k ö n n y e b b gépiesen imádkozni, mint Jézus nevé
ben kérni és imádkozni!
Aki a Jézus nevében imádkozik, az az imád
kozásban magában sohasem lát valami különös
érdemet. Senkinek az élete nem jobb amiatt,
mert sokat imádkozik. Akkor jobbulunk meg, ha
a Jézus nevében imádkozunk, vagyis ha azzal az
ismerettel, érzéssel és akarattal imádkozunk, ami
Jézusban volt. Enélkül félremagyarázzuk Jézus
szavait, vagy pedig nem értjük meg.
Vegyük például Jézus ezen szavait: „Kérje
tek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes
legyen’*. Kiknek mondja ezt Jézus? Mi indítsa
őket kérésre? Kitől kérjenek? Miféle örömről
beszél? Hogyan és hol válik ez az öröm teljessé?
Mindezekre a kérdésekre adósok maradunk a
felelettel, ha Jézust nem szeretjük. Az imádko
zás kamrájának a küszöbét nem bírjuk átlépni,
ha szivünk, lelkünk, akaratunk nem tapad oda
Jézushoz.
Azt mondja Jézus: „Mostanáig semmit sem
kértetek az Atyától az én nevemben.“ Egészen
különös dolog ez. Évekig voltak már a tanítvá
nyok Jézussal, s még nem imádkoztak Istenhez
Jézus nevében. Jézus a Miatyánkra tanította
tanítványait. S íme, a tanítványok a Miatyánkot
nem a Jézus nevében imádkozták! Miért? Mert
Jézus ugyan ismerte a tanítványokat, de a tanít
ványok még nem ismerték őt. „Azon a napon az
én nevemben kértek majd.“ Melyik napon? Ame
lyiken megismerik, megszeretik és szolgálják
Jézust, az Urat.
Imádságunk akkor lesz igazi, ha Jézus él
és imádkozik bennünk.
— Párbeszédet — jelenetet közöl minden mostantól
fogva megjelenő számában a keresztyén ifjúsági vezetők
lapja: a közkedveltségnek örvendő Ébresztő. Félévi elő
fizetési díja 2 pengő 50 fillér. Szavalókönyv 2 pengő,
Játékoskönyv 2 pengő. Rendelésnél a pénz előre kül
dendő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége Buda
pest, VIII. Horánazky-u. 26.
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A lelkészavatási és egyházközigazgatási reformról.
Egyik egyházkerületünk egy fiókegyház
községe önállósulni akar. Biztosította egy rendes
lelkész megélhetését, azonban a közgyűlés a
következő határozatot hozta:
„Az önállóság kimondása mellett az egyházközség lemond az E. A. 64. és 69. §-ban foglalt
jogairól és kéri az illetékes egyházi főhatóságot,
hogy a saját hatáskörében gondoskodjék, kineve
zés útján, a lelkészi állás betöltéséről, mégis az
zal a megszorítással, hogy a szabályszerűen
összehívott egyházközségi közgyűlés % részes
titkos szavazatainak a kérelme alapján, az egy
házközség bármikor kérhesse lelkészének az át
helyezését, ha az az E. A. 62. és 63. §., továbbá
a 324. és köv. §-okban foglalt követelményeknek
nem tenne eleget, ill. azok ellen vétene, vagy belmissziói feladatait nem tartaná szem előtt.“
Bár a fogalmazás pongyola és sok „reser
vatio mentalis“-nak lehet a forrása, de mégis
korszerű jelentőségű határozat. Jellemző, hogy
az egyházközség ezt a határozatot minden kívül
ről, vagy felülről jövő befolyás nélkül propo
nálta, átérezve annak a súlyos jelentőségét, hogy
mit jelent az egyházközségre nézve az, ha az
élethossziglan választott lelkész esetleg „ráún“
a gyülekezetére és viszont sok esetben maga a
gyülekezet sem szívesen hallja már azt a lel
készt, aki akár egyéni világnézeti, akár más
defektus folytán szeretetéből kiesett, s jóindula
tában meg nem maradhat.
A határozatot az egyházmegyei elnökség,
mint szabálytalant és az egyházi törvények szel
lemével ellenkezőt, természetesen visszaadta és
az egyházközséget más határozat hozatalára
kérte.
Mindenesetre jellemző azonban a közhangu
latnak az a megnyilvánulása, hogy egyházunk
alkotmánya reformálásra szorul. Meg kell változ
tatni azon törvényparagrafusokat, melyek évszá
zadokkal vagy évtizedekkel ezelőtt is még meg
felelők voltaik, de nem megfelelők ma, amikor a
korviszonyokban mérföldes, sietős változások
állottak be, s új világnézeti felfogások küzdenek
egymással és új társadalmi tagozódások jutnak
jelentőségre. Az ébredő keresztyénség és benne
evang. egyházunk ma sokkal inkább érzi, hogy
oly formákra és keretekre van szükség, melyek
kedvezően segítik elő az igazi evangélium
érvényre jutását és a lutheri szellem kifejlődését.
Fokozott belmissziói tevékenység mellett egysé
gesebb és erélyesebb központi irányításnak kell
helyet engedni.
Egyházi érdekből rendkívül káros az, ha a
gyülekezet is, meg lelkésze is egymásra ún.
Módot és lehetőséget kell teremteni arra, hogy
az ellentétes érdekek símán folyjanak le, illetve
kiegyenlítődjenek. Meg kell találnunk annak az
útját, hogy lelkész és gyülekezet Isten és embe
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rek előtti felelőssége tudatában legszigorúbb
mértékben feleljen meg feladatának, hogy így
termelődjék ki az a lelki munka, melyhez Isten
nek egyházunkban munkálkodó szent lelke adja
meg az inspirációt. Bár az érettebb keresztyén
ség gyümölcsei hazánkban eddig még kissé szo
katlanok, de az evangéliumi lélek diadala mégis
mindig szélesebb körökben terjed. Ez pedig
örvendetes jelenség.
A modern ellenreformáció a maga nagy
szerűen szervezett hadseregével bizonyára nem
operálhatna oly tervszerűen, ha hiányozna belőle
a fegyelmezettségnek az az imponáló ereje, mely
nálunk nincs meg. Figyeljük csak egyházközségi
és egyéb gyűléseinket, értekezleteinket, konferen
ciáinkat, a fegyelmezettlenségnek sokszor milyen
széles skáláin mozognak azok! Laza összefüggésű
társadalmi egyesülések komolyabb eredmények
elérésére szinte képtelenek. Mindenben és min
denütt fejre és vezetőre van szükség. Nagyobb
örömmel és könnyebben munkálkodhatnánk,
azoknak a bölcs irányelveknek a vonalain, ame
lyeket azok írnak elénk, akiket a saját akara
tunk is és a közbizalom tesz meg vezetőkké;
természetesen ez teljes elismerést és odaadást
kíván. Örömmel kell üdvözölnünk, ha egyik
másik vezetőemberünk bátrabban mer hangot
adni azon meggyőződésének, hogy minden ener
gikus munkájának céltalanságát látja akkor, ha
a fegyelmezetlenség és gáncsoskodás szelleme
védeni akarja azokat az igazi autonómia fel nem
ismeréséből, vagy annak helytelen használatából
származó előnyöket, amelyek a széthúzás és szét
hullás szellemét és magvát hintik el mindenfelé.
Az Isten igéjének hatása alatt fegyelmezett lélek
a felette álló vezetőkben mindig Isten akaratá
nak a küldötteit ismeri fel és hű alázattal hajtja
meg fejét azok előtt a rendelkezések előtt, melye
ket Isten országának külön elhívott vezetői ad
nak számára. Mózes nem vezethette volna ki né
pét a szolgaságból, ha erőtelen fegyelmezetlen
ségben hagyta volna népét. A kapernaumi száza
dos annak tudatában kérte Jézus segítségét, hogy
a hatalmasság alatt állók feltétlenül engedelmes
kednek.
Egyházközségünk tagjai, mint a politikai
községnek is exponensei, az állam részéről meg
jelenő rendeletek, parancsok és törvények töme
gét, minden zúgolódás nélkül tudomásul veszik
és hozzájuk alkalmazkodnak. Miért ne szokhat
nának hozzá ahhoz is, hogy lelki életük és vallá
sos magatartásuk viszonyainak magasabb helyről
szabnának normákat, ha kell? Az E. A.-nak 11.
§-a, amely szerint minden hatalom az egyházközségtől ered, igen sok esetben jelentett már
keserű csalódást a komoly munkára nézve. Az,
hogy minden kormányzat az Összes jogosult ta
gok közrehatásának a kifolyása, igen sok eset
ben adott módot arra, hogy azoknak az akarata
jusson érvényre, akik nem az egyháznak a na
gyon fontos közérdekét tartották szem előtt, ha
nem a szűkebb körre szoruló egyéni, esetleg an-
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nak a speciális gyülekezetnek az érdekét jelen
tette. Veszélyt jelent ez annyiból is, Hogy telje
sen egy akaraton ritkán vannak az egyházközség
tagjai. Gyakran egyéni ambíciók által vezetett
egyesek a hangadói és érvényrejuttatói a maguk
akaratának, nem pedig a közegyház érdekeinek.
Hogy mindeneket egyformán megnyugtató ered
mények jöjjenek létre, sokkal megnyugtatóbb, ha
felülről rendelet vagy határozat alakjában jön le
valami közlemény.
Éppen így, mennyivel megnyugtatóbb volna
az is, ha az egyházi felsőség valamelyik fóruma,
vagy fórumai szabadon diszponálhatnának a köz
ponti pénztárból fizetett és áthelyezhető lelkészi
gárda felett. E szempontból is új szín, új élet,
új lehetőségek áramlanának egyházközségeink
életébe és úgy az ébredő, mint az alvó, vagy
halódó gyülekezetek nyernének általa.
A fentemlített gyülekezet valahogy ennek az
új kornak a szellemét érezte meg akkor, amikor
nem akarta magát megkötni olyan törvény
paragrafusokhoz, amelyek őt a lelki épülés és
életfejlődés terén esetleg hátráltathatnák. Ter
mészetesen a mai körülmények között még kissé
utópisztikus erről beszélni, de érdemes róla gon
dolkozni!
F. J .
*

(Nem értek egyet sok mindenben e cikk
írójának — egy fiatal lekésznek — gondolatai
val, de érdemesnek tartom őket arra, hogy la
punk olvasói megismerkedjenek velük. A cikkre
visszatérek. Egyelőre csak annyit jegyzek meg,
hogy gyakran hangoztatott, de egészen téves
nézet az, mintha egyházunknak jelenlegi alkot
mánya nem adna módot a fegyelmezésre. Ha az
arra hivatottak nem élnek jogaikkal, ezért nem
lehet az alkotmányt hibáztatni. Egyházunk kor
mányzati eszménye nem a felelőtlen diktatúra,
hanem a vezetés. — S z e r k . )

II soproni íiieolópiai konferencia.
A konferencia második napjának második
előadását d r . B ö h m D e z s ő , a budapesti ev. leánykollégium kiváló igazgatója tartotta a nevelés
ről, mint világproblémáról. Értekezésében rá
mutatott a „győztes“ államok és az „utódálla
mok“ pedagógiájára, amellyel még indokolatla
nul is iparkodnak túlfűtött önérzetet belenevelni
a jövendő nemzedék leikébe, mert felismerték
a céltudatos nevelés rendkívül nagy nemzeti fon
tosságát. A jövő iskoláját nem az egyoldalúan
az értelem fejlesztésére törekvő iskolában, ha
nem a családias jellegű iskolában látja, amely
egészen harmonikus embert akar nevelni. A csa
ládias iskolához kiegészítésül hozzátartoznak a
szülők szövetsége, a volt iskolatársak szövetsége,
az iskolai otthonok stb. A családias iskola ki
rándulásokkal, cserkészettel, leventemozgalom
mal, önképzőkörökkel hozza egymáshoz közelebb
a tanulókat, s teszi közvetlenebbé az érintkezést
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a tanítók és a tanulók közt. Befejezésül hangoz
tatta a nevelésnek nemzeti jelentőségét.
D r, D e á k J á n o s dékán a Tízparancsolat
szociális jelentőségéről tartott előadást. Ismer
tette a szöveget és annak különböző beosztását.
A neve azt mutatja, hogy rövid volt s ez biztosí
totta elterjedését, mert hiszen a kisgyermek is
emlékezetébe véshette. Nincs akadálya annak,
hogy a 10 parancsolatot Mózes idejéből, sőt
Mózestől származtassuk. Ismertette azután a
Tízparancsolat jelentőségét. A Tízparancsolat
az egyéni, társadalmi és nemzeti élet alapjává
az istenhitet, a vallást teszi. Az élet rendjét Isten
szabályozza. A Tízparancsolat nem tud úgyneve
zett autonóm erkölcsről, sőt autonóm családi,
társadalmi, nemzeti életről sem. Isten tekintélye
védi a törvényt, a földi tekintélyt; Isten tekin
télye tartatja tiszteletben a felebarát jogát.
A parancsolatok szövegéből lehet arra is gon
dolni, hogy egyes emberekhez, az egyénhez van
nak intézve (pl. ne ölj!), de nem annyira az
egyénre, mint inkább az egész népre kell gondol
nunk mint megszólítottra. A népnek, mint egész
nek és az egyes embernek a kötelességeit tanítja
és követeli a tízparancsolat. A vallási közösségbe
odatartozik az egész nép; Izrael nem ismert rendi
különbséget, a nép tagjai egymással szemben
teljesen egyenlők. Isten hálát és engedelmessé
get követel; Isten a szabadság Istene, aki szabad
ságot ád annak, aki öt tiszteli és akaratát telje
síti. Szembetűnő a családi közösségnek hangsúlyozása s nem mellékes, hogy az apa mellett
említi az anyát. A tekintélytisztelet tehát Isten
nél kezdődik, folytatódik a szülőknél s ebben a
sorrendben romlik is a tekintélytisztelet. A csa
lád az az alapsejt, amelyből összetevődik a
társadalom és a nemzet élete. Hogy a család
alapja az egynejüség, azt valószínűnek tarthat
juk. Ez a parancsolat kibővül a nevelők, az öre
gek és a felsőbbség iránti tiszteletté. A család
közvetíti a történeti folytonosságot is. A Tízparancsolat védi a család jogát és tisztaságát;
a családi élet védelme hangsúlyozza az élet
védelmét és értékét. A Tízparancsolat a tulaj
donjog szentségét tanítja; megköveteli a szava
hihetőséget, a megbízhatóságot. Istennek joga
van az időhöz is, ő azonban a maga számára csak
egyet tart meg, mint szentnapot. Megsérti tehát
Isten tulajdonjogát is, aki a szombatnapot másra
használja fel, mint Isten akarja; összefügg ezzel
a munka és pihenés viszonya; pihenéshez joga
van minden embernek és minden teremtmény
nek; ezt azzal indokolja meg, hogy Isten pihent,
tehát pihenjen az ember is, továbbá azzal, hogy
Isten Izraelt kiszabadította az egyiptomi rab
szolgaságból. A Tízparancsolat jelentősége kihat
mind a mai napig. Isten szuverén a néppel szem
ben; akarata alaptörvénye a szociális életnek.
Hogy milyen fejlődésképes a Tízparancsolat,
mutatják a próféták és az Üjtestámentom,
A második konferencia-nap délutánján D
G e d u l y H e n r i k püspök tartott előadást a magyar
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protestantizmus mostani helyzetéről. A múltban
egyházunkat a hitvallásos hűség, élő hittudat,
bámulatraméltó áldozatkészség jellemezték. Az
erő ekkor gyengült, az egység akkor bomlott meg,
amikor az egyházba a pártpolitika, a nemzetiségi
politika és a racionalista teológia vonultak be.
Ezek az irányzatok meggyöngítették az egyház
ellenálló képességét a forradalmak és a felvilá
gosodás időszakában fellépő eszmeáramlatokkal
szemben.
Dr. Kiss Jenő prodékán vallásos estélyen
beszélt ,,Korunk válsága és az egyes ember“
témáról. Az Istentől elfordult ember önmaga
idézte fel saját válságát. Az emberek játszottak
az istenellenes világnézettel. De hibáztak az egy
házak is, mert a keresztyénség ellen indított
támadásokat nem verték vissza. A feladat az,
hogy a baj leplezetlen feltárása után rámutas
sunk, hogy az Isten nélkül élő ember és nép sorsa
a pusztulás. Amint a világmérgezés az egyese
ken át történt, úgy kell a javulásnak is az egyes
emberek útján bekövetkezni.
(Folytatjuk.)

Felhívás egy Országos Prebister Konferencia
megtartására.
Ef. 3. 20-21.
Valóban nehéz idők mindenkire nézve. — Ez írás
egyetlen olvasójának sem kell ezt különösebben ma
gyarázni. — Arra azonban fel akarom hívni az olvasó
figyelmét, hogy a nagy nyomorúság, békétlenség, csa
pás, bizonytalanság éppen azokban az időkben szakadt
ránk, mikor a hitetlenség és egyháziatlanság nagyob
bak voltak, mint valaha! Csak a vak nem látta, hogy
az utóbbi évtizedekben mint vetette rá magát az em
ber tisztán a föld kincseire, miként rohant bele a
bűnös örömök utálatosságába, s mint tellett meg még
a falvak tiszta levegője is az anyagi világ imádatával.
— »Félre mindent az útból, ami a meggazdagodást,
vagy az élet kiélvezését akadályozza!« — ez volt s
ez jórészt még ma is az emberek jelszava. S elfor
dultak az Istentől. Ennek az eredménye itt van:
pusztulás és nyomorúság.
A romlás kikezdte az egyházat is. Kívül és belül
meglazultak az egyház épületének az eresztékei. Gyü
lekezeteink anyagi ügyeik vitelében és lelkileg is egy
aránt leromlottak bizonyos fokig. A hívekből az egy
ház anyagi ügyeit illetőleg itt-ott kiveszett nemcsak
az áldozatkészség, hanem a puszta kötelességtudás is.
Nem érzik azt, hogy az egyház az övék, derék, erős
hitű, istenfélő apáktól, ősöktől származott drága örök
ség. Lelkileg ugyanilyen romlás lett úrrá sok gyüleke
zet tagjai között. Minek szépítsük a dolgot? Meg
kell állapítani, ki kell mondani a tényt: híveink nagy
serege bálványokat imád és bűnök rabszolgája lett.
Körül kell csak nézni: falvaink pusztulnak s az arco
kon ott van a pusztulást okozó bűnnek sápadtsága.
A régi tisztaságnak, szemérmességnek, jószívűségnek,
önzetlenségnek, hitnek és egyenességnek sok helyen
már csak utolsó maradványai küzdenek az új időknek
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hitetlen, önző, örömkereső, vétkes, anyagias szelle
mével.
Van-e szabadulás? Van. A bűnök, az anyagias,
önző élet, az Istentől való elfordulás a pusztulás sír
jának szélére vitt. Minden józan ember belátja, hogy
a gonosz vezetőnek, a sátánnak egyszer fel kell már
mondani s hogy a bűn útjáról vissza kell fordulni.
Van szabadulás! De egyedül csak azok számára, akik
nem tétováznak tovább, hanem megkeresik az Isten
útjait. Vissza kell térnie tehát az egyház iránt való
szeretetnek, hűségnek. Uj életet, igazi békességet és
boldogságot egyedül csak az egyház teremthet az
Istennek kegyelméből, melynek vezetői és tagjai le
számoltak a mai idők súlyos vétkeivel s szívvel és
lélekkel, áldozattal és cselekedettel az Ur Jézus Krisz
tust akarják követni.
Az egyházat az Isten rendelte, ugyancsak ő ren
delt szolgákat is annak igazgatására és növelésére.
Az a férfi tehát, aki az egyházat szolgálja, le
gyen tudatában annak, hogy ezzel az emberek új,
áldott, békés életének, igazi boldogságának s az Isten
ügyének szolgálatában áll.
A gyülekezet minden tagjának kötelessége szol
gálni az egyház érdekeit. De a gyülekezetnek vezetői
is vannak, akiknek őrállóknak, vigyázóknak kell len
niük a gyülekezet fölött s akiknek ehhez képest na
gyobbak és fokozottabbak a kötelességeik.
Komoly szükség van arra, hogy a presbiteri hi
vatás nagy és értékes szépségét, a presbiter komoly
kötelességét felmutassuk. Mivé lett nálunk ez a nagyfontosságú tisztség? Őszintén beszélünk. Az igazság
tól, a tényéktől, ezeknek kimondásától nincs miért
félhi. Ma a presbiterség sokak vállán felesleges nyűg,
némelyikén megkívánt dísz, de még a munkára kész,
az őszinte jóakarattal telt, hithű és egyházszeretö fér
fiak is, presbiterségre elhivatván, legtöbbször egy
szerűen nem tudják, hogy az egyház életében milyen
fontos szerepet kellene betölteniök. A lelkűk nem érez
benső kapcsolatot az egyház ügyeivel. így évről-évre
üti-véti a dolgát, egyszer azután csak lekerül válláról
a hivatal. Ha nyűg volt az, akkor »elég volt a teherből«, ha tetszett neki, kis kérésre viseli tovább a
munkanélküli, érdektelen tisztséget.
Pedig milyen komoly feladatok, milyen súlyos és
mégis örömteljes kötelességek állanak az egyház pres
bitere előtt! Milyen szép és tág a munkatér, amely
nyitottan áll előtte!
Az egyház állapota ma még nehéz. Kívül és belül
veszedelmek járnak, de az Isten kegyelme velünk van.
Megépülnek szilárdan, kősziklára az ingadozó alapok
s ez a sok vihart, sok belső nyomorúságot keresztül
szenvedett magyar evangélikus egyház fog látni di
csőséges napokat.
A jövendőért azonban munkálkodni kell. A súlyos
helyzetből Isten csak munka, hűséges, ha kell, áldo
zatra is kész munka árán fog kiszabadítani.
Magyar evangélikus egyházunknak különös jelen
sége az a lelki szétszaggatottság, amiben gyülekeze
teink egyházkerületi és egyházmegyei határok szerint
élnek. Mintha nem is egy egységes magyar evangé
likus egyház lenne, hanem legalább is több. Az utóbbi
esztendők alatt ugyan mind erőteljesebben megnyil
vánul a vágy arra, hogy a teljes összetartozandóság,
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a benső lelki egység érzése és tudata hassa át egész
egyházunkat és errenézve tiszteletreméltó törekvések
irányulnak, mégis e téren igen sok a teendő. Lelkipásztorok, tanítók, presbiterek komoly munkájára van
szükség, hogy ez a lelki egység valóban áthassa egy
házunkat. Miért fontos ez az egység? Elsősorban
azért, hogy az egyház a maga belső erőit minél ha
talmasabban ki tudja fejteni. Egyházunkra ma óriás
feladatok megoldása vár az egész magyar életben.
Hogy ezeknek a feladatoknak megfelelhessen, belső
leg kell megújulnia. Meg kell telni templomainknak.
Vissza kell térnie a régi kegyességnek, a tiszta, bibliás, munkára, áldozatokra kész életnek. A megújulás
áldott folyamata sokkal erőteljesebb, sokkal gyor
sabb lesz, ha az érette végzett munkában összeforr
egész egyházunk.
Mit tehetnek presbitereink ezért az egységért?
A legelső dolog az, hogy igyekezzenek megismerni
az egész mai magyar evangélikus egyházat. Ne csak
a maguk gyülekezetével és annak életével törődjenek
— bár elsősorban azért kell élniök — de nézzenek
túl a gyülekezet határain s foglalkozzanak az egész
• egyház minden eseményével. Mi az útja ennek a meg
ismerésnek? Minden evangélikus presbiter elsőrendű
feladatának tartsa az evangélikus sajtóval való őszszeköttetést és az érette való komoly munkát. Nem
jó evangélikus ember az s még kevésbbé jó őrálló,
presbiter, akinek a házába nem jár evangélikus lap.
Például a »Harangszó«, »Evangélikusok Lapja«, »Jöj
jetek Enhozzám«, stb. vagy a »Luther Naptár«.
A gyülekezetek lelkészei és tanítói mellett egyhá
zunk presbitereire vár a komoly feladat, derekasan
hozzálátni egyházunk újjáépítésének munkájához. Nem
kis feladat ez és nem könnyű. Egész embereket kíván
Olyan embereket, akik elsősorban maguk élnek isten
félő életet és életük példájával hatnak másokra, olyan
embereket, akiknek mindennapi gondjában ott van
nem utolsónak — az egyház ügye, akik Isten kül
döttei akarnak lenni megpróbált, szenvedő ember
társaik között. Oly embereket kiván ez a feladat,
akik látják, hogy Isten a történelem nagy fordulójába
helyezett bennünket, akik lelkűk minden erejével mél
tóképpen akarnak élni és munkálkodni a történelmi
»nagy idök«-höz s akik meg vannak győződve arról,
hogy Jézus Krisztus az egyedüli út a szabadulásra.
Ilyen presbiterekre van szüksége egyházunknak, hogy
bensőleg hatalmasan megújulva, elvégezhesse a lel
kek között ezt a nagy munkát, amelyet Isten bízott
reá.
Nincs tehát megállás. Az Anyaszentegyháznak
épülnie kell akkor is, ha földi értelemben véve rósz*
szak is a viszonyok, ha az egész világ keserűségek és
gondok között él is.
Mert Krisztus ügye nem várhat. Hiszen még a
gazdasági életben sincs megállás és pihenés. Mert
a jó gazda mindenféle időre meg tudja szabni minden
munkás számára a munkát. Csak a váratlan viharok
és zivatarok idején áll meg újra a munka néhány
percre. De olyankor is csak akkor, ha a vihar készü
letlenül találta a gazdát. Máskülönben tudja, hogy
mit csináljon.
így vagyunk az egyházi élettel is. Bármennyire
megnehezült is az idők járása fölöttünk, összetett kéz
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zel nem ülhetünk. S ha nagyszabású, vagy anyagi ál
dozatokat igénylő alkotásokra most nincs pénzünk,
olyan munkához kell kezdenünk, amelyek kevesebb
pénzbe, vagy úgyszólván semmibe sem kerülnek ?
mégis hatalmas benső erőgyarapodást jelentenek az
egyházi élet számára.
£s ha semmi új dolgot nem csinálunk is, csak
hatalmasan megerősödünk a benső emberben és meg
erősítjük a belső egyházi életet, meglevő gyülekeze
teinket, iskoláinkat és intézményeinket, máris száza
dokra szóló dolgokat cselekedtünk.
Az evangélikus egyháznak tehát nem szabad ön
kéntes babyloni fogságba mennie és meddő kesergések vizei mellett tétlenül ülnie. Mert a mi Istenünk
az alkotások, a munka, a szakadatlan cselekvések
Istene is és Krisztus hadserege harc és alkotó műnké
nélkül nem élhet.
Ezek elörebocsájtása után szabadjon felkérnem
nagyméltóságú báró Radvánszky Albert egyetemes
egyházfelügyelö urat, hogy egy országos presbiterkonferencia összehívásának eszméjét tegye magáévá
és nagy befolyásával hasson oda, hogy az megszervez
tessék és összehivattassék.
Monoron, 1931. április 20.
Hittestvéri tisztelettel;
Benzing István.

Levél a szerkesztőhöz.
Az Evangélikusok Lapjának 1931. április hó
26-án megjelent 17-ik számában feltett, egyházjogászainkhoz szóló kérdésre nézetemet van sze
rencsém az alábbiakban közölni;
1. Magyarországon államtörvény nem védel
mezi a gyónási titkot, csakis a Btk. 328. és 329.
§-ai kötelezik az ügyvédet, orvost, sebészt, gyógy
szerészt és szülésznőt hivataluknál, állásuknál,
vagy foglalkozásuknál fogva megtudott vagy
reábízott titkok megőrzésére, amennyiben vala
kinek jó hírnevét veszélyeztetni alkalmasak.
Ezekben az esetekben sem forog fenn büntetendő
cselekmény, ha a felsorolt személyek a titokról
a hatóságot kötelességükhöz képest értesítik,
vagy tanúként kihallgattatván, azt felfedezik,
vagy azt egyéb alapos okból mással közlik.
Az 1896. évi XXXIII. t.-c. 204. §-a a római
katholikus lelkészre nézve kimondja, hogy a val
lomás semmiségének terhe mellett ki nem hall
gatható arra nézve, amit vele gyónásban kö
zöltek.
Amennyiben a lelkész mégis vallomást
tenne, vallomása figyelembe nem vehető, azon
ban ellene a titok megsértésének okából eljárás
nem indítható, tekintettel arra, hogy a gyónási
titkot védő államtörvény nincs.
2. Magyarországon az ágostai hitvallású
evangélikus lelkész bíróság előtt köteles tanúvallomást tenni arról is, amit a vádlott, vagy
vádló vele közölt. Az evangélikus egyházban
gyónási titokról beszélni egyáltalában nem lehet,
mert a gyónás nyilvánosan megelőzi az Ürvacsora-
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vételt, s miután a gyónás nyilvánosan a gyüleke keresünk, zörgetünk a jó Isten trónusának zsámolyánál
zet jelenlétében történik, az nem lehet titkos és és a gyámintézet barátainak ajtajánál.
Jézus nevében tesszük ezt. Jézus nevében kérünk
titok megsértéséről beszélni képtelenség.
Minthogy a gyónás csakis az Úrvacsorával meghallgattatást. Jézus nevében mondjuk: adjatok abból,
kapcsolatosan, gyülekezet jelenlétében lehetsé amit Isten adott néktek. Ne mondjátok, hogy ebben a
ges, az, amit a vádlott vagy a vádló a lelkésszel nehéz időben nem adhattok. Voltak már a mi időnknél
egyéb körülmények között közöl, gyónásnak nem még nehezebb idők és voltak már nálunk még szegé
tekinthető és már ebből az okból is köteles arról nyebb em berek is. És íme, ők nem tagadták meg áldoza
tukat Isten országától.
a lelkész a bíróság előtt tanúvallomást tenni.
3.
A római katholikus egyház lelkésze a Amikor évezredekkel ezelőtt egy iszonyú, éveken
gyónásban vele közöltek elmondására nem köte át tartó szárazság és éhínség idején Illés próféta már
lezhető, ezzel szemben az evangélikus egyház nem talált élelmet, a kiszáradt Kerith patakja mellett,
lelkészének ilyen mentessége nincs, de nem is lön hozzá az Urnák beszéde, mondván: kelj fel, menj el
lehet, mert evangélikus egyházunk alapelvei a S areptába és légy ott, ímé én megparancsoltam egy
négyszemközti és fülbegyónást nem ismerik, özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
És Illés, bármilyen különösnek tarto tta is Istennek
ennélfogva gyónási titokról vagy annak megsér
ezen parancsát és rendelkezését, mégis bizalommal fo
téséről beszélni nem is lehet.
A vallási jogegyenlőséget csak akkor sértené gadta azt s engedelmeskedett. Elhitte, hogy a ragado
a római katholikus lelkész mentessége a gyónási mányban telhetetlen hollók után egy földhözragadt, sze
titoktartás tekintetében, hogyha az evangélikus gény özvegy, akit még az ág is húz, fogja őt táplálni.
egyház is ismerné a gyónási titkot, illetve a gyó Elment Sareptába. Amikor a város kapujához ért, egy
nás olyan formáját, melynek alapján a lelkész munkától, éhínségtől és gondtól agyonsanyargatott sze
titoktartásra van kötelezve, miután azonban ezt gény asszonyt látott, aki fát szedegetett. S mintha csak
nem ismeri, a vallási jogegyenlőséget és viszo egy jó angyal azt súgta volna neki, ez az az asszony, aki
nosságot egyáltalában és semmi tekintetben nem ről Isten szólt néked, odam ent hozzá és miként egykor
Náhor kapuja előtt Eliezer Rebekától, úgy ő Sarepta
éri sérelem.
kapuja előtt ettől a szegény özvegyasszonytól k ért egy
Fogadja stb.
ital vizet. S mikor az elmegy, hogy meghozza a vizet,
Budapest, 1931. évi április hó 30-án.
utána kiált: hozz, kérlek egy falat kenyeret is kezedben
lándori Kéler Bertalan dr.
nékem. De alig mondja ki Illés ezen kérését, máris hallja
egyházkerületi törvényszéki bíró,
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Gyámintézeti felhívás.
Éveken át Misericordias Domini vasárnapján szok
tuk kibocsátani azt a felhívást, amelyben híveinket arra
kérjük, hogy tegyék le áldozatukat a gyámintézet o ltá
rára, Ez idén már 3 hét is elmúlt Misericordias Domini
vasárnapja óta és a gyámintézeti felhívás még mindig
nem jelent meg. Megvalljuk, most is csak félve nyúlunk
a toll után, hogy megírjuk ezt a felhívást. A gazdasági
viszonyok oly rendkívüli nehezek és súlyosak, hogy már
arra gondoltunk, hogy ez alkalommal elállunk, ha nem is
a gyámintézeti gyűjtéstől, amelytől nem lehet és nem
szabad elállni, de legalább erre a gyűjtésre buzdító külön
felhívástól. Ámde a mai vasárnap, Rogate, másra tanít.
Rogate azt mondja: Kérjetek. Igen, „kérjetek és meg
adatik néktek; keressétek és megtaláljátok; zörgessetek
és megnyittatik néktek. M ert minden kérő megnyeri azt,
amit kér és a kereső megtalálja, amit keres és a zörgetőnek megnyittatik". (Mt. 7, 7—8.)
Jézus mondja ezeket a szavakat. S mi most úgy
érezzük, mintha Jézus ezeket a szavakat különösen a
gyámintézet munkásainak mondaná; mintha biztatni,
bátorítani akarna bennünket, hogy csak folytassuk most
is a mi filléreket gyűjtő és majdan pengőket osztogató
munkánkat. Azt olvassuk ki ezekből >a szent Igékből,
hogy új élet támad ott, ahol a munkavezetők nem nézik
tétlenül mások munkáját, hanem jó példával előljárva,
felbuzdulva buzdítanak és imádkozva dolgoznak. Azért
mi ebben a végtelenül nyomasztó helyzetben is kérünk,

a szomorú, leverő választ: hogy hozzak én neked kenye
re t? Hiszen csak egy m arék lisztecském van a vékában
és egy kevés olajom a korsóban és íme most egy kis fát
szedegetek, hogy megkészítsem azt magamnak és az én
fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk.
De a próféta azt mondja: ne félj, csak cselekedjél
a te beszéded szerint, de mindazáltal nekem süss abból
először egy pogácsát és hozd ide és én biztosítlak téged
az Izrael Urának, Istenének nevében, hogy sem a véka
beli liszt, sem a korsóbeli olaj el nem fogy, míg vége nem
lesz az éhínségnek.
És úgy is lett. Ez az özvegyasszony eledelének az
utolsó morzsáját megosztotta a prófétával és ímé a véka
beli liszt s a korsóbeli olaj el nem fogyott és Istennek
megsegítő áldása el nem távozott az ő kunyhójától.
(Kir. I. 17.)
Egy özvegyasszony, aki valaha szebb napokat látott,
aki ifjúsága verőfényes napjaiban olyan volt, mint a céd
rus, de most öregségében olyanná lett, mint a minden
ékességétől megfosztott, megszedett szőlőtő, akinek
gondjai megszámlálhatatlanok voltak, az lett Isten szol
gájának és rajta keresztül Isten országának gondviselője.
Óh, ki ne ismerne rá ebben az özvegyasszonyban a
mi szegény, megcsonkított magyar hazánkra s még in
kább szegény, megcsonkított magyar evangélikus egy
házunkra? Mint egykor Izrael országát, úgy a mi orszá
gunkat is lázas szomjúság epeszti. Hazánk a bánat hazá
jává lett. Népünk elszegényedett, elerőtlenedett s el
kedvetlenedett. Mindenütt csak panaszt, sóhajtást, sírást,
zokogást és kétségbeesést hallani. S íme ezekben a na
pokban, amikor szinte érccé lett fejünk fölött az ég és
sokszor úgy tetszik, mintha azok a csatornák, amelyeken
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imáink Istenhez szállnak s az ő áldása hozzánk ir. vér
kép bezárultak volna, amikor fogytán van minden-min
den, leginkább a mi türelmünk, jön a mi gyámintézetünk
s keresi az cvang. házakat és soriában megzörgeti azok
nak ajtait és kér egy falat kenyeret az egyház kenyértelen szolgáinak, egy templomkövet a templomot nélkü
löző híveknek, egy mosolyt a diaspora, szórványbeli el
árvult hívek arcvonásaira.
óh, ne engedjük, hogy hiába kérjen. Forrjunk össze
ebben a nehéz időben egy nagy lelki családdá, melynek
tagjai együtt örülnek, együtt szenvednek, egymásért
együttesen áldoznak, „menjünk, mint testvérek, vidáman
karöltve, hozzunk így örömöt e kietlen földre . . . Egyik,
ha elesnék, vegye fel a másik, tegyen érte mindent, mi
üdvére válik. Sorakozzunk összébb, szívesen szolgálja
az erős a gyöngét'*. . . (450 ének 7—8. v.) Higyjük el.
hogy boldogtalanok, akik tágtenyerűek az elfogadásban,
de szűkmarkúak az adakozásban, hogy igazi öröme csak
annak az evang. embernek lehet, aki eloszlatja más
evang. embernek a szomorúságát és megörvendezteti az
arra rászorulókat. Higyjük el, hogy nem az adakozásba,
hanem a nemadakozásba pusztul bele a mi egyházunk
és a mi egyházunknak sok keményszívű tagja. Higyjük el,
hogy a jótékonyság és a jólét édes testvérek, kik kéz
kézben, kar-karban járnak ebben a világban s hogy még
ma is áll, hogy az Isten országának céljaira adakozóknál
nem fogy el sem a vékabeli liszt, sem a korsóbeli olaj.
Nem mi mondjuk és Ígérjük ezt, hanem Jézus, akinek
nevében a gyámintézet gyűjtői újból kérnek, zörgetnek
a szegény, szinte özvegységre és árvaságra jutott magyar
honi evangélikus egyház híveinek ajtaján.
óh, igyekezzetek, hogy teljesedésbe menjen Jézus
séava és Ígérete: „Minden kérő megnyeri azt, amit kér
és a kereső megtalálja, amit keres és a zÖrgetőnek megnyittatik."
Budapest, ill. Sopron, 1931. Rogate vasárnapján.
Báró Feilitzsch Berthold s. k.,
az egyet, gyámintézet v. elnöke.
Ziermann Lajos a. k.,
az egyet, gyámintézet e. elnöke.

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. — Isten országa a pogányok
közt. — Máj. 11. hétfő: A próféták megjövendölik.
£saiás 45, 18—25. — Máj. 12. kedd: Jézus megkezdi.
Máté 4, 12—17. — Máj. 13. szerda: A tanítványokra
bízza. Máté 28, 18—20.; Márk 16, 15—18. — Máj. 14.
csütörtök: Üldözések közepette terjed. Ap. Csel. 8, 1—4.
Máj. 15. péntek: A pogányok örömmel köszöntik. Ap.
Csel. 13, 42. 43.; Esaiás 2, 1—4. — Máj. 16. szombat:
A hittérítők építik. Esaiás 52, 7—12. — Máj. 17. v a s á r 
nap: Imáink és adományaink támogatják. 2 Thessz. 3,1—5;
1 Kor. 9, 7—14. — Máj. 14.: Á l d o z ó c s ü t ö r t ö k :
epistola: Ap. Csel. 1, 1—11.: Jézus mennybemenetele,
evangéliom: Márk 16, 14—20.: Jézus misszói parancsa és
mennybemenetele. — Május 17.: H u s v é t u t á n 6.
v a s á r n a p ; epistola: 1 Péter 4, ft—11.: Sáfárkodás szeretetben; evangéliom: Ján. 15, 26—16, 4.: A Krisztusról
bizonyságot tevők sorsa a világban. — E m l é k e z t e t ő :

______________ 151.

1727. május 12.: A herrnhuti testvérfelekezet első ima
házának alapkő-letétele- .-r ^833. máj. 15.: Nagygeresdi
egyezség.
— Választások. A győri egyházmegye gyülekezetei
az egyházmegyei gyámintézet világi elnökévé S z a 1a y
I s t v á n földbirtokost, a győrszemerei gyülekezet fel
ügyelőjét választották meg; beiktatása az egyházmegyei
közgyűlés keretében lesz. — N é m e t h K á r o l y lébényi lelkészt a győri egyházmegye gyülekezetei újabb
hat évre esperessé választották. — A ceglédi egyház
egyhangúlag W o l f L a j o s budapesti lelkészt válasz
totta lelkészévé.
— A KIÉ Nemzeti Bizottságának ülése. Dr. Tóth
Miklós kúriai bíró elnöklete alatt a KIÉ Nemzeti Bizott
sága április 29-én Budapesten, a KIÉ házában (VIII.,
Horánszky-u. 26.) ülést tartott. Sajnos, az evangélikus
ágat csak egy tag képviselte. A springfieldi (Amerika)
ösztöndíjra vonatkozólag a döntést az ülés elhalasztotta.
A torontói világkonferencián résztvevő delegáció elnö
kévé a Bizottság Németh Gyula szekszárdi ev. lelkészt,
titkárává Laky Lászlót, a debreceni KIÉ titkárát válasz
totta; a világkonferencián Magyarországból huszonhár
mán vesznek részt, ezek közül 12 összesen 7000 pengő
értékben kap segélyt. A KIÉ világbizottságába dr. Kará
csony Sándor helyére dr. Scholtz Oszkár, az evang. ág
elnöke választatott meg. Megbeszélés tárgyát képezte az
augusztus 20—23. Kecskeméten tartandó nemzeti konfe
rencia, amelynek előadói lesznek többek közt D. Kapi
Béla és D. Ravasz László püspökök, Gömbös Gyula honv.
miniszter, dr. Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter,
báró dr. Podmaniczky Pál; a nemzeti konferencián kül
földiek is vesznek részt. Kovács J. István ref. theol. ta
nár beszámoló jelentést tett genfi útjáról, megemlékezett
jelentésében a brémai, hamburgi, havrei, cherbourgi ki
kötőkben folyó kivándorló-gondozási munkáról. Sajná
lattal vette tudomásul a Bizottság dr. Rásó Lajos kor
mányfőtanácsosnak a Nemzeti Bizottsági tagságáról le
mondását. A Bizottság jegyzőjévé dr. Hajdú Gyula válasz
tatott meg.
— Evangelizáló nap Lébényben. A győri egyház
megye Belmissziói Szövetsége május 3-án evangelizáló
napot — az egyházmegyében a másodikat — rendezett
a lébényi gyülekezetben. Reggel 8-kor Ittzés Mihály
gyermek-istentiszteletet tartott a népiskolai tanulókkal;
9-kor Szabó József prédikált az ifjúságnak Ján. Jel. 2, 10.
alapján a hűségről; 10-kor Nagy László a gyülekezeti
istentiszteleten hirdette az igét; 11-kor úrvacsorái istentisztelet volt. Sikos Kálmán szolgáltatta ki az Úrvacsorát.
Délután 2 órakor Győrfíy Béla Biblia-olvasó órát tartott;
3 órakor vallásos ünnepély kezdődött, amelyen előadáso
kat tartottak Szalay István, a győrszemerei gyülekezet
felügyelője, Szekeres Sándor bőnyi lelkész és Kuszák
István tanító; szavalatok, karénekek és szólóénekek tet
ték változatossá a vallásos ünnepély programmját.

— Protestáns nők kulturdélutánja Orosházán. Ápr.
26-án vasárnap délután tartották meg a protestáns
nők Orosházán a közművelődési előadás-sorozatok
közül az utolsót. Ez előadások jelentős helyet fog
lalnak el Orosháza kulturéletében. Az évzáró elő
adás programmján Kovács Andor esperes kormányfőtanácsos gondolatokban gazdag előadása szerepelt

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

első helyen, előadása címe »Vallás és kultúra« volt.
Előadását osztatlan tetszéssel fogadta a hallgatóság.
Dr. Vöröss Nándor ref. vallástanár művészi zongorajátékával, amely a magyar dal kultuszát szolgálta,
nagy sikert aratott. Dr. Kökény Mihályné régi építé
szeti emlékeinkről olvasott fel vetített képek által
kísérve. Ezzel ezidén a protestáns nők közművelő
dési délutánjai befejezést nyertek. A protestáns kö
zönség nagy várakozással néz a jövő szezon előadássorozata elé. E kulturdélutánokat Alexay Júlia állami
polgári iskolai igazgatónő rendezi.
— Egy nevezetes közgyűlési határozat. A cs.-i gyü
lekezet f. évi február 22-én ta rto tt közgyűlésének jegyző
könyvében ez a határozat olvasható: „A társelnök be
jelenti a közgyűlésnek, hogy az egyetemes egyház által
elrendelt ifjúsági egyesület folyó évi január hóban meg
alakult. Felkéri a közgyűlést, hogy engedje meg az egy
ház, hogy az ifjúsági egyesület összejöveteleit az egyik
iskolában tarthassa. — A közgyűlés az indítványt n e m
f o g a d j a e l 22 szavazattal 11 ellenében.“ — Szeret
nénk tudni, hogy a % többség mivel indokolta meg ezt
a szokatlan határozatot. Ügy tudjuk, hogy gyülekezeteink
a tanterm eket a Levente-Egyesületeknek is rendelke
zésre bocsátják. Annál különösebb, hogy a cs-i egyházközség közgyűlése az elnöki bejelentés szerint az egye
temes egyház által elrendelt ifjúsági egyesületnek nem
ád helyet az iskolájában!
— Amerikai egyházi statisztika. Dr. Kieffer egy
házi statisztikus szerint az Egyesült Államok egyházai
tavaly 88.350 lélekkel gyarapodtak. Ez a gyarapodás az
előző évekhez viszonyítva igen csekély. V esztettek: a
methodisták 43.211, a prezbiteriánusok 22.763, a Krisztus
Egyháza 18.567 lelket; nyertek: a baptisták 74.706, a
lutheránusok 56.180, a katholikusok 17.526, a protestáns
püspöki egyház 16.532 lelket. Az egyháztagoknak a
lakossághoz való aránya 10 a 25-höz.

Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

P á ly á z a t.
A soproni ág. h. ev. líceum (reálgimnázium)
fenntartó hatósága pályázatot hirdet egy magyar
német tanszékre a szabályszerű illetményekkel,
amely tanszék a pályázat eredményéhez képest
rendes vagy helyettes tanárral fog betöltetni.
Az ág. h. ev. vallású pályázók végzett tanul
mányaikat, eddigi alkalmaztatásukat igazoló
okmányokkal felszerelt folyamodásukat a dunán
túli ág. h. ev. egyházkerület iskolai nagybizott
ságához címezve, a soproni ev. líceum igazgatósá
gához nyújtsák be június 1-ig.
Győr, 1931. május 1.
D. Kapi Béla s. k.,
püspök.
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P á ly á z a t.
A kiskőrösi evang. egyházközség iskolaszéke
a nyugdíjaztatás folytán megüresedett kaskantyui tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. —
Javadalom: Természetbeni kétszobás lakás, mel
lékhelyiségekkel, kerttel és a törvényes tanítói
fizetés. Kötelessége: hatosztályú elemi iskola,
valamint az ifjúsági egyesület vezetése, vasárna
ponként pedig ott helyben kántori teendők ellá
tása. A kellően fölszerelt kérvények f. évi május
hó 25-ig a kiskőrösi ág. hitv. evang. egyház iskola
székéhez nyújtandók be.

Gyurátz Ferenc

életrajza

Irta: D . P a y r S á n d o r ,
nyug. egyetemi tanár.

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi
Lelkészegyesület kiadásában megjelent a kilenc
ven esztendővel ezelőtt, 1841. április 27-én szü
letett áldott emlékű, nagy püspök életrajza, 392
oldalon, ötven képpel. A kötet felölel három
negyed évszázadot a dunántúli egyházkerület
történetéből. Szerzőjének neve egymagában biz
tosítéka a mű értékének.
A Lelkészegyesület a könyvet a gyülekeze
teknek, iskoláknak, híveknek figyelmébe ajánlja.
Ára most postaköltséggel együtt példányon
ként 6 pengő 50 fillér, könyvkereskedői ára 8
pengő lesz postadíj nélkül.
Megrendelhető az Evang, Lelkész! Hivatal
nál, Nagykanizsa, Zala megye, a pénz egyidejű
beküldésével. A megrendelés a postautalvány
szelvényén eszközölhető. Legalább öt példány
rendelése esetén, készpénzfizetés ellenében egyegy példány ára 6 pengő, postaköltséget nem
számítunk.
Dunántúli Ev. Egyházker. Lelkészegyesület.

I felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie,

D r. K a r n e r K á r o ly

egyet. ny. rk. tanár.

Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások, öngyilkos
ságok. Krímimálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3,20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P, Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u s f e lé s z e r k e s z 
tő s é g e (Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
Csengery-u. 45.)
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Sáfárkodás.
„Kiki amint kegyalmi ajándékot
kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egy
másnak, mint Isten sokiéle kegyel
mének jó sáfárai; ....hogy minden
ben dicsöittessék ax Isten a Jézus
Krisztus által." 1 Péter 4, 10. 11.

Európa a világnak legbetegebb része. Né
peit és a vezetőket vaksággal verte meg az
Isten. Tanácstalanul állunk szemben a nehézsé
gekkel és feladatokkal, amelyek reánk zúdul
tak. Egymást és magunkat emésztő harc, irigy
ség, félelem lett úrrá felettünk. A világháború
kiragadta kezünkből a világhatalmat, Európától
a föld többi részei nem várnak világosságot, üd
vösséget, reménységet. Ellenkezőleg, szabadulni
iparkodnak tőlünk. Le akarják rázni az igát, m_g
akarják tagadni a munkaközösséget, mert úgy
látják, hogy a feloszlásnak, a pusztulásnak jelei
mutatkoznak rajtunk. Az élet más utakat keres,
más forrásokon keresztül áramlik az emberi
ségbe. Csődbe jutottunk.
A romlásunk oka az, hogy Európa kultú
rája, szellemi élete a felülethez tapadt, elsekélyesedett. A világháborúban kitűnt, hogy élet
célunkká a „létért való küzdelmet“ tettük meg,
s nem válogattunk a küzdelem eszközeiben, nem
válogattunk a létnek különböző formái között.
Lét alatt a legsilányabb, legpiacibb anyagi léte
zést értettük; eszköznek jó volt a legembertele
nebb, legerkölcstelenebb és leghitványabb szer
szám is, ami a kezünk ügyébe esett vagy amit
megkaparinthattunk. A keresztyénség, ami még
maradt belőle, eltűnt azokról a helyekről, ahol
népek és nemzetek sorsát irányították, jövőjét
előkészítették, s apró szektákba, begombolódzó
közösségekbe vonult vissza. Agyafúrtság, cselszövény, képmutatás, hazudozás, rágalmazás
volt az ásó és kapa, amivel megdolgozták a vi
lágháború vetésének talaját. Rémisztő összege
ket emésztett fel az öldöklésre való előkészület.
s ugyanaz az erkölcstelenség folyik tovább
vigan ma is. Csodálhatjuk-e, ha undorral és meg
vetéssel fordulnak el a nem-európai népek leg
jobbjai ettől az eszeveszett nemzetségtől? Cso
dálhatjuk-e, ha hitelüket vesztették az európai
méregkeverők, akik a romlás csiráit viszik ma
gukkal a testi és szellemi életbe?
Nekünk, Európában élő hivó keresztyének

nek azonban Isten más feladatot jelölt ki. A mi
szerepünk nem lehet az, hogy félrehúzodjunk,
hogy izoláljuk magunkat. Az sem lehet felada
tunk, hogy beérjük jeremiádok éneklésével,
Kasszandra-jóslatokkal
és kárörvendezéssel.
Bennünket az Isten szolgálatra hívott el. Arra
vagyunk elválasztva és rendelve az isteni kegye
lem által, hogy híven sáfárkodjunk és szolgál
junk azokkal a sokféle és gazdag kegyelmi aján
dékokkal, amelyekre Isten bennünket érdemünk
nélkül méltatott. Hirdetnünk kell kincseinket,
meg kell mutatnunk a világnak örömünket; fel
kell ragyogtatnunk dicsőséges reménységünket.
Egyodül a keresztyénség az, amely ennek a
nyomorult és bűneiben rothadó világnak olyan
é le tcé lt tud adni, amelyért érdemes élni. „H ogy
m indenben d ic sö itte ssé k az Iste n a J é z u s K r is z tu s dltaU " A világ ai-ba pua^tvl bele,
a sa
ját dicsőségét keresi. Hogy a saját létéért küzd.
Holott megmondta a mi Urunk, hogy aki az éle
tét meg akarja tartani, elveszti azt; aki pedig
elveszti az életet ö érette, megtalálja azt.
Európa népei, a pogány Róma prédáló imperia
lizmusától elvakíttatva, uralkodni, fosztogatni
akartak az egész világban. Felhalmozták Ázsia
és Afrika kincseit. A nagy népek voltak a tigri
sek és oroszlánok, a kisebbek a sakálok, kese
lyük és majmok. Ahogyan valamikor a francia
Lajos versaillesi palotáját utánozták a tizenkettedrendü fejedelmek, úgy utánozták a demokrá
cia korában a kicsiny népek a maguk hatásköré
ben a nagy birodalmak rablópolitikáját, erköl
csét, materiális kultúráját. Büszkeségben, önér
zetben, hetykeségben a legelmaradottabb euró
pai törzs sem maradt el a legnagyobb nemzetek
mögött. Istennek a dicsőségét senki nem kereste.
Éppen azért nem akart senki szolgálni sem.
Hangoztatták a tekintélytiszteletet. De melyik
az a tekintély, amelyiket tisztelni kell? Az em
beri tekintély! A hatalmon levő tekintély! A
földi tekintély. Hogy ez a földi tekintély meg
érdemlik erkölcsi alapon a tiszteletet, azzal
nem törődött senki. A népnek az a kötelessége,
hogy tisztelje azt, aki hatalmon van.
S mivel a hatalmat kellett tisztelni, azért a
szolgálat elvesztette becsületét. Aki szolgál, an
nak nincs becsülete, annak nem jár ki a ítsztelet. Az urat kell tisztelni. Elfeledkeztek arról,
hogy az uraknak ura és a királyoknak királya
olyan volt az övéi közt, mint aki szolgál. Elfe-
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ledték, hogy Jézus azzal mutatott példát, hogy
kötényt kötött maga elé és megmosta a tanítvá
nyok lábát. A hivő keresztyénnek az a köteles
sége a hitetlen és elvetemült világban, hogy sá
fárkodjék, hogy szolgáljon azokkal a javakkal,
amelyekkel Istennek kegyelme megajándékozta.
Ott, ahol hivő keresztyén ember van, az életnek
a kiapadhatatlan forrása nyilik meg az éhezők
és szomjuhozók számára. Mert a hivő keresztyén
az isteni erőknek és adományoknak egész tárhá
zát hordozza szívében.
A hivő keresztyén nem az az amerikai mil
liárdos, aki előbb mások verejtékéből összehará
csolja a vagyont, hogy azután abból juttasson
másoknak is; sem nem az az európai gazdag, aki
örökségképen jut vagyonhoz vagy szintén mások
verejtékéből halmozza fel a vagyont és nem jut
tat belőle senkinek. A keresztyén hivő a maga
kincseit mindet úgy kapta az Istentől. Mindene,
ami van, ajándék, s már eredeténél fogva Istent
dicsőíti. Ezekhez a kincsekhez nem tapad más
verejték és vér, mint a Jézus Krisztus verejtéke
és vére. Ezekhez a kincsekhez nem tapad más
bűn, mint az, amelyért Krisztus vérét ontotta a
keresztfán. S ezek a kincsek annál inkább gya
rapodnak, minél többek közt oszlanak meg.
A hitetlen világ még hatalmasan vagdalkozik és csapkolódik, hánykolódik és lármáz. S
tudván azt, hogy a hitetlen ember elveszett és
elkárhozott ember, az ördögnek, a pokolnak és
a halálnak a martaléka és a bűnnek csatlósa,
nem is kell meglepődnünk, hogy a világ olyan,
amilyen. A bojtorjánról nem lehet fügét szedni,
sem a tövisről szőlőt. A romlott fa nem terem
het jó gyümölcsöket. Az életnek megvan a maga
isteni törvénye és azon senki túl nem teheti ma
gát. Ha a világ megmarad az istentelenségnek
és a hitetlenségnek útján, elpusztul. Ha megtér,
életben marad.
Örülj és örvendezz hivő lélek, ha megta
pasztaltad, hogy az isteni kegyelem téged kivá
lasztott az örökéletre. Dicsőítsd az Istent jósá
gáért és kegyelméért. Örülj gazdaságodnak, bé
kességednek, Azok közé tartozol, akiké az or
szág és az üdvösség. De ne érd be a tétlen öröm
mel, mert akkor elbukol te is. Aki áll, vigyáz
zon, hogy el ne essék. Sáfárkodj, szolgálj, mun
kálkodj Istennek dicsőségére!

Pünkösd.
Május 24-én lesz az évfordulója annak a
világtörténelmi eseménynek, hogy Jézus tanítvá
nyai, Mesterüknek halála, feltámadása és
mennybemenetele után mindnyájan — mintegy
százhúsz főnyi sokaság, köztük a tizenkét apos
tolnak Mátyással kiegészített társasága —
együttvoltak és egyakaraton voltak Jeruzsálem
ben, hogy elnyerjék a megígért Szentlelket, aki
minden igazságra elvezérli őket, megtanítván
azokra a dolgokra, amelyeket a tanítványok Jé 

Í93i.

zus földi életében még el nem hordozhattak és
eszükbe juttatván mindazokat, amikre az isteni
tanító tanította őket.
A Szentlélek kitöltetése együtt járt a Szent
lélek adományainak közlésével. Pünkösdkor
nyilvánvalóvá lett a csodálatos gazdagsága és
szíveket megragadó, életeket újjáteremtő ereje
annak a Léleknek, amely egyfelől belülről kiin
dulva átalakítja az egyes ember egész életét,
másfelől — és ez nem kevésbbé fontos
a vi
lágban új emberi közösséget, a Krisztus anyaszentegyházának közösségét hozza létre. Erről a
közösségről mondta Jézus, hogy azon még a
poklok kapui sem vehetnek diadalmat.
Ez a kettő: az egyéni újjászületett élet és
a megbonthatatlan közösség a legszorosabban
összetartoznak. Az újjá nem született, „régi“
embert hiába akarják mesterkélt, külső kötelé
kekkel csoportokba láncolni, megszervezni, tö
möríteni. A centrifugális, széthúzó erők mindig
újból diadalmaskodnak a centripetális, összefogó
erők felett s az emberek leszakadoznak a közös
ség testéről, hogy egyéni érdekeik és kedvtelé
seik után szaladjanak. Az egyház külső organiz
musa, legyen az bármilyen tökéletes és minden
részletében megfontolt, kidolgozott, habár szük
séges, de nem elegendő. Egy a szükséges dolog.
Hogy a tanítványok kivétel nélkül, mindnyájan
egy akaraton és együtt legyenek. Ezt Jézus még
földi életében erőteljesen hangsúlyozta, azt
mondván: ifHa ketten közületek égy akaraton
lesznek a földön minden dolog felől, amit csak
kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.“
Pünkösd ünnepén a keresztyén gyülekeze
teknek ez volna első kötelességük, hogy mind
nyájan, kicsinytől fogva nagyig, egy akaraton
együtt legyenek a templomban. Ennek elérése
végett sok mindent meg kellene tennünk, amit
most elhanyagolunk, gyülekezeteinknek, egyhá
zunknak és a híveknek kárára. Akadnak olyanok
is, akik dőrén egyre azt hajtogatják hallgatósá
guk előtt, hogy a templomba járás semmit sem
ér, ha szokásból megyünk el oda. Ezek úgy lát
szik a templomba járásnak csak akkor tulajdoní
tanak értéket, ha az illetőnek óriási testi és lelki
erőfeszítésébe kerül, míg rászánja magát, hogy
résztvegyen a templomi istentiszteleten. S ezzel
a kegyelinet nem az Isten által rendelt kegyelmi
eszközökhöz: az igéhez, a szentségekhez, hanem
az egyénnek a teljesítményéhez kötik.
Tudnunk kellene, hogy a Szentlélek ott van
a gyülekezetben, ahol az igét tisztán és igazán
tanítják s a szentségeket helyesen, a Kriszuts
rendelése szerint szolgáltatják ki. Egyenesen a
cselekedetek által való megigazulás tévtanának
hálóiba kergetik bele az embereket azok, akik
attól teszik függővé az istentiszteletek áldását
és a kegyelmi eszközök erejét, hogy az ember
mekkora érdemet szerez magának azáltal, hogy
a templomba jár. A Szentlélek kívánja és
óhajtja a szívekben való lakozást. A Szentlélek
útnak ered munkája végzésére a szívekben mind
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annyiszor, valahányszor a felhívás: „Térjetek
meg és higyjetek", mint az evangéliomnak szava
fülünkbe jut.
Pünkösdkor, hogy a pünkösdi ajándékban
részesüljünk, nem szükséges, hogy valami rend
kívüli dolgot cselekedjünk és hogy valami rend
kívüli lelki állapotba lovaijuk magunkat. Elég,
ha elmegyünk gyülekezeti istentiszteletünkre,
hallgatjuk az igét és élünk a szentséggel. Ezt
azonban meg kell tennünk. Enélkül eltorlaszol
juk azt az utat, amelyen a Szentlélek hozzánk
és belénk akar jönni.

A soproni Theológiai konferencia.
(Befejező közlemény.)

A konferencia harmadik napján a reggeli
áhítatot Molitorisz János esperes tartotta. Utána
D. Dr. Pröhle Károly tartotta meg „Korunk vál
sága és a theologia“ című előadásának második
részét. Ha a theológia valóban fölébe akar kere
kedni a válságnak s egyúttal képessé válni arra.
hogy az egyháznak és a világi kultúrának is meg
mutassa a válságból kivezető útat, akkor minde
nekelőtt olyan egyszerű nagy pozitívumra van
szüksége, mely minden dialektikától függetlenül
önmagában hordja a maga érvényességét s ez
nem lehet más, mint a Krisztus evangélioma, ill.
a Krisztus maga, a testté lett Ige, és pedig nem
úgy, amint akár a naturalizmus, akár az idealiz
mus a saját képére akarja formálni, hanem úgy
amint az írott ige, a szentírás tesz róla bizony
ságot. Péter hitvallásának igazsága: „Nincsen
senkiben másban üdvösség . . sohasem tűnt ki
annyira, mint manapság, mikor térben és időben
minden át van kutatva, ami „az ég alatt, az embe
rek között“ volt és van és minden „más név"
elégtelennek, csalóka lidércfénynek bizonyult.
Az egészséges christocentrizmustól nem kell fél
teni sem az istenfogalom fenségi vonásait, sem
az isteni törvénynek mint életszabálynak föltétlen érvényességét, sem a közösségi eszme igazsá
gát, sem a megváltás határtalan egyetemességét.
Csak a krisztusi világcentrumból esik fény és
pedig a legáthatóbb és a legmelegebb életadó
fény korunk válságára s annak minden egyes
ágazatára.
A nyugati kultúra válságának egész szomorú
fejezete fölé oda lehetne írni azt a krisztusi szót:
„Mit használ valakinek, ha mind e világot meg
nyeri is, de az ő lelkében kárt vall!" Rettenetes
látvány: a lelke-vesztett modern ember, aki év
ezredek kultúrájának gazdag öröksége és a saját
civilizációjának pazar vívmányai közepette oly
nyomorult szegény . . . Egyedül a Krisztus ad
hatja vissza a mai kor emberének és a mai kor
pusztuló kultúrjának az elveszett lelket.
Lényegileg ugyanez áll a társadalmi válság
ról is. A modern nagyipari fejlődés folyományaképen a munkával együtt a munkás maga is
lelke-vesztetté válik s az élet mechanizálódásá-
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val párvonalosan halad a társadalom atomizáló
dása; lelki kapcsolatok híjján legföljebb érdek(özösségek jönnek létre és harcolnak egymás
ellen. Ha már az a szegény munkás a munkájá
ban nem talál lelket és nem is vihet bele lelket,
legalább arról kell gondoskodni, hogy a munká
ján kívül lelke magához térhessen és gépalkat
részből ismét emberré lehessen; meg kell adni
neki a lehetőséget arra, hogy tisztességes családi
életet élhessen, hogy meglegyen a saját kis ott
hona és e mellett hadd érezze, tudja azt, hogy
|van lelki otthona is, anyaszentegyháza, mely tar
tani igyekszik benne a lelket; olyan közössége,
melyben az igazi testvéri szeretet hidal át min
den társadalmi ellentétet. Minderre a legsürgő
sebb felhívás, de egyúttal a diadalmas vállalko
zás ereje is csak a Krisztus evangéliomából
indul ki.
Szociális nézőpontból a családi élet fontos
sága mellett kiemeli még a hivatás gondolatának
nagy jelentőségét s az idők rendkívüli komoly
ságára való tekintetből az egyházunk lényeghiva
tására való reáeszmélés jeléül legsürgősebben
megvalósítandó feladatokként a következő hár
mat jelöli meg: 1. Törekedjünk egyházunk egész
jogi szervezetét, rendkívül drága és nehézkes
közigazgatását, reprezentációját elszántan le
egyszerűsíteni s egyházi gyűléseinkbe az összes
fokozatokon több lelket belevinni. 2. Igyekez
zünk Egyházunk munkáját minden téren minél
jobban a vertikális irányvonalra (a magasság és
mélység irányára) beállítani. 3. Igyekezzünk mi
nél jobban a krisztusi centrum körül tömörülni,
de nem a külső szervezkedés, vagy egyesület
alkotás, hanem az eleven egyházi közösség formá
jában. — Dolgozzunk teljes odaadással azért,
hogy „mindenek megújuljanak a Krisztusban" és
legyünk készen, ha úgy hozza a dolgok sorja,
a martiriumra.
A konferencia záróelőadását D. Kapi Béla
püspök tartotta „Egyházunk feladatai és a vál
ság" címen. Előadásában összefoglalta a konfe
rencia eredményeit s rámutatott a válság gyakor
lati orvoslására is. Az egyházat Isten állította
a világtörténelem porondjára, hogy az örökké
való igével teremtsen új életet. Az egyháznak
hivatása és kötelessége, hogy segítsen az emberi
ségen, de az emberiség is segítséget vár az egy
háztól. Az egyes ember válságának és a szociális
válságnak magva is maga az ember. Az egyház
vegye figyelembe az ember modern maiságát.
A tegnapi, reális és intellektuális ember már a
múlté. A holnap embere anti-intellektuális, ki
egészülést keres, ezért kezdi értékelni a közössé
geket. Anti-racionalista is lesz a holnapi ember;
nem tekinti feleslegesnek a végső dolgok kutatá
sát és nem tartja megfellebbezhetetlennek a
maga véleményeit; ki akar nyúlni ismeretlen,
rejtelmes világokba. A tegnapi és a holnapi em
ber közt az egyház legyen a híd. A váltságot,
az egyensúlyt a magasabb erőben való hit sugá
rozhatja az emberi szívbe. Előadásának második
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felében a püspök részletesen szólt a gyakorlati
lelkészi munka hiányairól. Beszélt továbbá a tár
sadalmi élet szertelenségeiről is: a divat-hóbort
ról, a sport túlzásairól. — A püspök előadásá
hoz D. Geduly Henrik püspök szólt hozzá; rá
mutatott, hogy a felsőbb osztályok modernsége
mennyire megmételyezi az egyszerű emberek
tömegét.
Végül D. Dr. Pröhle Károly, a konferencia
elnöke, mondott köszönetét az előadóknak.
A záró istentiszteletet D. Stráner Vilmos
egyetemi tanár tartotta.

A gyónási titokról.
I.
Az Evangélikusok Lapjának í. évi 17. számában fel
vetett és „egyházjogászainkhoz intézett, kérdésre vonat
kozólag dr. Lándori Kéler Zoltán egyházkerületi törvényszéki bíró szíves volt nézetét közölni. Ezen közleménybe
azonban több tévedés csúszott, amely nyilván alkalmas
arra, hogy zavart okozzon. Éppen ezért kénytelen vagyok
a cikkhez néhány megjegyzést fűzni, annak ellenére,
hogy nem vagyok egyházjogász és hogy a felvetett k ér
dés nem tartozik azokhoz, amelyekkel tudományosan
foglalkoztam,
Dr. Lándori Kéler Zoltán azt írja: „Az evangélikus
egyházban gyónási titokról beszélni egyáltalán nem lehet,
mert a gyónás nyilvánosan megelőzi az U rvacsora-vételt
s miután a gyónás nyilvánosan, a gyülekezet jelenlété
ben történik, az nem lehet titkos és titok megsértéséről
beszélni képtelenség". Ez az állítás megfelel a j e l e n 
l e g i általános gyakorlatnak M a g y a r o r s z á g o n .
A mi egyházi gyakorlatunk jelenleg általában nem ismeri
a magángyónás intézményét, a nyilvános gyónás alapján
pedig gyónási titokról beszélni nem lehet — ez magától
értetődik. Azonban ez nem mindig volt így. Aki ismerős
az egyháztörténettel, tudja, hogy Luther milyen melegen
emelt szót a magángyónás mellett s hogy az evangélikus
egyházban hosszú időn keresztül szokásban volt, — amig
a 17. század végén a pietizmus kritikája és ellenmon
dása lassanként ki nem küszöbölte. Külföldi evangélikus
egyházakban a magángyónás jelenleg, ha nem is általá
nosan elterjedt, de ismeretes: aki többszörösen érintke
zett pl. németországi evangélikus lelkészekkel, az tudja,
hogy ott — legalább is vidékenként — a magángyónás
még előfordul. Ezzel a helyzettel számol pl. a Dieffenbach-féle agenda is, amennyiben részletes útbaigazítást
ad annak gyakorlatára (II. kötet, 80—88. lap). Hozzá
teszem ehhez azt is, hogy ez a „négyszemközti“ (ahogy
a cikkíró nevezi), vagy jobban mondva magángyónás,
egyházunk alapelveivel nem ellenkezik, mint a cikkíró
gondolja, különben Luther nyílván nem tört volna mel
lette lándzsát. A magángyónás jogosultsága már Jézus
nak a szavaiból is következik (Mát. 18, 15—18). A magán
gyónásnak egyházunk „alapelveihez“ való viszonyára
azonban nem térhetek ki részletesebben. Nyilvánvaló
így is, hogy ha egyházunkban van magángyónás, úgy van
gyónási titok is. Ez a magángyónás lényegéhez tartozik
hozzá.
De nem lehet azt sem mondani, hogy „az, amit a
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vádlott vagy a vádló a lelkésszel egyéb körülmények
közt közöl, gyónásnak nem tekinthető és már ebből az
okból is köteles arról a lelkész bíróság előtt tanúvallo
mást tenni". Ha ez a tétel állana, akkor az lehetetlenné
tenne minden mélyebbre ható lelkipásztori munkát.
Ennek a munkának a sajátossága t. i. éppen olyan bi
zalmi viszony létesítését célozza lelkész és hívek közt,
amelyből kifolyólag a hívek lelkészükkel legkényesebb
ügyeiket és titkaikat is megbeszélhetik annak a vesze
delme nélkül, hogy azok nyilvánosságra jutnak és nekik
erkölcsi károsodást okoznak. Ha orvosok, gyógyszeré
szek, szülésznők, sőt ügyvédek is juthatnak hivatalos
működésük keretében olyan titkok birtokába, amelyre
nézve áll a titoktartás kötelezettsége, akkor ez nyilván
még sokkal fokozottabb m értékben áll az evangélikus
lelkészre. Vagy neki nincs azokhoz a dolgokhoz köze,
amihez az em lített pályákon működőknek van közük és
amikhez nyilván a katholikus lelkészeknek is van köze?
Nem hiszem, hogy dr. Lándori Kéler Zoltán ezt állítani
akarná.
Hogy mindez, amit megírtam, nem egyéni vélemény,
azt mutatja, hogy pl. a német törvényhozás ilyen é rte
lemben védi is az evangélikus lelkészt és pedig nemcsak
a kimondott gyónási titok tekintetében, hanem a lelki
pásztori hivatás végzése közben nyert bizalmas közlé
sekre vonatkozólag is. Csak abban az esetben tartozik
a lelkész feljelentést tenni, ha olyan büntetendő gonosz
tettről szerez tudomást, amely még megakadályozható
(1. Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. kiadás, 1.
kötet, 867. lap, részletesebben szól erről a kérdésről az
ott idézett Fríedberg-féle Kirchenrecht, 6. kiad. 408. és
k. lapok).
Amint Lándori Kéler Zoltán d*. íria ,n álu n k a tö r
vény az evangélikus lelkészt nem védelmezi a gyónási
titok tekintetében. Ez elég baj. De ennek ellenére is az
evangélikus lelkésznek bizonyos esetekben nyilvánvalóan
nemcsak joga, hanem egyenesen kötelessége megtagadni
a tanúvallomást, és pedig az esetleges magángyónásban,
valamint a bizalmas lelkipásztori működésben nyert
értesülésekre vonatkozólag egyaránt. Kötelessége ez neki
abban az esetben is, ha ebből reá nézve kár háromolnék. De nem gondolnám, hogy ez előfordulna: ha a tö r
vény védi nemcsak a katholikus lelkésznek, hanem az
ügyvédnek, orvosnak, gyógyszerésznek és szülésznőnek
a hivatalos munkáját, úgy ez elegendő analógiául szolgál
az evangélikus lelkész munkájához is és adott esetből
kifolyólag a Kúria alig tagadhatná meg egy megfelelő
döntvény alkotását.
Lie. Dr. Karner Károly.

n.
A „gyónási" titok védelme az állami törvényekben.
Ebben a tárgyban az Evangélikusok Lapja f. évi
április 26-iki száma három kérdést intézett az evangé
likus egyház jogásztagjaihoz. Engedje meg a Nagytiszte
letű Szerkesztő Űr, hogy ezekhez a kérdésekhez — figye
lemmel a már beérkezett s b. lapja f. évi május 10-iki
számában közölt válaszra is — én is hozzászóljak.
Az első
A gyónási
rendtartás) 204.
tartás) 298. §-a

kérdésre:
titkot az 1896: XXXIII. t.-c. (bűnvádi per§-a és az 1911:1. t.-c. (polgári perrend
védi.
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Mindekét törvényhely szószerint ekként rendel
kezik:
„Tanú gyanánt (tanúkép) ki nem hallgatható a 1e I k é s z arra nézve, arait vele a gyónásban v a g y e g y é b ként a titoktartás egyházi k ö t e l e s s é g e
a l a t t közöltek.*' A bűnvádi perrendtartás idézett §-a
még azt is hozzáteszi, hogy az e tilalom ellenére kivett
vallomás semmis, amit azt jelenti, hogy az ilyen vallomást
az ügy eldöntésénél egyáltalában figyelembe nem veheti.
Mindkét törvényhely egyszerűen lelkészt említ,
anélkül, hogy különbséget tenne róm. kath. és protestáns
lelkész között, — nyilvánvaló jeléül annak, hogy a gyónási titok védelme tekintetében mindegyiküknek teljes
jogegyenlőséget biztosit.
E jogegyenlőség elismerése minden kétséget kizáró
módon kifejezést nyer abban, hogy az idézett törvény
helyek nem korlátozzák a titok védelmét a szoros érte
lemben vett, a róm. kath. egyházban szokásos fülbegyónás útján közölt titokra, hanem kiterjeszkedik mindarra,
amit a lelkésszel — tehát akár katolikussal, akár protes
tánssal — az egyházi titoktartás kötelessége alatt közöl
tek. Mert a törvényhozó is tudta, hogy a protestáns val
lásfelekezetek nem ismerik a gyónásnak a róm. kát. egy
házban követett módját, a paritás érdekében tehát bele
vonta a titok védelmi körébe a róm. kát. értelemben
vett gyónáson kívül azt a vallomást vagy közlést is,
amely e g y é b k é n t az egyházi titoktartás kötelessége
mellett jutott a lelkész tudomására. Az a kérdés azután,
hogy mennyiben terheli a mi lelkészeinket a titoktartás
e g y h á z i kötelessége, bogy mi ennek a kötelességnek
a lényege, tárgya és terjedelme, — már a mi egyház
jogunkra tartozik, azt a mi egyházi törvényeink és szabá
lyaink hivatottak mogállapttani. Ebb« az Állami törvénv
és az állami bíróság nem szól bele. Ha az ev, lelkész
tanúként az állami bíróság elé idéztetvén, kijelenti, hogy
a hozzá intézett kérdésre a titoktartás egyházi köteles
ségének megsértése nélkül nem felelhet, akkor a bíróság
nak ezt a nyilatkozatot el kell fogadnia s a lelkészt tanúvallomásra nemcsak, hogy nem kötelezheti, hanem tanú
ként kihallgatnia nem is szabad.
Legfeljebb arról lehetne szó, hogy a bíróság, — ha
az adott esetben kétsége merülne fel a tekintetben, hogy
a tanúként kihallgatandó lelkész s a j á t e g y h á z á n a k
t ö r v é n y e i s z e r i n t tartozik-e titoktartással vagy
sem nyilatkozattétel iránt kereshetné meg az illetékes
egyházi hatóságot, de végeredményben ebben az eset
ben is az egyház álláspontja döntené el azt a kérdést,
hogy kihallgatható-e a lelkész tanúként vagy sem?
A második k ér dé sr e:
Az evang. lelkész semmiesetre sem kényszeríthető
arra, hogy tanú minőségben vallomást tegyen olyan tény
ről vagy körülményről, amit vele b á r k i a titoktartás
egyházi kötelessége alatt közölt. Ennek a tételnek a
megokolását az első kérdésre adott válaszom foglalja
magában.
A harmadik k érdés re :
Ez a kérdés az első kettőnek a fentiekben történt
eldöntése után tárgytalan.
Téves tehát az a vélemény, hogy a magyar állam
törvényei nem védik a gyónási titkot, — téves az az
állítás is, hogy Magyarországon az ev. lelkész köteles

157

tanúvallomást tenni arról, amit a vádló vagy vádlott
(egyáltalában bárki) vele, mint lelkésszel, helyesebben:
a titoktartás egyházi kötelessége mellett közölt — és té
ves az a megállapítás is, hogy az ev.. lelkésznek a róm.
kát. egyház lelkészével szemben ezen a téren mentes
sége nincs. Ez az utóbbi állítás azért is téves, mert a
feltett kérdések szempontjából itt nem tanúzási mentes
ségről, hanem a lelkész tanúként való kihallgatásának
e g y e n e s t i l a l m á r ó l , tehát a leghatályosabb titok
védelemről van szó. A tanúságtétel alól való mentességet
állami törvényeink külön, más szempontokból és más
érdekek védelmében szabályozzák.
Kétségtelen mindezek szerint az is, hogy állami tör
vényeink az egyházi, illetve lelkészi titoktartás védel
mét illetően ugyanazzal a mértékkel mérnek nekünk is,
mint a róm. kát. egyháznak, jogsérelem miatt tehát ezen
a téren nem panaszkodhatunk.
Végül még csak annyit, hogy a gyónási titok állami
védelmének a kritériuma nem egyedül az, hogy bünte
tik-e az állami törvények a gyónási titok megszegését
vagy sem, hanem sokkal inkább az a törvényi rendelke
zés, amely a lelkész tanúként való kihallgatásának tilal
mával intézményesen megakadályozza a titok felfedezé
sét. Pusztán azért tehát, mert az állami törvény a gyó
nási titok elárulását nem bünteti, nem lehet azt állítani,
hogy a gyónási titkot védő állami törvényünk nincs.
Kiskőrös.
Dr. Tepliczky Aladár,
ügyvéd, egyházmegyei ügyész.

Keresztyén bizonyosság.
A keresztyén vallásos élet ábécéjéhez ta r
tozik a Krisztusra való hagyatkozás. Egészen reá
kell bíznunk magunkat. Krisztus királysága azt
jelenti, hogy mellette nem szabad más urat és
parancsolót ismernünk. Két urnák nem szolgál
hatunk. Lelki életünk osztatlan egészében Jézus
uralma alatt kell, hogy álljon. Ezzel a követel
ménnyel lép fel Jézus. A feltétlen és maradék
nélküli odaadást, egészen az önmegtagadásig, a
saját lelkünk meggyűlöléséig kívánja tőlünk ta
nítványaitól és követőitől. Az újjászületés taná
nak is ez az egyik gyakorlati oldala. Nagy kár,
hogy manapság, amikor a gyakorlati keresztyénséget, a szolgálatot, a sáfárkodást annyit han
goztatják, olyan kevés szó esik a prédikációk
ban és az építő iratokban az újjászületésről.
A keresztyén erkölcs magasabb rendüségét,
tisztultabb voltát sokfelé elismerik és ajánlják a
nemkeresztyén világban is. Gandhi magasztalja
a Hegyi Beszéd erkölcstanát. A humanista és
idealista irányzatok egyetértenek Jézus ethikájával. De ha mélyebbre tekintünk és a mélyből
merítünk, akkor meglátjuk, hogy az a modem
szellemi irányzat, amely a keresztyénségnek
kedvezni látszik, nem a keresztyénség területén
mozog, sőt a keresztyénség lényegével szöges el
lentétben áll. A humanizmusnak és az ideáliz
musnak alapvető tulajdonsága, hogy az ember
ben hisz. Abból a feltevésből indul ki, hogy az
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emberben magában megvan minden lehetőség,j
tehetség és erő arra, hogy lényegét teljesen kí-|
fejtse.
Az érzelmi, ismerési és akarati kultúra, azj
emberi test és lélek harmonikus kiképzése és
megizmosítása kitermeli a tökéletes embertípust.
Ez a humanista és idealista pedagógiának is a
nézete, s az egész modern nevelés és oktatás
ezen a feltevésen, ezen a nézeten épül fel. Arra
szeretné megtanítani az embert, hogy önmagá
ban bízzék s önmagában lelje meg mindannak a
biztosítékát, ami az élet teljességéhez szükséges.
Nem mondhatjuk azt, hogy ez a humanista
és idealista felfogás az emberről az ember cél
ját, rendeltetését alacsonyan méri ki. Szolgála
tot, odaadást, hűséget, szeretet, reményt, hitet
követel. Az erkölcstanban kifogástalan. S épen
ezért veszedelmes a keresztyénségre, de káros
magára az emberre is. Ezen az úton tudniillik
a biztos csalódáshoz, a kudarchoz jut el az em
ber. Ez az út egy darabon járhatónak bizonyul,
de azután hirtelen véget ér. Az önbizalomra, a
lelkesedésre következik a kiábrándulás és máso
dik állapot gonoszabb lesz, mint az első.
Azok, akik az emberben bíznak, akik az em
bert képesnek tartják arra, hogy az olyan igen
messze levő célt, a tökéletességet és a teljessé
get elérje, nem ismerik a reális embert.
Talán nem tévedünk, mikor azt állítjuk,
hogy ma már sokan kiábrándultak az emberből.
És mivel többet vártak tőle, mint amennyire ké
pes, most beleesnek az ellenkező végletbe, s az
embertől nem várnak semmit, s az emberben csa
lódva, az egész világból kiábrándulnak, belevetik
magukat a pesszimizmus, az erkölcsi nihilizmus
karjaiba.
A keresztyénségnek mélységes életigazsága
és örök érvénye abban rejlik, hogy az embert
önmagában nem tartja kikerekített és teljes
egésznek. Nem gondolja, hogy az ember olyan,
mint a félhold, amely tulajdonképen egész, s
csak az szükséges, hogy a sötétben levő fele is
megvilágíttassék. A keresztyénség tanítása sze
rint az ember önmagában véve a legnyomorul
tabb teremtmény s egyúttal a legtehetetlenebb
is. Különösen Pál apostol az, aki az embernek a
nyomorult és tehetetlen állapotát éles megvilá
gításban, pathetikus, tragikus szavakban raj
zolja elénk. Az embernek és az emberiségnek
története nem hősköltemény, hanem szomorú já
ték, tragédia. így látták ezt a legnagyobb pró
féták, a legnagyobb művészek is. Azok a műal
kotások, amelyek a legkimagaslóbbak s legma
radandóbbak, az ember sorsának a tragikus vo
nását tükrözik. A lelkiismeret mardosása, a bűn
tudat, a kiszámíthatatlan sors-szeszély, a keserű
kudarc koszoruzzák a műalkotások ormait. A
fény kigyullad, de megint eloltja az orkán, vá
ratlanul, de kérlelhetetlenül lecsapva ismeretlen
zúgokból. Az élet titokzatos mélységeit a művé
szek mindig nem annyira a nemzetek és egyének
születésében, támadásában, mint inkább pusztu
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lásában s összezuzódásában látták meg. Nem az
„aranyember“, nem a „szerencsefia“ mutatja az
élet igazi orcáját, hanem a tragédiának elbukó
hőse.
S ha a művészetekről ezt állapítjuk meg,
akkor egyúttal megállapítottuk azt is, hogy az
emberi életnek ez a tragikus felfogása az, amely
az embernek az életről vallott igazi, bár sokszor
titkolt, sokszor kendőzött meggyőződését fejezi
ki. A nagy, a klasszikus művészetnek mara
dandó, évezredeket túlélő hatása abban leli nyit
ját, hogy a különböző korszakok és fajok nem
zedékei a műalkotások szemléletének inspirá
ciójában lelkűk mélyén megrendülve, borzadálylyal vagy a katharzis tisztító tüzében bensőleg
kényszerítve érzik magukat arra, hogy az alkotó,
a teremtő művésznek igazat adjanak, s a reveláció lenyűgöző erejével ragadja meg őket legbensejükben Antigonénak, Júliának, Julius Cézárnak
vagy Lear királynak élete, sorsa.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. A Szentlélek ajándéka. —
Máj. 18. hétfő: A Szentlélek jelentősége. Joel 3, 1—5.,
Ezékiel 36, 25—32. — Máj. 19., kedd: Jézus megígérte.
Ján. 14, 15—26.; Luk. 24, 49. — Máj. 20., szerda: A tan ít
ványok várták. Ap. Csel. 1, 1—14. — Máj. 21., csütörtök:
Isten megadta. Ap. Csel. 2, 1—11. — Máj, 22., péntek:
A világ kicsufolta. Ap. Csel. 2, 12—21. — Máj. 23., szom
bat: A Szentlélek ajándékai. 1. Kor. 12, 4—1$. — Máj.
24., Pünkösd vasárnapja: Személyválogatás nélkül min
denkinek. Ap. Csel. 10, 34—48. — Pünkösdi epistola:
A Szentlélek kitöltése. Ap. Csel. 2, 1—31. — Evangéliom:
Jézus megígéri a Szentlelket, Ján. 14, 23—31. — E m l é 
k e z t e t ő : 1498. május 23. Savonarola Jeromos elégettetése. — 1618. május 23.: A harmincéves háború kezdete.
— Az egyetemes felügyelő németországi hivatalos
útja. Báró D. Radvánszky A lbert egyetemes felügyelő
D. Dr. Kapler Hermann, a Németországi Evang. Egyházi
Főtanács és a Német Evang Egyházi Bizottság elnöke
1929. évi magyarországi látogatásának viszonzásaképen
Kuthy Dezső főtitkár kíséretében május 5-én hivatalosan
Berlinbe utazott, Őnagyméltóságát Hindenburg birodalmi
elnök, Brüning kancellár és Curtius külügyminiszter is
fogadták. Báró Radvánszky A lbert hivatalos utazását
lesz alkalmunk részletesen ism ertetni olvasóinkkal.
— Valláspedagógiai konferencia. A pesti vallástaní
tási testület július 2—4, elegendő számú jelentkezés ese
tén az egyetemes egyház fennhatósága alá tartozó vallás
tanárok részére Budapesten valláspedagógiai konferen
ciát rendez. Jelentkezéseket június hó 10-ig kér dr. H,
Gaudy László, Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b. Vidéki
vallástanárok napi 2 pengőért teljes ellátást és lakást
kapnak a Luther-Otthonban, a konferencia idejére. —
A konferencia témái: A valláspedagógia új útjai. A h itet
lenség pedagógiájával való küzdelmeink. Énektanítási
kérdések. A modern theológia hatása a valláspedagó
giára. Általános ifjúsági munka.
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— Lelkész választások. A c s á k v á r i (Fejér m.)
gyülekezet egyhangúlag F u i i a Z o l t á n kiskőrösi val
lástanárt választotta lelkészévé; a megválasztott lelkészt
Balogh István bokodi föesperes iktatta hivatalába. —
A k a 1a z n ó i (Tolna m.) egyházközség május 3-án
P u r t K á r o l y felsönánai esperesi segédlelkészt válasz
totta lelkészévé. — A s z o m b a t h e l y i egyházközség
ben a lelkészválasztás május 25-én lesz.

ben bennefoglaltatik a gyorsvonat harmadik osztály, az
összes lakás- és ellátási költségek s a múzeumi belépők
lehető legnagyobb része. Megfelelő számú jelentkezés
saiba. Természetesen a modern német városokat is útbaRészletes felvilágosítást ad a jelentkezőknek dr. H. Gaudy
László, Budapest, VII., Damjanich-u. 28 b, Telefon: J.
401-24, vagy Minder Sándor MÁV Menetjegyiroda:
Baross-tér 17. Telefon: J. 435-30.

— Amikor a lelkipásztor szemében örömkönny
ragyog! Május 3-án a balassagyarmati egyház hívei lát
ták ezt a természet fenséges képeivel méltán versenyző
tüneményt. Az alkalom valóban megható; nemcsak a
helyi egyháznak, de a magyar egyetemes evang. közös
ségnek is megjegyzésre méltó dátuma. Szeretetintézményeink száma szaporodott ezen a napon báró Prónay
Róza úrasszonyunk jóvoltából, ki a balassagyarmati egy
ház kezelésében 230.000 pengős alapítványt tett egy
szeretetházra, hol a ház beszerzését és a felszerelését
30.000 pengőben állapította meg, míg a fenntartásáról
a 200.000 pengős földbirtokban való elhelyezésével gon
doskodott. Áll már a szeretetház! Készül már a felirata
is: „Báró Prónay Róza és Irma szeretetház." Ezidőszerint
öt, magával tehetetlen, elöregedett, hozzátartozóit e l
vesztett asszony nyert elhelyezést, egy diakonissza gon
dozásában, szeretetében és ápolásában. Azonban kétség
kívül fejlődni fog még s hirdetni fogja jótékonyságát,
igazi keresztyén szeretetét annak a nagy történelmi csa
lád tagjának, amely család a múltban is kivette részét
bőven a jótékonyságban. Ezt az intézményt adta át ren
deltetésének folyó hú. 3-án Kardos Gyula alespereslelkész s ő tudja legjobban, de tudják a hívei is, hogy
miért ragyogott két szemében örömkönny!

— Révfülöp kellemes üdülőhely a Balaton mellett,
Balatonfüred és Tapolca között. Vasút- és hajóálloma;.
Közvetlenül a Balaton partján, az olajjal portalanított
balatoni müút mellett fekszik. A Balaton vize itt 200—300
méternyire sekély, homokos, fürdésre nagyon alkalmas.
Kedves, szép látványt nyújtanak a szőlőkkel és erdőkkel
fedett dombok, amelyek egyszersmind az üdülőhely leve
gőjét is jótékonyan befolyásolják. R é v fü lö p ö n va n az
eva n g . ta n ító k V d ü lö h á z a egy szép park közepén, 16
kényelmesen berendezett szobával, 60 férőhellyel. A napi
ellátás (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora) 3 P 50 fillértől
4 P 30 fillérig, a szobák ára személyenként 80 fillértől 2
(kettő) P-ig. — Részletes felvilágosítást nyújt s kívá
natra tájékoztatót készséggel küld az evang. tanítók
Udülöhazának Intézősége, Révfülöp.

— „Baldauf Gusztáv-Alap.' A pécsi hívek nemrég
elhalálozott lelkipásztoruk emlékének megörökítésére
alapot létesítenek, amelyből gyülekezeti otthont akarnak
építeni. Az alap néhány nap alatt 1100 pengőre gyara
podott. Az adományok a pécsi lelkészi hivatal címére
küldendők. Néhai Baldauf Gnsztáv tisztelői és barátai,
amikor az elköltözött emlékét ápolják adományaikkal,
egyszersmind a pécsi, nagyjelentőségű gyülekezetnek is
jó szolgálatot tesznek.

— Megalakult a Protestáns Irodalmi Társaság hittudományi szakosztálya. Május 6-an, a Ráday-utcai refor
mátus theológiai akadémián megalakult a Magyar Protes
táns Irodalmi Társaság hittudományi szakosztálya. Az
alakulóülésen megjelentek között voltak: Ravasz László
püspök, Schneller István, a kolozsvári egyetem ny. pro
fesszora, dr. Pröhle Károly soproni, Csikesz Sándor
debreceni egyetemi tanár, Forgács Gyula sárospataki
lelkész, Csűrös István, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület
lelkésze, teológiai magántanárok, dr. Vass Vince, volt
teol. tanár. R a v a s z László püspök indítványára a szak
osztály elnökévé egyhangúlag P r ö h l e Károlyt, a sop
roni evangélikus hittudományi kar professzorát, a lipcsei
egyetem tiszteletbeli teológiai doktorát választották.
V a s s Vince enyingi lelkészt, a pápai református teoló
gia volt professzorát ezután megválasztották a szak
osztály titkárává.

— Egyházmegyei ifjúsági konferencia Győrött. A
győri egyházmegye Belmissziói Szövetsége május 6-án
rendezte második ifjúsági konferenciáját. Az istentiszte
leten Ihász László egyházm. jegyző prédikált Ján. 17,
15— 17. alapján. A délelőtti három előadást a második
hitágazat Kiskáté-magyarázata alapján Németh Károly
esperes, Szabó József püspöki másodlelkész és D. Kapi
Béla püspök tartották (Az ember. A bűn. A megváltás).
Délután a gyakorlati részét a konferenciának Töltéssy
Zoltán KIÉ főtitkár, Ittzés Mihály ifj. lelkész, Demetrovics Mária, Szijj Jolán és Zacher Lajos tanítók vezették.
Dr. Scholz Oszkár KIÉ elnök mondott befejező beszé
det. A záró istentiszteleten Túróczy Zoltán prédikált
Luk. 24, 21. alapján. A konferenciának mintegy 350 részt
vevője volt az egyházmegye minden gyülekezetéből.

— A Luther Naptár 1932. évfolyamára hirdetett iro
dalmi pályázat eredménye a következő volt: Az elbeszé
lés-pályázaton a jutalmat (70 pengőt) Margócsy Emilné,
Algővi Erzsébet (Nyíregyháza) nyerte el „Kiegyenlítve"
című elbeszélésével. Dicséretet nyertek: Vladár Viktor
(Az elveszett és visszanyert boldogság), Tóth István
(Bárányfelhők az égen), Kezlyüsné Balogh Margit (Légy
hív mindhalálig), Farkas Zoltán (Krisztus meghalt a gono
szokért). A mese-pályázaton jutalmat (60 P) nyert:
Moravcsik Gyuláné (Budapest) „Árva Teri" című mesé
jével. A költemény- és rajz-pályázaton jutalomra érde
mes munka nem érkezett. A költeménypályázaton dicsé
retet nyert Simon Ilona (Barabbás, Gyöngyszemek). —
A jutalomdíjakat a kiadóhivatal rövidesen meg fogja
küldeni. — Sopron, 1931. május 9. — A L u t h e r N a p 
tár k i a d ó h i v a t a l a .

— Értesítés. F. évi július 11-től augusztus 1-ig
társaskirándulást tervezünk Németország Luther-városaiba. Természetesen a modern n-met városokat is útba*
ejtjük. Az utazás kb. 450 P-be fog kerülni, amely összeg

— Adományok nyugtázása. Köszönettel ismerem el
a következő felülfizetéseket: Dr. Kneffel József, Túra,
0.40; Varsádi lelkészi hivatal 0.80; özv. Molnár Mártonné,
Békéscsaba, 0.60; özv. Späth Gyuláné, Győr, 1.40.

1 felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie,

— Csabacsüdön a mult évben Chován József lel
kész és neje m egalakították az Ev. Nő-, Leány- és
Legényegyletet. A három egyesület ma már 180 tagot
számlál. A nőegylet védnökéül dr. Raffay Sándorné Ömél
tóságát, díszelnökeiül: Kovács Andorné Öméltóságát és
dr. Mázor Elemérné, egyházmegyei felügyelőné őnagyságát; elnökéül a lelkész nejét, alelnökéül Darik József
tanító nejét választották meg. A nöegylet a múlt év k ará
csonyán a szegény gyermekeket pénzadománnyal segí
tette, melyhez dr. Raffay Sándorné Öméltósága 20 P-vel,
dr. Mázor Elemérné önagysága ugyancsak 20 P-vel járult.
Hálás köszönetét ezúton is kifejezi a kegyes adakozók
nak az egyesület s a megsegítettek. — Ugyancsak a h á 
rom egyesület ajándékozott az egyháznak egy szép nem
zeti lobogót, melyet a lelkésznek az ifjak nyújtották át
ünnepi istentisztelet alkalmával, ki azt felszentelte. —
Isten kegyelme és áldása legyen az egyesületek további
működésén,
— Ausztria. Június 28—30. ünnepli meg a s a l z 
b u r g i evangélikus gyülekezet a 200-ik évfordulóját aníiak a szomorú eseménynek, hogy Fírmian Salzburg:
érsek 30.000 salzburgi evangélikus lelket földönfutóvá
tett. Az ünnepségek iránt érdeklődőknek készséggel áo
felvilágosítást a lelkész, G erhard Florey, Salzburg,
Evangélisches Pfarrhaus.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

Gyurátz Ferenc

életrajza

Irta: D . P a y r S á n d o r ,
nyug. egyetemi tanár.

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi
Lelkészegyesület kiadásában megjelent a kilenc
ven esztendővel ezelőtt, 1841. április 27-én szü
letett áldott emlékű, nagy püspök életrajza, 392
oldalon, ötven képpel. A kötet felölel három
negyed évszázadot a dunántúli egyházkerület
történetéből. Szerzőjének neve egymagában biz
tosítéka a mű értékének.
A Lelkészegyesület a könyvet a gyülekeze
teknek, iskoláknak, híveknek figyelmébe ajánlja.
Ára most postaköltséggel együtt példányon
ként 6 pengő 50 fillér, könyvkereskedői ára 8
pengő lesz postadíj nélkül.
Megrendelhető az Evang. Lelkész! Hivatal
nál, Nagykanizsa, Zala megye, a pénz egyidejű
beküldésével. A megrendelés a postautalvány
szelvényén eszközölhető. Legalább öt példány
rendelése esetén, készpénzfizetés ellenében egyegy példány ára 6 pengő, postaköltséget nem
számítunk.
Dunántúli Ev. Egyházker. Lelkészegyesület.

D r. K a r n e r K á r o ly

egyet. ny. rk, tanár.

Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések, A felekezetek démografiájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A felekezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások. Öngyilkos
ságok. Kriminálstatisztika, Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u s f e l é “ s z e r h e s z tő s é g e (Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
Csengery-u. 45.)

P á ly á z a t.

A pestmegyei ev. felsőegyházmegyéhez tar
tozó újpesti ev. lelkészi állásra pályázatot hir
detünk. „A bányai ág. h. ev. egyházkerület lel
készválasztási szab.-rendeleté“-nek 15. §-ában
elősorolt okiratokkal felszerelt írásbeli jelentke
zések a főesperesí hivatalhoz (Cinkota) 1931. jú
nius 7.-ik napjáig küldendők be. Az istentiszte
letek magyar nyelven végezénuók, szórványosan
német nyelvű szertartások is előfordulnak. A
lelkész javadalma: 1. Kongrua: 1184 P 40 f. 2.
Készpénz az egyház pénztárából 815 P 60 L 3.
Szabad lakás a lelkészlakban, melynek világítá
sáról az egyház gondoskodik s fűtésére 40 q.
külföldi szenet és 40 q. tűzifát ad. 4. Palástdí
jak: keresztelésért 3 P.; esketésért 8, 20, 30 P.;
temetésért 8, 15, 30 P. osztályozás szerint; anya
könyvi kivonatért 3 P, családi értesítő minden
adatáért 50 fillér, de legalább 3 P. 5. Drágasági,
úti, irodai stb. pótlék címén az egyházpénztár
ból, ez idő szerint évi 1584 P 40 f. E pótlékok
értékét a közgyűlés évről-évre állapítja meg.
Budapest-Cinkota, 1931. május 13.
báró Prónay György s. k., Blatniczky Pál s. k.
egyh. m. felügyelő.

főesperes.
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A kiskőrösi evang. egyházközség iskolaszéke
a nyugdíjaztatás folytán megüresedett kaskantyui tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. —
Javadalom: Természetbeni kétszobás lakás, mel
lékhelyiségekkel, kerttel és a törvényes tanítói
fizetés. Kötelessége: hatosztályú elemi iskola,
valamint az ifjúsági egyesület vezetése, vasárna
ponként pedig ott helyben kántori teendők ellá
tása. A kellően fölszerelt kérvények f. évi május
hó 25-ig a kiskőrösi ág. hitv. evang. egyház iskola
székéhez nyújtandók be.

■Nypaitotl • O f ír f HirUp i r o a d i í a f i a t i i t t fv o ra tu tó iia O t *t . Csúcsot Ganfcl?-«. 15 u i a . — fV«*«tö T.ifet) tatviu.) — T alafai 339. — 1588
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XVII. évfolyam.

SzerfctsztfisiB ts kiadóhivatal:
LEBENY (Koson n.)
Kiadta : I LUTHER - SZŐ VÉTSÉG.
Postatakarékpénztári csekkszámla: 1290.

21. » i n i .

Alapította : OR. RlfTIY SIIOOR püspök. Mtaielenlk hetenként eovszer, vasárnap.
Eiinzetési ár: ítész évre 6 P. 40 Ilii., félévre 3 P
S itrk M iU té rl UI«Mi
20 (HL negyedévre 1 P. 60IIIL ín sihm 16 Ilii
N É M E T H K Á R O L T «aper«».
Hirdetési árak aegepvezés szerint.

Pünkösdi keserűség.
„Ezeket pedig mikor hallották,
szivökbeo raegkeseredéDek, és mon
dának Péternek és a többi apostolok
nak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, fér
fiak?“
Ap. Csel. 2, 37.

Pünkösdi örömről, tüzes nyelvekről, a Szent
lélek kitöltetéséről sokat hallunk, olvasunk így
Pünkösd-tájban. Még politikai lapok vezércikkei
ben is megjelenik a Szentlélek fényes, tüzes láng
nyelvek alakjában és persze azt óhajtja prédiká
tor és vezércikkíró egyaránt, hogy az egyház
tagok, illetve a polgártársak teljenek meg Szent
lélekkel s mindazokkal az adományaival, ame
lyek egyházi politikai vagy egyházpolitikai szem
pontból kívánatosak. Vagyis az a kívánság jut
kifejezésre, hogy mindenki részesüljön abban az
adományban, amit Krisztus a tanítványainak
ígért meg, s amelynek révén a tanítványok
a p o s t o l o k k á lettek.
Csodálatos, hogy általában véve a keresztyénségben így Pünkösd táján mennyire megfeled
keznek az emberek a köteles szerénységről és
alázatosságról. Mindjárt és tüstént bele szeret
nének csöppenni az apostolságba s nem minden
önteltség és önámítás nélkül megfeledkeznek a
pünkösdi történetben arról a sokaságról, amely
nem apostolokból állott, hanem az apostol hallga
tó s á g á b ó l tevődött össze. Még csodálatosabb,
hogy erről nemcsak az ünneplő gyülekezetek,
hanem az ünnepi igehirdetők is meg szoktak
feledkezni.
A prédikátor el szokott feledkezni arról,
hogy azok, akik pünkösdi harsonáit hallgatják,
esetleg talán nem azok közül valók, akikre most
azonnal, a délelőtti istentisztelet folyamán a
Szentlélekkel való megkenés dicsősége várako
zik, hanem olyanok, akik életükben szavaikkal,
cselekedeteikkel, gondolataikkal, terveikkel a
Krisztust öldöklik. A prédikátor nagyon hajlik
arra, hogy megfeledkezzék önmagának feltenni
a kérdést: Barátom, férfiú, hová, kik közé tarto
zol te tulajdonképen? Azok közé-e, akik aposto
lokká avattattak, vagy azok közé, akikben a
Szentlélek első munkája az lenne, hogy a szívü
ket megkeseríti?
A Pünkösd ünnepe, a hagyományos ünneplési mód által igen könnyen lehet az igehirdető

nek és az igehallgatónak tőrévé. A Pünkösdöt
ünneplő szónok és gyülekezet olyan magától
értetődőnek veheti, hogy nekik az apostolok, a
Szentlélekkel megteltek seregében van a helyük,
hogy egy lépéssel közelebb juthatnak a pokolhoz.
Általában sokféle okunk van manapság arra,
hogy elkeseredjünk és szívünkben megkesered
jünk. Azokat a dolgokat, amelyek bennünket
aggasztanak, keserítenek, emésztenek, hétköz
napiaknak nevezzük s az élet kellemetlen reali
tásainak. A hétköznapok gondja, pora, sivársága
elől, az életnek nyomorúságos realitásai elől
menekülünk az „ünneplésbe“. Felüdülést kere
sünk. Valamit, ami optimizmusra, derűre tud
bennünket hangolni. Szeretünk néha megjelenni
Bethesda tavának tornácainál, ahol van valami,
amibe belevethetjük magunkat. Jólesik hallanunk
a piaci lárma és kúfárkodás után méla füzfasípot,
tilinkót vagy akár tárogatót és harsonát is, hogy
elringathassuk magunkat valami délibábos han
gulatban.
A pünkösdi történet azonban kérlelhetetle
nül rámutat az apostolok kicsiny társasága mel
lett egy nagy sokaságra, amelyik a pünkösdi
prédikáció hallatán szívében megkeseredik. Le
gyünk pedánsak, és mondjuk ki, hogy az eredeti
szövegben nem az áll, hogy megkeseredtek, ha
nem az, hogy az apostol beszéde a hallgatóknak
szívébe nyilalott, ha ugyan tudjuk még, hogy a
nyíl a szívbe beleszúr és pedig halálosan bele
szúr.
Az az első keresztyén gyülekezet ott Jeru
zsálemben olyan emberekből került ki, akiket az
apostoli prédikáció, az evangéliom első nyilvános
hirdetése halálosan megsebesített. Péter apostol
egy rettenetes ellentétre mutat rá a prédikáció
jában: „Ürrá és Krisztussá tette Isten azt a Jézust,
akit ti megfeszítettetek.“ Kiknek prédikálunk mi?
miféle prédikációkat hallgatunk mi? Csakugyan
megengedhető-e ebben a bűnökkel megterhelt,
Isten előtti felelősségről tudni nem akaró, az
aranyborjú körül táncoló, hitetlen világban, hogy
a „sátoros ünnepen“ a templomban vizitelő soka
ságban a „szentek“ gyülekezetét lássuk és szólít
suk meg? Amikor személytelen mondatokban és
általános frázisokban beszélünk a hitetlenségről,
szekularizmusról, anyagiasságról, pénzimádásról,
erkölcstelenségről, vájjon nem tudjuk-e, hogy
mindezeknek a bűnöknek képviselői közül egy
némelyek ott ülnek a templom padjaiban éppen
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így, nagy ünnepek alkalmával, s ezekhez nem a keresztyénség nem is azért van a világon, hogy
sekélyes és naív elnézés hangján kellene szólni, képviselőit kegyelje a világi hatalmasság. A ke
hanem azon a pünkösdi nyelven, amelyen Péter res ztyénségnek szenvednie és tűrnie kell.
szólt a jeruzsálembeliekhez? S aki hallgatja az
A Pünkösd csak félig diadal-ünnep. Ellen
örömhírt? Vájjon szónoklatot vár és kap-e a hír ben teljes egészében megindítása a nagy harcnak
helyett? Körmondatokat és illatos szóvirágokat a bűn ellen, ahogyan az nem álmoskönyvekben
a hatalmas tények és események, Istennek és található, hanem konkrét tényekben, amilyen volt
Krisztusnak cselekedetei helyett?
akkor Krisztus megfeszítése, amilyen ma a tőké
Az emberek sok mindenből kiábrándultak. nek garázdálkodása, a faji és nemzeti gyűlölkö
Mikor azt olvasom, hogy harminc-negyvenezer dés szítása, a munkások felbujtogatása, az emberember nézi végig a futballmeccseket, amikor olva mészárlás nagyban és kicsinyben, harcmezőkön
som, hogy a test ápolására mennyi pénzt költe és hálószobákban.
nek még a mai nyomorúságban is az emberek,
A Pünkösd azt kiáltja felénk: Ti teszitek
akkor arra kell gondolnom, hogy ezek a sokezrek mindezeket! Ti miattatok gyaláztatik a keresz
és milliók mennyire kiábrándulhattak a leiekből, tyénség a pogányok között! Ti miattatok fordul
hogy így imádják és szolgálják a testet s ennyit nak el a pogányság legnemesebbjei is a kérészáldoznak a testért. Amikor látom a keresztyén- tyénségtől és csömörlenek meg attól a képmuta
ség képviselőinek a világ igen nagy részében tástól, amely a száján keresztül egyszerre tud
élvezett kényelmes, sőt előkelő pozícióját, arra fújni hideget és meleget.
kell gondolnom, hogy milyen felületessé, sekéllyé
Hozzánk, elsatnyult keresztyénekhez az
lett a keresztyénség, amióta a katakombák mély olyan pünkösdi ünneplés illik, amikor szívünkbe
ségeiből a felszínre, a napvilágra és a nagy vi nyilai az Ige, s a Szentlélek arra a kérdésre
lágba jött. Mennyit vesztett mélységéből a kérész-,' indít: ,,Mít cselekedjem?“
tyénség, hogy a szívbe hatoló tőr helyett sokszorosan kedélyderítő pilulává lett hisztérikus, ^
ásítozó és dologtalanul ősök örökségén élősködő
Kérdés egyházunk jogászaihoz
lárvák számára.
,,Ti feszítettétek meg a Jézust“, azt mondja
Szabályszerű lelkészjelölő közgyűlés határo
Péter. Bizony ő nem beszél általánosságban. zata ellen a hívek beadvánnyal fordultak az egy
Nem mondja azt, ,,lelkipásztori diplomáciával“, házmegye elnökségéhez, új jelöltet kérve.
vagy prozelitát halászó élelmességgel, hogy a
Kérdés: Az E. A. alapján van-e joga az egy
Krisztus valahogyan egyszer csak ott függött a házmegyei elnökségnek a beadvány alapján új
keresztfán, hanem kimondja, hogy emberek sze jelölő közgyűlést egybehívni, avagy a jelölő köz
gezték oda, sőt kimondja, hogy a zsidók juttat gyűlésnek, mint a választási eljárás egyik moz
ták oda, sőt, hogy éppen az ő hallgatósága jut zanatának határozata ellen csak kereset (felleb
tatta oda. Ha a falumban nem volnának isten bezés) beadásának van-e helye?
telenek, iszákosak, paráznák, telhetetlenek,
Válasz.
engesztelhetetlenek, pogányok, s ha a te falud
ban sem volnának, meg a te városodban sem
A z E g y h á z i A lk o tm á n y a le lk é s z je lö lé s r ő l nem
volnának, akkor nem tudom honnan jönnének in té z k e d ik , h a n em csu p á n le lk é s z v á la s z tá s r ó l b e s z é l.
ezek a bűnök, amelyekkel tele vannak az újsá A 72, § -b a n a z e g y h á z k e r ü le t e k e t arra k ö t e le z i, h o g y
gok. Igen jó volna, ha a keresztyénség, ha annak le lk é s z v á la s z tá s i s z a b á ly r e n d e le t e k e t a lk o ss a n a k . E b b ő l
hivatalos képviselői, valóban komolyan vennék az k ö v e t k e z ik , h o g y m in d a z o k a d o lg o k , a m e ly e k r ő l a
az evangéliomot, a bűnt, a kárhozatot és a meg s z a b á ly r e n d e le t a le lk é s z v á la s z tá s s a l k a p c s o la tb a n r e n 
váltást. Ha az ige olyan lenne az igehirdető aja- d e lk e z ik , a v á la s z tá s i e ljá r á sn a k m o z z a n a ta it k é p e z ik s
kán, mint az elröppenő nyílvessző, s úgy vágna az e g y h á z i tö r v é n y k e z é s i eljá rá sra v o n a tk o z ó la g az E. A .
bele a szívbe, mint a célba talált nyílvessző.
329. §, e) p o n tjá b a n fo g la lta k sz e r in t b ír á la n d ó k el. N em
a
lk a lm a z h a tó te h á t a v á la s z tá s i e ljá r á s fo ly a m á n és
Ha csakugyan annyi a bűn, amennyiről útonútfélen hallunk, akkor a keresztyén igehirdető a n n a k tá r g y á b a n ta r to tt k ö z g y ű lé s e k r e sem a 329. §. g)
nek kötelessége utána járni, kik hát ennek a sok p on tja, sem p e d ig a 21. §. e ls ő m o n d a ta . E b b ő l k ö v e t k e 
bűnnek a hordozói? A politikusok rákenhetik a zik to v á b b á az is, h o g y az e g y h á z m e g y e i e ln ö k sé g n e k
szomszédokra a nyomorúságot, mondhatják, n in c se n joga k ö z ig a z g a tá s i ú to n új je lö lő k ö z g y ű lé st h ív n i
hogy mindenhol vannak a nyomorúság okozói, ö s s z e , h a n em a j e lö lé s c s a k is b ír ó sá g i ít é le t t e l se m m isít
csak a mi sorainkban nincsenek. S a hazafiak h e tő m eg. A k e r e s e t b e a d á s á t a 395. §. sz a b á ly o z z a .
kebele büszke öntudattól dagad. De az evangé- H a az ille tő e g y h á z k e r ü le tn e k v a n jó v á h a g y o tt s z a b á ly 
liom nem azért adatott nekünk, hogy a bűnein r e n d e le te , a m e ly a je lö lő k ö z g y ű lé s r e k iv é t e lt s ta tu á l s
ket másokra kenjük, hanem azért, hogy rámutas az e g y h á z m e g y e i e ln ö k s é g n e k m e g a d ja a jo g o t arra, h ogy
sunk: ,,Ti öldöklitek a Krisztust!“ Valószínű, az e g y h á z k ö z s é g i k ö z g y ű lé s a j e lö lé s t m e g r e p e tá lh a ssa ,
hogy a Péter apostol módján prédikáló keresz a k k o r e lk e r ü lh e tő a t ö r v é n y k e z é s i eljá rá s, d e e x p r e s s is
tyén magára zúdítja a világ hatalmasainak v e r b is m e g a d o tt jog n é lk ü l a je lö lé s n e k k ö z ig a zg a tá si,
haragját; úgy tudom, Péter apostol Rómában ső t e ln ö k s é g i ú to n v a ló m e g s e m m is íté s e abszu rd um .
annak idején nem kapott díszsírhelyet. De a A n n á l is in k á b b , m ert az E. A . e g y á lta lá n se m m ifé le
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vonatkozásban nem ad ilyen hatáskört egyházközségi
Először is: A Szentlélek pünkösdi kitőlteközgyülések határozataival szemben az egyházmegyei ^ tése az apostolokra hozzátartozik azokhoz az
elnökségnek. Még ahol hatáskört biztosit is az egyház- ' eseményekhez, amelyekről az igehirdetés beszélt,
megyei elnökségnek (44. §. f); 281. §.), ott is köteles az 1 S ez az esemény bele van ágyazva kétszeresen is
elnökség az egyházmegyei közgyűlésnek indokolt jelena történelembe. Bele van ágyazva az ószövetségi
tést tenni. A 395. §. második bekezdése, amely szerint
szentírás révén, és Jézus Ígérete révén. Pál aposválasztási ügyekben az esperes által kirendelt tiszti
tol a pünkösdi prédikációban rámutat arra, hogy
ügyész is indíthat keresetet, szintén azt mutatja, hogy JjJóel próféciája teljesedett be. A Szentlélek kiaz egyházi közigazgatási hatóság a választási eljárásba Ttöltetése Jézus Krisztus életének egyik fejezete,
nem közigazgatási, hanem bírósági úton nyúlhat csak I „Jézus az Istennek jobbja által felmagasztaltatbele a számára megszabott adminisztrációs ügyek kére- “Iván, és a megígért Szentlelket megnyervén az
tein túlmenöleg.
’. f Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és

_

____ . _____ ___‘7 hallotok." Az apostol a Szentlélekről, nem mint
^.valami olyanról beszél, ami az életnek és esemé
n y e k n e k egy másik, titokzatos rendjébe tartozik,
A szentlélek
7 amely valami egészen új sorozatot kezd meg az
A keresztyén egyház megalapítása Pünkösd, isteni kijelentésben és a történelemben. A Pün
ünnepéhez fűződik. Péter apostol a Szentlélek^ kösd folytatása annak, amit Jézus elkezdett s
amit Isten elkezdett Jézus által a világban. A fel indítására prédikált és hallgatóságában a Szent
lélek keltette fel azokat az érzelmeket és el magasztaltatott Jézus cselekedte azt, hogy a
határozásokat, amelyek háromezer embert a Szentlélek kitöltetett az apostolokra.
De nem csupán ez az összefüggés van meg
keresztyénségre vittek. Felvetődik az a kérdés,
hogy milyen összefüggésben vannak az első Jézus és a Szentlélek közt. Nagyon fontos körül
Pünkösd eseményei Jézussal. Tudjuk, hogy az mény ez, hogy a feltámadott és élő, a cselekvő
újszövetségi iratok kivétel nélkül a keresztyén- és kormányzó Krisztus küldi el a Szentleiket s
ség megalapítása után keletkeztek, azok mind így az egyház megalapítása is beletartozik azok
az egyház kebelében íródtak, a keresztyén nak a dolgoknak a rendjébe, amelyek beteljesed
kegyességi irodalomnak és propaganda-irodalom tek. De ez még nem minden. A Szentlélek hozzá
nak a termékei. Az egyházban kezdettől fogva a tartozik Jézushoz nemcsak azért, mert a Szent
Szentlélek munkálkodott. Mi az összefüggés
lélek — a dogmai megállapítás szerint — az
Atyától és a Fiútól származik. Hozzátartozik
Jézus és a Szentlélek között?
Annyi bizonyos, hogy az apostolok egész azért is, mert a Szentlélek Jézust dicsőíti és
munkájukat a legszorosabb összefüggésben levő abból vesz, ami a Jézusé. Az összefüggés tehát
nek tudták egyfelől Jézussal, másfelől a Szent- egyfelől történelmi, másfelől életteljes, végül
lélekkel. Ügy érezték és tapasztalták, hogy Jézus egyszersmind lényegbeli és tartalmi is. A Szent
együttmunkálkodik velők. Hirdetésüknek közép lélek nem ád semmi olyant, amit nem Jézustól
pontja és veleje az volt, hogy a megfeszített kapott volna. A Szentlélek gyümölcsei kivétel
Jézus feltámadott és él. Pál apostol arról beszél,
nélkül mind azon az egy, élő fán értek meg,
hogy őt maga az Ür választotta el és hívta el amelynek „levelei a népek gyógyítására valók".
apostolnak. Az egyház szegletköve és feje a Az a gazdagság, amely a világba és az egyes
Jézus; az egyháztagok Jézusnak, a Fejnek tag emberekbe a Szentlélektö! árad, a Jézusnak a
jai. Az apostolok elsősorban Jézusnak bizonyság gazdagsága, hogy az egész világ éledjen és örven
tevői és azt beszélik, amit láttak és hallottak, dezzen a feltámadott és mennyekbe ment Jézus
amit szemléltek és kezükkel tapintottak. Az ős erejének, dicsőségének és hűségének.
keresztyén prédikáció elsősorban nem tanítás
A Szentlélek tehát az evangéliomba tarto
volt, hanem bizonyos, rendkívüli, megmagyaráz zik. A Szentlélek munkája folytán az emberiség
hatatlan eseményeknek elbeszélése. Nem tan, ha történelmében beállott és beálló események, tör
nem történet. Az evangéliomokról ezt még nyil ténések, alakulások mind szorosan összefüggnek
vánvalóbban elmondhatjuk. Lukács evangéliomá- nemcsak okozatilag és történelmileg, hanem
nak elején azt írja, hogy sokan kezdték rend lényegileg, elválaszthatatlanul és szervesen az
szerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszé élő Krisztus történelmével és munkálkodásával.
lését, amelyek beteljesedtek s ő is ezt a célt tűzi Kitűnik a mondottakból, hogy az a modern, de
ki maga elé. Pál apostol a prédikációjában nem nagyon régi spiritualizmus, amely manapság pél
akar egyébről szólni, mint Jézusról. Péter és dául a theosofiában terpeszkedik, nem egyeztet
János apostolok a nagytanács előtt azt mondják: hető össze azzal, amit a keresztyénség a Szent
„nem tehetjük, hogy amikat láttunk és hallot lélekről tud és tanít. A part-, gát- és meder
tunk, azokat ne szóljuk".
nélküli; miszticizmusból, filosofiából és pogány
Nyilvánvaló tehát, hogy az őskeresztyén ige vallások tanaiból összeelegyített spiritualizmus
hirdetés tárgya nem elmélet, hanem élet és gyökerében és végeredményében az ember dicső
tapasztalat, realitás és kézzel foghatóság volt. ségét szolgálja. Elszakad a Jézustól és a Jézus
De ha ez így van, akkor a Szentlélek milyen ban megjelent életnek és üdvösségnek földi törté
szerepet játszik?
nelmétől. Ez a lélek, amely nem a Jézusnak a
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Lelke, a kozmikus, a gyökértelen és határozatlan
lélek létezhetik ugyan, mert sokféle lélek van,
de semmíesetre sem az igazságra vezérlő lélek.
Nem szükséges talán rámutatnunk arra,
hogy napjainkban, amikor a sokféleképen mechanízált, sok területen gépiessé és determinálttá
vált világban annyi ember kívánja és sóvárogja
a lelkiséget, az életforrást, milyen fontos az, hogy
a keresztyén egyház a Szentléleknek indítására
és segítségével határozott hangon tegyen bizony
ságot arról, hogy az élet és üdvösség Jézustól
van és Jézushoz vezet. Hogy az ember nem érheti
be azzal, ha valamit mozgolódni érez magában,
ha úgy tapasztalja, hogy valami belülről hajtja
és ösztönzi, megihleti és táplálja, hanem szüksé
ges, hogy megvizsgálja a lelkeket, amelyek kívül
ről-belülről ostromolják.
Az Isten ád Szentleiket azoknak, akik tőle
kérik és pedig a Jézus nevében, a Jézus Szent
leikét kérik. Erre van ráutalva a világ. Nem elég
a „lelkesedés“, nem elég az „ihletettség“, nem
elég a „láng'lélek“. Szentlélek kell, Jézusnak a
lelke, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki
Jézusról tesz bizonyságot, a Jézusból vesz, a
Jézust dicsőíti és igazságra vezérel.
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Suomi Zsinat.
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Keresztyén bizonyosság.
Azért az ember, valahányszor rámeredt a
pusztán emberi életnek nagy igazsága: a befejezetlenségnek, a tehetetlenségnek, az elégtelen
ségnek képe, mindannyiszor két irányban tudott
csak menekülést keresni a leverő hiábavalóság
és a kétségbeejtő szomorúság elől. Az egyik a
művészet, a másik a vallás.
A művészetben úgy talált enyhülést, hogy
kőben, képben, zenében, szóban iparkodott tö
kéletesen kifejezni az életnek tökéletlenségét s
a művészi alkotás tökéletességében iparkodott
föléje kerekedni végzetének. Nyilvánvaló azon
ban, hogy ez nem kiút, nem szabadulás a bilin
csekből. Nem diadal az, ha valaki a Medúza-főt,
amelytől megdermedt, kiábrázolja. Az eredmény
csupán annyi, hogy most már kétfelől mered
ránk a Medúza-kép: a valóságból és a szoborról.
Azzal nincs rajtunk segítve, hogy tökéletesen ki
tudjuk fejezni, milyen tragikus az emberi élet.
A másik út, amelyen az ember a menekülést
keresi, a vallás. A vallás legbensőbb lényege
szerint ut, amelyen az ember menekülni akar
önmaga elől. Sorsa elől, amelyet emberi számí
tás szerint kikerülhetetlennek tart, s azért túlemeli a kiszámíthatóságon. Az adott és megta-
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pasztáit valóságon túl keresi a másik valóságot,
hogy van-e. Túlmegy az ember a saját világán,
az érzéki tapasztalatok világán. Nem művészi
alkotással akar fölibe kerekedni sorsának, ha
nem egy új nyomon indul el. Meg akarja keresni
az értékek világát, meg akarja állapítani az ér
tékek skáláját. S megint elsősorban a maga lel
két tapogatja végig, hogy mit talál benne, önm a
gában keresi azt az értéket, ami maradandó,
amit elrabolni nem lehet.
Erényeket keres, talál, magasztal. Si fractus
illabatur orbis, még ha a világ összedől is, a hős
nem fél. Isteneket, félisteneket, hősöket termel,
azokra ruházza rá azt, amivel ő maga nem ren
delkezik. Az istenek világa biztosítéka annak,
hogy a múlandó világ múló dicsősége nem vész
el nyom nélkül. Ámde beköszönt a Götter
dämmerung, az istenek alkonya. A szentelt pa
gonyokból elillannak az istenek, az oltárok tüze
kialszik, amikor az ember rájön, hogy olyan
színjátékban gyönyörködött, amelynek alakjait a
saját leikéből vetítette a színpadra.
Az élet történelem. S a történelembe az
ember nem bir Istent beállítani. A történelembe
belépő Isten nélkül a vallásnak nincsen reali
tása, anélkül minden erény, minden szépség, jó
ság és igazság, amibe az ember az istenséget öl
tözteti, csak bábjáték, kosztüm, fantázia.
A megváltás nem indulhat ki az embertől.
Az ember nem termelheti ki az emberfölötti em
bert. Innen, a mi világunkból semmiféle plusz
nem meríthető. Az életteljességnek és életbizo
nyosságnak az abszolút teremtés világából kell
jönnie. S ami onnan mint váltság, bizonyosság,
teljesség jön, kell, hogy több legyen, mint te
remtmény. A teremtményi világ kérgét, korlá
táit át kell törni.
S így jön a világba az örökkévaló, egyszü
lött Fiú, aki nem teremtmény, de belép a törté
nelembe s az incarnatioval, a megtestesüléssel
részévé lesz a teremtett világnak s új életet ád
a világnak úgy, hogy az immár nem csupán te
remtett, hanem egyúttal megváltott világ. A J é 
zus Krisztusban benne van az életnek teljessége
s az élet teljessége benne van a történelemben.
;,Ime én tiveletek vagyok a világ végezetéig."
Jézus Krisztus nem idealizálja az életet és
a világot. Jézus Krisztus nem az ideális ember,
úgy, amint azt az ember elgondolja. Egy szép
emberi életpályát sohasem olyannak képzelünk,
amilyen Jézusé volt. Jézus élete reveláló, kinyi
latkoztató élet volt. Megmutatta, hogy csak egy
út van a teljes élethez: a megváltás útja. Azé
a megváltásé, amelyben az ember újjászületik,
új teremtménnyé lesz. S megmutatta azt is, hogy
erre az útra miként léphetünk: csakis őáltala.
,,Nincsen senkiben másban üdvösség." S őhozzá
nem juthatunk el másként, mint kegyelem által.
Egyetlenegy reménysége és bizonyossága van
tehát az embernek ebben a világban: az isteni
kegyelem, amely megjelent a Jézus Krisztusban.
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De hát csakugyan bizonyosság ez? A keresztyénség azt mondja, hogy ezt a bizonyossá
got csak hit által szerezhetjük meg. Higyj az Ur
Jézus Krisztusban és üdvözülsz! Ezzel a köve
telménnyel nem válik-e megint minden bizony
talanná? Nem önmagunkra vagyunk-e megint
utalva, amikor a hitünkre kell támaszkodnunk?
Erre a kérdésre Jézus szavaival válaszol
hatunk: „Ha valaki cselekedni akarja Isten aka
ratát, megismerheti e tudományról, vájjon Is
tentől van-e?" Ha bizonyosságra akarsz eljutni,
megvan rá a mód. Legyen annyi hited, mint egy
mustármag. Legyen annyi hited, hogy élj abban
a feltevésben, hogy Jézus az életnek teljessége
és a te megváltód. Próbáld ki! Jézus nem kí
vánja, hogy vakon higyj benne. De annyit meg
követel, hogy az isteni kegyelmet, amelyben ré
szesültél azáltal, hogy az evangéliomot hallot
tad s megkereszteltettél, ne vesd meg, hanem
cselekedd Istennek az Igéből megismert akara
tát. Ne elméletileg igyekezzél tisztázni a függő
kérdéseket. Az életre úgy jutsz el, hogy élsz,
mozogsz, cselekszel. Ez a keresztyén bizonyos
ság útja is. Tégy, cselekedj úgy, mintha Jézus
volna az Urad. A többit majd megtapasztalod

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. A Szentlélek gyümölcse (Gál.
5, 22). 6. Jóság. — Máj. 25., hétfó: A jóság néhány ismer
tető jele. Példabeszédek 14, 20—31.; 16, 6. — Máj. 26 .
kedd: Isten maga a jóság. 36. Zsoltár. — Máj. 27., szerda:
Isten jóságát nem lehet büntetlenül megvetni. Róm. 2,
1—11. — Máj. 28., csütörtök: Egy ótestámentomi példa
kép. 2 Sámuel 9. — Máj. 29., péntek: Egy újtestamentomi
példakép. Filemon 9—25. — Máj. 30., szombat: A jóság
örömest adakozik. 2 Kor. 8, 24-tól 9, 11. — Máj. 31.,
vasárnap: Könyörgés a jóságban való növekedésért.
2 Sámuel 1, 11. 12.; Róm. 15, 14. — Szentháromság vasár
napja; epistola: Róm. 11, 33—36. Isten kikutathatlan
mélységei; evangéliom: János 3, 1—15. Űjjászületés. —
E m l é k e z t e t ő : 1521. május 25. Lutherra kimondják
Wormsban a birodalmi átkot. — 1700. május 26. gróf
Zinzendorf Lajos szül. — 1564 május 27. Kálvin János
meghalt.
— D. Geduly Henrik püspök jubileuma. A tiszai
egyházkerület püspöke, az egyetemes közgyűlés egyházi
elnöke, a Protestáns Közös Bizottság elnöke, a theológia
tiszteletbeli doktora, nyíregyházi lelkész harmadéve
ünnepelte negyven esztendős lelkészi szolgálatát. Akkor
a kormányzó „teljes elismeréssel“ tisztelte meg a püspö
köt. A püspök most újból jubilál. Május 16-án volt húsz
esztendeje, hogy Zelenka Pál utódjaként a tiszai egyházkerület püspökévé avattatott. A jubiláló püspök 1866.
október 24-én született, tehát 64 esztendős. Az Evangé
likusok Lapja tisztelettel köszönti a jubiláns püspökötl
— Kiss István püspök egyházlátogatási körútja.
Kiss István püspök meglátogatta Bér, Egyházasdengeleg,
Szirák, Vanyarc és Galgaguta egyházközségeket.
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—• Lelkészválasztások. A tótkomlósi gyülekezet
Z e m a n n M i h á l y t , a gyóni gyülekezet M u r á n y i
K o v á n G y ö r g y ö t választotta lelkészévé.
— A tíszavidéki ág. h. ev. egyházmegye lelkész
egyesülete m ájus h ó 7 -é n ta r to tta f. é v i ta v a s z i g y ű lé s é t
T o k a jb a n . G y ű lé s e lő t t a le lk é s z e k

ú r v a c so r á v a l é lte k ,

a m e ly e t B é lá k S á n d o r to k a ji le lk é s z s z o lg á lta to tt ki.
A z é r t e k e z le t e t dr. D óm ján E le k fő e s p e r e s , a le l k é s z 
e g y e s ü le t e ln ö k e n y ito tta m eg, m ajd e lő a d á s t ta r to tt a
„ N a p k e le ti M e g v á ltó -típ u s o k " -r ó l. A g y ű lé s m in d e n r é s z t 
v e v ő je n a g y le lk i g y ö n y ö r ű s é g g e l h a llg a tta a tu d o m á n y o 
sa n f e lé p ít e t t e lő a d á s t é s a je le n le v ő k r é s z é r ő l e g y h a n 
gú a n n y ilv á n u lt m e g az az óhaj, h o g y az e lő a d ó fő e s p e r e s
m in é l tö b b sz ö r r é s z e lt e s s e le lk é s z e it n a g y v a llá s tö r té n e ti
tu d á sá n a k

a k in c s e ib e n . A

to v á b b ia k b a n a g y ű lé s „ A z

e g y h á z ta g o k f e g y e lm e z é s é r ő l“ s z ó ló s z a b á l y z a t t e r v e z e t e t
v ita tta m eg p o n tr ó l-p o n tr a é s a p r o te s ta n tiz m u s t le g ú ja b 
b a n é rt k ü lső tá m a d á s o k k a l fo g la lk o z o tt. V é g ü l le l k é s z 
e g y e s ü le t i ü g y e k e t tá r g y a lta k . E ste 7 ó ra k o r a te m p lo m 
b a n v a llá s o s e s t é ly v o lt, a m e ly e n C sá k ó G y u la k isv á r d a i
le lk é s z h ir d e tte az igét.

— Ifjúsági vezetőképző-tanfolyam Pápán.

A

v esz

p rém i e g y h á z m e g y e B e lm is s z ió i E g y e s ü le t é n e k é s H erin g
J á n o s n a k , a B eim , E g y e s ü le t e ln ö k é n e k r e n d e z é s é b e n ,
k é tn a p o s K IÉ v e z e t ő k é p z ő - t a n f o ly a m

v o lt P á p á n , m ájus

7. é s 8 -á n . A le lk ie k b e n á ld o tt ta n fo ly a m
so r b a n
n e m z e ti

a

két

k ö z p o n ti

titk á r n a k

és

k ik ü ld ö ttn e k :

D obos

K á r o ly

s ik e r é t e ls ő 

T ö lt é s s y
ifjú sá g i

Z o ltá n

titk á r n a k

sem m i fá r a d sá g tó l v is s z a n em ria d ó m u n k a k é s z s é g e b iz 
to s íto tta , d e ig e n n a g y r é s z e v o lt a b b a n T a k á c s E lek
e s p e r e s n e k is, k i a r e n d e z ő k n e k a le g n a g y o b b m e g é r té s s e l
é s a z ifjú sá g i m u n k á t s z ív é n v is e lő s z e r e t e t t e l v o lt m ár
a k o n fe r e n c ia e lő t t is, d e az e g é s z k o n fe r e n c ia le fo ly á s a
a la tt is, e lé g g é m e g n e m b e c s ü lh e t ő tá m o g a tó ja é s s e g í 
tő je. K ü lö n m e g k e ll e m lé k e z n i a p á p a i g y ü le k e z e t á ld o 
z a tk é s z s é g é r ő l, a m irő l a k o n fe r e n c ia k ö lt s é g e ih e z m e g 
a já n lo tt
a

100 p e n g ő

k ö lt s é g e k h e z

ta n ú sk o d ik .

O b e tk ó

V ilm o s

K ü lö n

h o z z á já r u lt m ég

v eszp rém i

g y ü le k e z e t i

g o n d n o k é s S c h o ltz O szk á r, a K IÉ e v . á g á n a k o r sz á g o s
e ln ö k e

10— 10 p e n g ő v e l. S c h ö c k

e lő k é s z ít é s

fá r a d a lm a it v á lla lta

G y u la le lk é s z a h e ly i
m agára. A

k o n fe r e n c ia

is t e n t is z t e le t t e l k e z d ő d ö tt, m e ly e n T a k á c s E le k e s p e r e s
m o n d o tt

ta r ta lm a s

m e g n y itó

b e s z é d e t.

U tá n a ,

m ég

a

te m p lo m b a n , v it é z D r a s k ó tz y Istv á n n y. a ltá b o r n a g y , g y ü 
l e k e z e t i f e lü g y e lő ü d v ö z ö lte a k o n fe r e n c iá t a p á p a i e g y 
h á z k ö z s é g n e v é b e n , m ire a g y ü le k e z e t i ta n á c s te r e m b e n
m e g k e z d ő d te k

a z e lő a d á s o k

é s m e g b e s z é lé s e k ,

S c h o ltz

O szk á r, T ö lt é s s y Z o ltá n , D o b o s K á ro ly , B ö d e c s K á ro ly
su ri le lk é s z , S c h ö c k G y u la p á p a i é s H er in g J á n o s v e s z 
p rém i l e lk é s z e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l. A k o m o ly m e g b e s z é 
l é s e k e t sz a b a d té r i já té k o k b e m u ta tá s a k ö v e t t e , h o g y így
a r é s z tv e v ő k m e g is m e r jé k a z t a m ó d s z e r t, m e lly e l a K IÉ
a z ifjú sá g n a k n e m c sa k le lk it á p lá lé k o t , h a n em k e r e s z t y é 
n ie n á r ta tla n s z ó r a k o z á s t is ig y e k s z ik n y ú jta n i. A k o n fe x e n c iá t b e fe je z ő , c sa lá d ia sá n b iz a lm a s e s z m e c s e r e k ö z b e n ,
h o l sz ó b a k e r ü lt az a m u n k a is, m e ly e t a K IÉ c s o n k a 
o r sz á g u n k h a tá r a in tú l v é g e z a p r o te s tá n s é s m a g y a r ifjú 
sá g k ö r é b e n , T ö lt é s s y titk á r k ö z v e t le n s z a v a k k a l k é r te
a v e s z p r é m i e g y h á z m e g y e e r k ö lc s i tá m o g a tá s á t a v é g t e 
le n

fo n to s sá g ú

K IE -m o z g a lo m

T a k á c s E le k e s p e r e s m o n d o tt

szá m á ra .

T ö lté s s y n e k

köszönetét, egyben ígérte,

1931.

h o g y m in t e s p e r e s , m in d en r e n d e lk e z é s é r e á lló e s z k ö z z e l
m ó d o t fog ta lá ln i a K IE -m u n k a n é p s z e r ű s íté s é r e az e g y 
h á z m e g y e g y ü le k e z e t e ib e n . V ég ü l, az egy h m . B e lm issz ió i
E g y e s ü le t e ln ö k é v e l m e g á lla p o d ta k a je le n lé v ő k abb an,
hogy

az

ősszel

V e sz p r é m b e n

az

le s z

egyházm egye
egy

m á sik

fe le

szám ára,

h a s o n ló K IE -ta n fo ly a m . H o g y a

r e n d e z ő k é s k ö z r e m ű k ö d ő k ig y e k e z e t e n em le s z s ik e r 
t e le n , arra n é z v e b iz to s íté k az, h o g y B a k o n y ta m á si,
H om okböd öge,

Sur,

V e sz p r é m v a r sá n y ,

D a b ro n y ,

N a g y g y im ó t,

V a n y o la ,

T a p o lc a fő , M ez ő la k , B a k o n y sz o m b a t-

h e ly , N a g y a lá so n y , B a k o n y b á n k , C sö g le , K erta, M a rca lg e r g e ly í,

B a k o n y s z e n tlá s z ló ,

H á n ta ,

S ik á to r ,

G e c se ,

N e m e s h a n y , P á p a é s V e sz p r é m , te h á t h u sz o n k é t g y ü le k e 
z e tt ifjú sá g a v e t t h írt tiz e n e g y le lk é s z , tíz ta n ító é s so k
ifjú sá g i k ik ü ld ö tt r é s z v é t e le r é v é n arról a m u n k á ró l, m e 
ly e t a K IÉ az ifjú sá g é r t fo ly ta t. íg y r e m é ln i le h e t, h o g y
a k ik a k o n fe r e n c iá n o tt v o lta k , m in d e n t e lk ö v e t n e k o d a 
h a za a K IE -a la p o n á lló ifjú sá g i m o z g a lo m m e g in d u lá sá ér t.

— Halálozás.

Varga

József

sá r v á r i le lk é s z 50

é v e s k o rá b a n , le lk é s z i m ű k ö d é s é n e k 26. é v é b e n h ir te le n
elh u n y t, T h e o ló g ia i ta n u lm á n y a it S o p ro n b a n é s H a llé b a n
v é g e z t e . M in t le lk é s z S z e p e tn e k e n , Ő risz ig ete n é s 1911.
n o v e m b e r 2 0 -á tó l S á r v á r o n m ű k ö d ö tt.
le á n y a é s f e le s é g e g y á sz o lja .

H árom

fia,

egy

— Új kormányképviselő. A Kőszegi Ev. Leánygimnáziumhoz dr, Gombócz Zoltán lemondásával, dr,
S z i g e t h y L a j o s t küldte ki a kormány képviselőül.
— Diákkonferencia Győrött. A g y ő r i E v a n g . D iá k s z ö v e t s é g fo ly ó h ó 13. é s 1 4 -én d iá k k o n fe r e n c iá t r e n d e 
z e t t a z e v . te m p lo m b a n , i lle t v e a z e v . isk o lá b a n . A m e g 
n y itó is t e n t is z t e le t e n S z a b ó J ó z s e f p ü sp . m á s o d le lk é s z
p r é d ik á lt. A z á r ó is t e n t is z t e le te n T u r ó c z y Z o ltá n le lk é s z
p r é d ik á lt. A k o n fe r e n c ia fő tém á ja : A m a g y a r d iá k k ü ld e 
t é s e . A z e lő a d á s o k e z e k r e a k é r d é s e k r e f e le lte k : 1. Ki
k ü ld ? 2. H o v a k ü ld ? 3. M ié rt k ü ld ? 4, H o g y a n tö ltse m b e
a k ü ld e té s t ?

(E z u tó b b i b ib lia k ö r i m e g b e s z é lé s tá r g y á t

k é p e z t e .) E lő a d ó k v o lta k : dr. K o r á c so n y S á n d o r , dr. H ils c h e r Z o ltá n é s M a jo ro ss E d it B u d a p e str ő l, D e m e tr o v its
M ária, H u b er E te l, H o rv á th J o lá n , B á c si S á n d o r é s Ittz és
M ih á ly

G y ő rb ő l,

—

M á sn a p ,

14-én ,

á ld o z ó c s ü tö r tö k ö n

ú r v a c so r á i is t e n t is z t e le t v o lt, — E zu tá n M én fő re m e n t az
e v a n g . d iá k sá g k ir á n d u lá sr a , h o l M orlin g E m iln é Ö m éltó 
sá g a s z ív e s s é g é b ő l ta lá lt a D iá k s z ö v e t s é g k itű n ő k ir á n 
d u ló -h e ly r e . A k ir á n d u lá s a D iá k s z ö v e t s é g h e z m é ltó k e r e 
te k k ö z ö t t fo ly t le , m iv e l a n n a p k ö z é p p o n tja a d iá k sá g é s
a m é n fő i e v a n g é lik u s s á g sz á m á ra r e n d e z e t t v a llá s o s ü n 
n e p s é g v o lt, m e ly e n a D iá k s z ö v . ta g ja i s z a v a la ta é s é n e k 
sz á m a i k e r e t é b e n B á c s i S á n d o r gy ő ri e v . h it o k t a t ó - le l
k é s z ta r to tt e lő a d á s t.

— Evangélikus iskolák pusztulása. Csongrád megyé
ben kétezer tanítós népoktatási objektum mellett mind
össze három evangélikus népiskola szolgálja az evang.
népoktatásügyet, ú. m. a szegedi, a hódmezővásárhelyi
és a szentesi. D acára annak, hogy mind a három iskolá
nak megvan a törvényes létszáma, a kultuszminiszter
mégis megvonja tőlük az államsegélyt és ezzel létfenn
tartásuk alapfeltételeitől fosztja meg őket. Egyházunk
ezt nem nézheti tétlenül! Mindent el kell követnie, hogy
a minisztert szándékának keresztülvitelétől eltérítse.
(Evangélikus Népiskola.)
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— „És mi van a lelkészilletményekkel?" A kcpviselöház május 13-iki ülésén a kultuszminiszter beszéde
közben, amikor arról szólt, hogy a terményjárandóságos
tanítók számára beállított egymillió pengő jelentős áldo
zat az állam részéről, s reméli, hogy a terményárak ked
vezőbben alakulnak és akkor újra foglalkoznak a kérdés
sel, G a a l G a s z t o n közbeszólt: „És mi van a lelkészilletményekkel?", amire a miniszter igy válaszolt: „Ezzel
is okvetlenül foglalkozunk." A miniszter szerint 940 új
tanítói állásra van szükség. — Ami az egymillió pengős
áldozatot jelenti, arra vonatkozólag meg kell említenünk,
hogy a miniszter a tanítói fizetések százalékértékét fel
emelte s legújabban több felekezeti tanítói állás állam
segélyét beszüntette, tehát az egymillió pengős áldozat
jó részét az eg> házakkal fizetteti meg. Vagyis az „áldo
zat" megint nem az államkassza, hanem az egyház, ame
lyet az iskolák révén a miniszter új meg új meglepetések
elé állít s új meg új terhekkel sújt.
— Lelkészválasztás. Az irsai gyülekezet K r e c i á k
J á n o s nyíregyházi segédlelkészt választotta meg lel
készévé.
*r
— Egyházmegyei presbiteri konferencia. A győri
egyházmegye júpius 4-én rendezi negyedik presbiteri
konferenciáját Győrött, a templomban. A konferenciát
>69-kor reggeli áhítat vezeti be; az Igét Nagy László bezi
lelkész hirdeti. A konferencia V4l0-kor kezdődik. Tárgysorozata: 1. Mihály István gazd. tan., egyházmegyei fel
ügyelő: Megnyitó. 2. Huber Etelka, a győri diakonissza-anyaház főnöknője: A diakonissza-intézmény. —
3. Németh Károly esperes: A prezbiter a Bibliában. —
4. Dr. Bertha Benő kir. járásbírósági elnök, lébényi egy
házfelügyelő: A prezbiter a gyülekezetben. — 5. Horváth
Károly bezi-i tanító: A prezbiter a családjában. — 6. Javas
latok. Indítványok. — 7. Németh Károly esperes: Zárszó.
A konferencia minden érdeklődő egyháztagot örömmel
és szeretettel lát.
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tét. A délutáni istentiszteleten dr. Bötykös Béla detroiti
ref. lelkész imádkozott, Ormai János szentigét olvasott,
Zimmermann Rezső prédikált, Becker Jakab megáldotta
a gyülekezetét. Este a reformátusok nagytermében volt
a vacsora, amelyen számos szónoklat hangzott el. A de
troiti egyházak részéről Tóth Mihály ref. lelkész, dr.
Bötykös Bála, a független ref. egyház lelkésze, Kapisinszky Jenő gör. kath. plébános, Beynon methodista
lelkész beszéltek; üdvözölték még a jubiláló egyházat a
róm. kath. hitközség és a zsidó hitközség nevében is.
A vacsorán az egyházközség pénztárába 325 dollár folyt
be; az ünnepély alkalmából összesen 500 dollár tiszta
bevétele volt a gyülekezetnek. — A jubiláló egyházközségre s jubiláló lelkészére mi is Istennek áldó kegyel
mét kérjük!
— Egy nevezetes közgyűlési határozat címmel la
punk 19-ik számában közölt hírre a cs-i gyülekezet lel
kész! hivatalától kaptuk a következő jegyzőkönyvi kivo
natot, amely tanúsítja, hogy az egyházközség május 10-iki
közgyűlése ama „nevezetes" határozatot megváltoztatta:
„ K i v o n a t a cs.-i ág. h. ev. egyházközség 1931. évi
május hó 10-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből:
6. Lelkész, visszaemlékezve a febr. 22-én hozott sajnála
tos határozatra, amely hatóságainknál és az egyh. köz
véleményben visszatetszést eredményezett, kérdést intéz
közgyűléshez, mivel lehetne azt megmagyarázni és szépí
teni? Jelenlevő egyháztagok maguk is belátják, hogy
őket is meglepte ama többségi határozat és az meg
okolva nem volt, holott oka csak a fiatalság duhajkodása
és dohányzása lehetett, mellyel az iskola bútorzatát ron
gálta, araikor felügyelet nélkül magukra voltak hagyva.
Az alatt a feltétel alatt megengedi közgyűlés az egyik
iskolában az ifjúsági összejövetelt, ha azt használat után
kitakarítják, s az iskola bútorzatában történendő rongá
lást megtérítik."

— A jezsuita-rend tavaly újabban növekedett.
A newyorki „Jesuit Seminary News" statisztikája szerint
a jezsuiták száma az egész világon 21.000. A tavalyi
gyarapodás 450. Az Egyesült Államokban most 4231
jezsuita van. A jezsuita erők működése nagyon meg
látszik az északamerikai r. kath. életen s hozzájárul a
felekezeti feszültség fokozásához.

— „Ja, nem keresztényi" Szuchovszky Gyula írja
a „Jöjjetek én hozzám" 20-ik számában: „1928-ban keres
kedelmi érettségit tett tanítványom az egyik miniszté
riumba beállított, hogy legalább díjnoknak alkalmazzák.
Bemutatkozás után (Bantsó Jánosnak hívták) azt mondja
az igazgató, hogy kérem, rendben van, a Regnumtól itt
vannak a most érettségizett fiúk nevei, az ő ajánlottait
természetesen fel fogjuk venni. Erre az én tanítványom
megjegyezte, hogy „kérem, én evangélikus vagyok". „Ja,
nem keresztény, akkor nem tudjuk felvenni!" — Amikor
azután Szuchovszky Gyula vallástanár ennek a miniszté
riumi urnák a főnökével, egy miniszteri tanácsossal akart
az ügyben beszélni, a tanácsos (ev. prezbiter) sok dolgára
hivatkozva, nem fogadta.

— A detroiti evang. egyházközség jubileuma. Apri
lis 19-én szép és lélekemelő ünnepe volt a detroiti (Ame
rika) magyar evang. gyülekezetnek. Húszéves fennállá
sát ünnepelte az 1911-ben megalakult egyházközség.
A lelkész, Becker Jakab, volt húsz éve a gyülekezet
megszervezője, s most is áldásosán működik. A jubileumi
ünnep három részből állt; délelőtt és délután istentiszte
letet tartottak a zsúfolásig tömött Thaddeus-utcai temp
lomban; a délelőtti istentiszteleten Zimmermann Rezső
akroni leikész imádkozott, Leffler Andor pittsburgi lel
kész szentigét olvasott, Ormay János buffalói lelkész
prédikált, Becker Jakab lelkész megáldotta a gyülekeze

— Diákkonferencia. Veszprémben kb. 160 közép
iskolai fiú- és leánydiákok részvételével lélekébresztő
evangélikus-református diákkonferencia folyt le, május
9-én. A konferenciát istentisztelet vezette be a reformá
tus templomban, hol az ifjúság számára Hering János ev.
lelkész hirdette az Evangéliumot. Utána a csoportokra
osztott kisebb és nagyobb fiúknak, kisebb és nagyobb
leányoknak Karácsony Sándor (ref.), Ittzés Mihály győri
ev. ifjúsági lelkész, Majoros Edit (ev.) és Zombori Ágnes
(ref.) tartottak meglepetésszerü és igen nagy érdeklődést
keltő előadásokat, melyeknek témája az volt, hogy tulaj
donképen mindnyájunknak „küldetésbe van a világon,

— Athénben a kormány képviselőinek jelenlétében
avatták fel az új német evangélikus gyülekezeti házat.
Míg az első német evangélikus templom fel nem épül,
az istentiszteleteket is egyelőre ebben a tágas gyüleke
zeti házban tartják.

A felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie,

Ügy a fiúk, mint a lányok, saját véleményeik és gondo
lataik közlésével, élénken résztvettek a megbeszélések
ben. A konferencia az evangélikus templomban tarto tt
esti záró istentisztelettel végződött, ahol Boda József ref.
hitoktató lelkész prédikált. Másnap, vasárnap Ittzés
Mihály mondott egyházi beszédet az evangélikus isten
tiszteleten, azután az evangélikus diákság Úrvacsorához
is járult. Remélhető, hogy az áldott magvetés sokáig
em lékezetes marad diákjaink szívében, és sokszoros gyü
mölcsöket fog teremni.

— Párbeszédet — jelenetet közöl minden mostantól
fogva megjelenő számában a keresztyén ifjúsági vezetők
lapja: a közkedveltségnek örvendő Ébresztő. Félévi elő
fizetési díja 2 pengő 50 fillér. Szavalókönyv 2 pengő,
Játékoskönyv 2 pengő. Rendelésnél a pénz előre kül
dendő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége B uda
pest, VIII. Horánszky-u. 26.

— A Nemzetközi Biblia-olvasó Szövetség jövőre
ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. A Szövet
ség egyetlen céljának azt tekinti, hogy az em bereket rá 
bírja a Bibliának naponkénti otthoni olvasására. A jubi
leumra szeretné tagjainak számát egy millióra felvinni.
Fennállásának negyvenkilenc évében majdnem minden
országba eljutott. Tavaly 451 új csoport alakult. Magyarországon ,,A Fecske" szerkesztősége ád ki havonként
„Csendes P ercek“ cím alatt mindennapi elmélkedést a
Nemzetközi Biblia-olvasó Szövetség vezérfonala nyomán.
A Szövetség missziói célokra tavaly 14.000 pengőt kapott.
Üjabban Kínába küldött ki egy szövetségi titkárt; most
Olaszországba szándékozik egyet kiküldeni.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kiss B.s Nagyon szívesen, bármikor, bármely cikket.
S zeretettel üdvözlöm! —• W. K. P.: Körülbelül két hét
alatt mindenki megkapja a kimutatást. — Cs. Közgyűlési
határozat nem lehet titok, m ert közgyűléseink nyilváno
sak. Nem szükséges tehát külön feljogosítás arra, hogy
a lapban valaki egy közgyűlési határozatot elhelyezzen.
— Dr. G. Az eddig megjelent cikkek után a megjelente
tést bizonyára On is feleslegesnek tartja.

D r. K a r n e r K á r o ly

egyet, ny. rk, tanár.

Tartalom: A felekezetek lélek száma hazánkban, A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban, A felekeze
tek szaporodása (egyke), A vegyes házasságok és re ver zálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájárnak né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata, A fele
kezetek iskolaügye, A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások, öngyilkos
ságok. Kriminálstatisztika. Stb,
A könyv előfizetési ára 3.20 P, A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u s
(Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a
Csengery-u. 45.)
tő sé g e

fe lé “ s z e r k e s z 
szerző

Sopron,
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A pestmegyei ev. felsőegyházmegyéhez tar
tozó újpesti ev. lelkészt állásra pályázatot hir
detünk. „A bányai ág. h, ev. egyházkerület lel
készválasztási szab.-rendeleté‘‘-nek 15. §-ában
elősorolt okiratokkal felszerelt írásbeli jelentke
zések a főesperesi hivatalhoz (Cínkota) 1931. jú
nius 7.-ik napjáig küldendők be. Az istentiszte
letek magyar nyelven végezendők, szórványosan
német nyelvű szertartások is előfordulnak. A
lelkész javadalma: 1. Kongrua: 1184 P 40 f. 2.
Készpénz az egyház pénztárából 815 P 60 f. 3.
Szabad lakás a lelkészlakban, melynek világítá
sáról az egyház gondoskodik s fűtésére 40 q.
külföldi szenet és 40 q. tűzifát ad. 4. Palástdí
jak: keresztelésért 3 P.; esketésért 8, 20, 30 P.;
temetésért 8, 15, 30 P. osztályozás szerint; anya
könyvi kivonatért 3 P, családi értesítő minden
adatáért 50 fillér, de legalább 3 P. 5. Drágasági,
úti, irodai stb. pótlék címén az egyházpénztár
ból, ez idő szerint évi 1584 P 40 f. E pótlékok
értékét a közgyűlés évről-évre állapítja meg.
Budapest-Cinkota, 1931. május 13.
báró Prónay György s. k., Blatniczky Pál s. k.
egyh. ui. felügyelő,

főesperes.
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Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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D u n á n tú li e v a n g . ÉNEKESKÖNYV
e g y s z e r ű és d í s z e s k ö t é s b e n kapható.
Bevezetésnél előnyös árajánlattal szolgálunk.

HORNYÁNSZKY VIKTOR BUDAPEST
főbizományosa: Kókai Lajos könyvkereskedés.
Budapest iV., Kamennayer Károly-utca 3. szám.

é in irrm

A k isk ő rö si evang. egyházközség iskolaszéke
a nyugdíjaztatás folytán megüresedett kaskantyui tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. —
Javadalom: Természetbeni kétszobás lakás, mel
lékhelyiségekkel, kerttel és a törvényes tanítói
fizetés. Kötelessége: hatosztályú elemi iskola,
valamint az ifjúsági egyesület vezetése, vasárna
ponként pedig ott helyben kántori teendők ellá
tása. A kellően fölszerelt kérvények f. évi május
hó 25-ig a kiskőrösi ág. hitv. evang. egyház iskola
székéhez nyújtandók be.
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Szarts u t f i s U g 6s kiaöAhivatal:
LEBENY (Moson ■.)
Kisdia:l LUTHER-SZÖIEISÉC.
PastatakarAkaénztari csekkszáoiia: 1290.

Ilafltatta : OR. RAFFIY SINOOR püspök.
SisrhsuMMrt Ulslái

N É M E T H K A R O L T ««pere*.

Egy feltétel alatt.
„Felek Jézus és monda Nikodémusnak: Bizony, bizony mondom
néked: ha valaki újonnan nem szüle
tik, nem láthatja az Isten országát."
Ján. 3, 3.

A mi Urunk metsző iróniával rajzolta meg
annak az öntelt farizeusnak az arcképét, aki oda
állít önteltségében és önelégültségével az Isten
elé s hálát ad néki, hogy ö nem olyan, mint más
emberek. De a farizeusok sem mind egyformák.
Velők szemben sem szabad általánosítanunk.
Itt van ez a Nikodémus, a zsidók főembere, elő
kelő farizeus. Találkozunk majd vele Jézus
keresztfája alatt is, amikor sötétebb éjszaka
borult a világra, mint az volt, amelyen Nikodé
mus elindult az istentől jött tanítómesterhez,
hogy tanuljon tőle. Távol áll tőle minden öntelt
ség. Elégedetlen önmagával, elégedetlen azokkal
a tanítókkal is, akiktől eddig tanult. Sóvárog és
vágyakozik több világosság után; éhezi és szomjuhozza az igazságot.Nem elégítették ki a formák
és szertartások; nem hozta meg neki a békességet
és örömöt, az életnek teljességét az a vallás,
amelynek rendeléseit iparkodott tőle telhetöleg
megtartani.
Jézust többre értékeli, mint a zsidóság ed
digi tanítóit. De egyelőre még csak a tanítót látja
és tiszteli benne, akitől tanulni lehet és tanulni
akar. Még nem ismerte fel, hogy Jézus több, mint
tanító: a világ megváltója és üdvözítője. Hallott
a csodákról, amelyeket Jézus cselekedett; talán
tanúja is volt valamely csodatételnek. A csodák
ból, mint jelekből vont le következtetéseket Jé 
zus hatalmara, isteni erőire és bölcseségére.
Nikodémus azonban azt hiszi, hogy neki csak
tanulnia kell és a tanulás útján eljut a célhoz.
Jézus megmutatja neki, hogy a tanulás és tudás
nem elég. Egyetlen feltétel van, amely alatt cél
hoz érhetünk, s ez a feltétel az újjászületés. Ú jjá
születés nélkül senki sem látja meg az Isten or
szágát.
Nikodémus előtt az Isten országának gondo
lata nem volt ismeretlen. De felfogása az Isten
országáról a hagyományos felfogás volt. Valami
külsőséges dolog, a földi birodalmak mintájára.
Ahogyan a keresztyénségben is sokan képzelik
az Isten országát, megfeledkezve arról, amit az

MaaJaiaaik hetaakéit a iisia r. vasSraap

Előfizetési ár: Egész évre 6 P. 41 ML félém 3 P
26 ML, lenidévre f P. N IIIL Egy szám 18 fill
Hlröattsi Arak aiaoagvozAs szériát.

Ür mondott, hogy az ö országa nem ebből a világ
ból való. Hogy itt nem az a követelmény, hogy
a külső viszonyok alakuljanak át egy bizonyos
külső séma szerint, hanem az az egy és szükséges
dolog, hogy mibennünk magunkban menjen végbe
egy nagy, mélyreható átalakulás a Szentlélek
hatása alatt. Minden embernek szüksége van az
újjászületésre. Új viszonyba kell jutnunk Isten
nel, a fiúsági viszonyba; a szent Istenben meg
kell éreznünk az Atyát, akinek gyermekei va
gyunk; ebbe az új viszonyba csak bünbánat és
hit által juthatunk. Akaratunknak meg kell szen
teltetnie, hogy Isten akaratával megegyezzék és
kedvelje azt, amit Isten akar. At kell alakulnia
szívünknek; hogy szeressük azt, amit Isten szeret
és gyűlöljük, amit Isten gyűlöl. Meg kell változ
tatnunk egész életfelfogásunkat és életmódunkat,
hogy járjunk azon az úton, amelyet Isten szá
munkra kijelöl.
Keresztyének csak azon feltétel alatt lehe
tünk, hogy a Szentlélektől újjászületünk. A ke
resztyén életnek ez a kezdete.

JEGYZETEK.
Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv
8-ik részében van elbeszélve Simonnak, a varázsló
nak esete, aki pénzt kínált fel Péter és János
apostoloknak, hogy ö is osztogathassa a Szentleiket. Péter apostol azonban (a protestánsok fel
figyelhetnek arra, hogy Péter apostol mondja
e szavakat) azt feleli: ,,A te pénzed veled együtt
vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek
ajándéka pénzen megvehető.“ Nem akarok most
arra kitérni, hogy a reformáció egyik feiidézője
az volt, hogy Péter apostol állítólagos utóda
pénzért árulta a nyugati keresztyénségben a bűn
bocsánatot. Inkább arra akarok rámutatni, hogy
a protestantizmus körében újabban az a vesze
delmes tévelygés kezd lábra kapni, hogy a Szent
lélek pénzhez juttat. Nálunk különösen Müller
Györgynek, a bristoli (Anglia) árvaházak alapí
tójának magyarra fordított életrajza idézett elő
ilyen gondolkodást. Boldogult Fiers Elek egy kis
könyvecskét is írt Istennek pénzügyeiről. Újab
ban pedig Budapest környékén alakult egy miszszió, amely kimondottan Müller elveitől inspi
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rálva, abból a feltevésből indult ki, hogy Isten
gondoskodni fog a misszió anyagi szükségleteiről,
s a misszió senkitől nem fog adományokat vagy
pénzt kérni.
Ez a misszió időről-időre jelentéseket ád ki.
A legújabb jelentésében már most azt olvasom,
hogy a misszió a hatóságok segélyezését és támo
gatását is igénybe fogja venni. S ebben a bejelen
tésben utal Müller Györgyre, aki szintén nem
tartotta be teljesen az elvét, mert időről-időre
adott ki jelentéseket árvaházairól és az átéltek
elbeszélése szintén burkolt kérés volt. A misszió
jelentése mintegy mentegetőzik azért, hogy elveit
látszólag szegre akasztja, de egyúttal arról is
bizonyságot tesz, hogy Isten eddig vele volt és
megsegítette.
Mit szóljunk a Müller-féle elvhez, s mit
szóljunk ahhoz, hogy az említett misszió már
most hatósági támogatással szeretne dolgozni?
Fiers könyvecskéjének bírálatában annak idején
rámutattunk ennek az egész elvnek téves voltára.
Az egész müllerí gondolatkomplexum nem ment
az önteltségtől és elvakultságtól. Müller György
nek tudnia kellett volna azt, hogy egész elve
tulajdonképen nem azon alapult, hogy Isten
imádságot meghallgató és gondviselő Isten, aki
az ő árvaházaíról speciálisan gondoskodik, ha
nem azon, hogy Angliában vannak olyan jó
cselekedeteket gyakorló keresztyének, akik az ő
árváit segélyezik, ha tudomást szereznek arról,
hogy Müller ezeket az árvákat gondozásba veszi.
Müller elsősorban nem Istenben, hanem a jótétlelkű emberekben bízott, hogy fölösleges őket
még külön is kérni, elég az, ha tudomást szerez
nek az ő munkájáról. Az Isten nem Müller árva
házai mellett volt, hanem az Isten az angliai
keresztyénségben dolgozott.
A Budapest melletti misszió is itt hibázta el
a számítását. Abból a feltevésből, bizonyos ön
teltségtől nem ment feltevésből indult ki, hogy a
Szentlélek őbennök dolgozik s az ő jó munkáju
kat pénzzel jutalmazza. Pedig a Szentlélek az
adakozóban kell, hogy dolgozzon. Önteltség az,
ha a magunk munkáját olyannak deklaráljuk,
amely a Szentiéleknek különös oltalmában áll s
a magunk dicsőségét azzal kergetjük, hogy nem
kérünk akkor, amikor pedig kérnünk kellene.
Jézus mikor Jeruzsálembe bevonult, elküldötte
tanítványait a szamárért, amikor szomjas volt,
vizet kért; amikor szállásra volt szüksége, szál
lást kért; amikor embereket akart jóltartani,
kenyeret és halat kért. Istentől kérni és embe
rektől várni pénzt, nem egészen őszinte és nem
egészen keresztyéni alázatosságra valló dolog.
Az emberekben a Szentleiket feltételezni és így
kérni s várni tőlük, ez a keresztyén eljárás.
Az anyaszentegyház közösségét ne vessék
meg azok, akik a keresztyénség körén belül a
szeretet munkáját kívánják gyakorolni, s ne higyjék, hogy a Szentlélek csak és direkt az ő egye
düli közbenjárásukra pénzt teremt elő.

1931.

A Britt- és Külföldi
Bibliatársulat közgyűlése.
A százhuszonhét éve fennálló Brit és Kül
földi Bibliatársulat, amelynek kiadványait hasz
náljuk mi is, május 6-án tartotta közgyűlését
Londonban. Az évi jelentést Wilkinson titkár
terjesztette elő. Jelentése szerint a Biblia-kiadvá
nyokban elért forgalom, az 1929. év kivételével,
minden eddigit felülmúl. Az egész világ súlyos
anyagi helyzetének ellenére is alig mutatkozott
számbavehető csökkenés. A Társulat most már
624 nyelven nyomatja és terjeszti az Isten igéjét.
Kinyomattak 1,029.741 teljes Bibliát, 1,073.185
Üj szövetséget és 9,785.300 egyes bibliai könyve
ket. A bevétel 11,354.000 P, a kiadás 11,378.000
P volt. A titkári jelentés rámutatott arra, hogy
a bibliafordítás munkájában a nők esztendőrőlesztendőre nagyobb mértékben vesznek részt.
A közgyűlésen Hailsham viscount elnökölt.
Az elnök a titkári jelentés számadataival foglal
kozva, rámutatott arra, hogy sokakra meglepő
lehet az a tény, hogy a Társulat tizenegymillió
pengőt költ a Biblia fordítására és terjesztésére.
Ez az összeg azt jelenti, hogy ilyen hatalmas
vállalkozás mögött hatalmas kereskedelmi orga
nizációnak is kell lenni s ha meggondoljuk, hogy
milyen óriási területen dolgozik a Társulat, ak
kor rájövünk, hogy ezt a munkát nagy rátermett
séggel kell szervezni és vezetni. Hailsham meg
említette, hogy ő sohasem gondolt arra, hogy
milyen igen sokféle nyelv van a világon. A Bábeli
torony építése végzetes munka volt az emberi
ségre, de ő nem sejtette, hogy milyen arányokat
öltött a betegség. A Társulat terjeszkedése figye
lemre méltó. Sok jó ember abban a hiszemben
van, hogy ötven-hatvan éve vallásosabb volt a
világ és többen olvasták a Szentírást, mint ma
napság. De a Társulat jelentései azt mutatják,
hogy a Biblia terjedése meghatszorozódott. Azt is
emlegetik, hogy a mai ifjúság nem olvassa olyan
buzgón a Bibliát, mint az előző nemzedék, de a
világháború óta Angliában a Biblia forgalma
megkétszereződött. Hailsham szerint nem sok
olyan vállalat lehet a világon, amelyik azt jelent
hetné, hogy az 1930. évi forgalmát csak egyetlen
egy esztendőé multa felül. Hailsham lord beszélt
azokról a tapasztalatairól, amelyeket a Társulat
munkája körül Kínában és Indiában szerzett.
Oroszországnak keresztyén-ellenes propagandá
járól beszélve, azt mondta, hogy azzal szemben
csak három dolog segít: az imádkozás, a példa
adás és az Isten igéje.
North, az Amerikai Bibliatársulat egyik fő
titkára, az Amerikai Bibliatársulat munkájáról
beszélt, amelynek feladata más, mint a Brit és
Külföldi Bibliatársulaté. Amerikában főként a
bevándorlókról kellett gondoskodni, úgyhogy az
Amerikai Társulat munkája Amerikában folyik
inkább és nem terjeszkedik ki az egész világra.
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De azért mégis tizenkét külföldi ügynöksége van
harminc országban.
Porteous, aki a China Inland Mission szolgá
latában huszonhét esztendeig dolgozott Kínában,
mint misszionárius, s ott ötvenöt gyülekezet fel
ügyelete volt rábízva, a misszionáriusok szem
pontjából foglalkozott a Társulat munkájával.
Porteous tavaly a feleségével együtt kommunista
bandák fogságába került Kínában és egyetlen
vigasztalásuk Isten igéje volt. Porteous beszélt a
kínai bennszülött keresztyének munkájáról,
amelynek eredményeképen negyven keresztyén
gyülekezet alakult meg. S ezért köszönettel tar
toznak a Társulatnak, amely ezt az eredményt
lehetővé tette. A záró beszédet Chelmsford
püspöke tartotta.

Az Északamerikai Egyesült
Államok Evangélikus Egyházai
lowa és Más AUanok Zsinata.
Lohe Vilmos, ncuendettelsau-i lelkész lépett érint
kezésbe a Németország lutheránusságához folyamodó
fortwayne-i (Ind.) lelkésszel Wyneken-nel. éppen úgv.
mint Franke Ágost a philadelphia-i evangélikussággal.
Míg Franke az Egyesitett Lutheránus Amerikai Egyház
megteremtőjét, Mühlenberg-et küldötte ki, addig Löhe
Grossmann és Deindörfer lelkészeket, majd később 1854ben két másikat. Küldött pénzbeli segítséget is velük
theoTógták és templomok építésére.
Az egyház lélekszáma 217.873, élve 843 gyülekezetben.
A Dubuque-böl St. Sebald-ba áthelyezett theológiáját
az ott fekvő tanyák jövedelméből tartották fenn. Most
fennáll a Dubuque (Iowa)-ban a Wartburg Szeminárium
remek épülettel. 5 más főiskolája van még 300 hallgatóval.
Szervezetében „az Isten törvényei" uralkodik.
A lelkész jelölése és meghívása a kerület feje ajánlatára
történik, végül a zsinat hagyja helyben. Egyetemes zsi
natán egy lelkész és egy világi legátus képvisel nyolc
másikat a maga nevében.
A Missour-i zsinattal vitája volt az ember üdvös
sége és hitcikkelyekkel kapcsolatban. Különben hadik
a mélyebb közeledésre mindegyik evangélikus egyház
hoz, eltekintve exegetikai, történelmi és dogmatikai kér
désektől, de mereven elzárkózik azoktól, akik az egyház
hitvallását nem ismerik el.
Indiánmisszionáríusait az indiánok meggyilkolták.
A világháború alatt a keletafrikai evangélikus missziót
segítette és segíti most is. Segfti még az Üj Guinea-i
missziót is, amelyet ma már az ausztráliai evangélikus
*gyház karolt fel 19.000 megtért pápuájával.
Hat szeretetintézete visel gondot Isten után az ár
vákról, aggokról, epileptikusokról és más szerencsétle
nekről.
Ohio és Más Államból Egyesült Evangélikus Lutheránus
........................
Egyház.
1804-ben a pennsylvániai kerület kiküldött utazó
lelkészeket délre és nyugatra. Nyele ilyen misszionárius
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1812. október havában Washington Countyban (Pa.), a
munka szilárdabbá tétele miatt alakították meg a már
több gyülekezetbe gyűjtött hívekből ezt az egyházat. Ki
terjed ez az egyház az Atlanti Óceántól a Csendes Óceá
nig, túl a Niagara-vízesésen az. északnyugati Canadáig.
A hívek száma 1916-ban 164.968 volt, 1926-ban pedig
244.483, a gyülekezetek száma egyidejűleg 295-ről 842-re
emelkedett.
Dr. Schuette elnök szavai jellemzik az egyházat:
„A mi zsinatunk úgy áll továbbra is, mint a lutheránizmus egyik tiszta és konzervatív képviselője." „A véle
ményszabadság és őszinteség meg a legalacsonyabb rendű
tagok között is megvan, ezért halad előre." „Egy a Ti
Mesteretek: Krisztus. Ti pedig mind testvérek vagytok."
Columbus-ban (Ohio) van az egyik, St. Paul-ban
(Minn.) a másik theológiai iskolája, összesen 150 theológussal (1925—26.). Ugyancsak Columbus-ban van a Köz
ponti Egyeteme is. Ez utóbbi kápolnája orgonáját és tor
nyán a zenélő órát egy özvegy adományozta gyermekei
vel elhalt fia emlékére. Az egyetem elnökének fizetése
4200 dollár évente, a rendes tanáré 3000, a segédtanáré
2600. Könyvtárában egész nap ott a könyvtáros. Beirat
kozott ide 1924—25-ben 658 hallgató, a következő évben
pedig 743. Dr. Mees Otto közli jelentésében: „óhajunk
az, hogy forrjon minél előbb össze a diák jövőbeli hiva
tásával.” „Ahogy a róm. kath. egyház teszi, vigyük gvermekeinket haza a mi egyházunkba." „Nincsen olyan jó
gyermek és tanuló, mint a mi gyermekünk."
Hebron Főiskola hitelesítését a nebraskai egyetem
től nyerte és így kapcsolódik be akadémiájával együtt
az állami egyetem, főiskolák és másodfokú iskolák északközépponti szövetségébe. Egyidejűleg ismeri el jogaka
démiáját az állam és az allam |ogakademia|a (1925.), lt>4
hallgatója van. Két főiskolája van még 236 hallgató
val (1925).
Richmond-on (Ind.) csaladszerü alapon iskolával egy
bekötött árvaháza van és itt az árvákat földmíveléssel is
foglalkoztatják. (Mars-ban (Pa.), a St. János Otthon-ban
80 agg és árva nyert gondozást. Sprtngfild-en (Minn.) a
kórházban 104, San Antonióban (Texas) 185 a betegje.
A hermannsburgi külmissziós területet vette át
Indiában a világháború alatt. Mexico-ban. Új Guinea-ban
és itthon a négerek között is tevékeny.
Amerikai Finn Apostoli Lutheránus Egyház.
Laestadius Lars Provost követői közül többen jöt
tek Amerikába 1865—80. között. Calmut-ban (Mich.) t.
svéd pajalai prédikátor párthíveit az államegyház lelké
szei elzárták az úrvacsoravételtől. E kizártak között volt
Korteniemi Salamon. Az apostoli Egyházat 6 kezdemé
nyezte 1842-ben és róla is nevezték először el. 1926-ban a
kimondottan munkás tagok száma 24.016 volt 136 gyüle
kezettel. Nincs egyetemes szervezete.
A lutheri hitvallási iratokat vallja, de hangsúlyozza
a megtérés szükségességét és a bűntől való tényleges
fefoldozás fontosságát. Gyűléseiken 3000—4000 ember
jelenik meg. 1930-ban az egyöntetűség és hatékonyabb
munkálkodás végett egy egyetemes szervbe való egyesü
lés mellett döntött a calmuti (Mich.) gyűlés.
Ahogyan a magyar kivándorlók, úgy ók is a leg
nehezebb munkákba állottak és e vallását szerető nép
örömmel hallgatta igehirdetőit.
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Folyóiratuk a Kristillienen Kuu Kausilehti (Keresz
tyén haviirat) M aattala leik. szerkesztésében, South
Range-ben (Mich.) és Rauhan Tervehdys (Béke köszön
tések) Heideman lelkész által kiadva Calumet-ben (Mich ).

Buífaloi Lutheránus Zsinat.
Az „öreg lutheránusok"-ból állott elő az erfurti
Grabau vezetése alatt, akit a porosz király megfosztott
hivatalától és börtönéből csak kivándorlásra nyert sza
badságot. 1839-ben érkezett New York-ba. Ehrenström
és Kinderman lelkészek 1843-ban jöttek. Még másokkal
gyarapodva, 1845-ben június 25-én alakult meg. Ma 9267
hívő tartozik hozzá csupán, mivel dogmatikai viták miatt,
majd a missour-i, majd más zsinatokhoz csatlakozott
több lelkésze. Titkos szervezetektől, erkölcsi tisztátalanságtól már a kis Luther Márton theológiáján, Buffalo-ban
(NY.) és kerületekre osztott egyházában óvja lelki veze
tőit. Nagy Aggmenháza és Árvaháza van ugyanott. Nem
csak a hannoveri szabadegyházat, külmisszióját, de a
magyar ev. egyházat is segíti.

Evangélikus üdülőhelyek Ausztriában.
A múlt ősszel Budapesten tarto tt egyetemes lelkész
egyesület közgyűléséből azon megbízatást nyertem, hogy
közöljem e lapok hasábjain azon A usztriában lévő evan
gélikus jellegű üdülőhelyeket, amelyeken jutányos áron
lehetne a nyár folyamán pihenés céljából elhelyezkedni.
Ezen megbízatás alapján közlöm a következő össze
állítást.
1. Evangelisches Hospiz, Wien, IX., Rossauer Lände
az. Aki Dátseu at veszi útját s itt meg aRar pihenni,
avagy néhány napig tartózkodni akar, e Hospitz-ban
olcsó, tiszta és családi jellegű szállást talál. A ház szak
szerű vezetés alatt áll s a bécsi evangélikus városi miszszió tulajdonát képezi. Telefonszáma: A—11-104.
2. Evangelisches Hospiz und Kinderheim Bad Hall,
Oberösterreich. Felsőausztria ezen világhírű fürdőjében
az evangélikus vendégek szintén ezen evangélikus Hospizban szállhatnak meg. A vele kapcsolatos gyermekotthonba 4—10. éves gyermekeket vesznek fel nevelésre.
A Hospiz is egész éven át, — télen és nyáron — nyitva
van. Bővebb felvilágosítást minden kérdésre a vezető
ség nyújt.
3. Parkpension der evangelischen Gemeinde in Bad,
Ischl. Ezen Gizella bajor hercegnő nyári palotájában el
helyezett evangélikus penzió május 15-én ismét megnyílt.
Szép szobák legjobb ellátással már napi 10 Schilling = 8
pengőtől kezdve kaphatók. Tudakozódások és megrende
lések: Parkpension, Bad Ischl, Frauengasse 4., Salz
kammergut cím alatt intézendök.
4. Evangelisches Erholungsheim in Neumarkt, O ber
steier. Pihenést és üdülést igénylők számára egész éven
át nyitva. (Tüdővészesek nem vétetnek fel.) Erdőszélen,
855 m. magasságban, pormentes fekvés. Napos fekvő
csarnok, gyönyörű kilátással. Elsőrendű gyógyeredmények. Bécsi konyha, mérsékelt árakkal. Az Otthon gráci
diakonissza-nővérek vezetése alatt áll. Ingyenes ismer
tetés a fenti cím alatt kérhető,
5. Christliches Erholungsheim „Friedheim", in See
boden, Kärnten. Nyugalmas üdülést keresők számára
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barátságos otthont nyújt. Egész éven át nyitva. Napon*
ként házi áhítat. Felvilágosítást szívesen ad a vezetőség.
6. Erholungsheim Gugging. Ezen, a bécsi ev. leány
egylet tulajdonát képező otthonban pünkösdtől kezdve
pihenést és üdülést igénylő 14 évesnél idősebb leányokat
vesznek fel, azonban magányos nők és házastársak szá
mára is állnak szobák rendelkezésre. Tükörfürdő, gyö
nyörű sétautak. Az ifjúsági csoport mgfelelően képzett
nő vezetése alatt áll. Napi ellátási díj a szoba fekvése
és nagysága szerint 4.50-től 6.50 Schillingig, külföldiek
részére 5 % ráfizetéssel. Felvétel iránti tudakozódások
ezen címre intézendök: Sekretariat des evang. Vereins
junger Mädchen, Wien, VIII., Pfeilgasse 5.

Scholtz Ödön, esperes.

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. Isten felsége. — Jún. 1., hétfő:
Isten szentsége, Ésaiás 6, 1—13, — Jún. 2., kedd: Isten
királyi és bírói hatalma. Ésaiás 33, 13—25. — Jún. 3.,
szerda: Isten szeretetének kijelentése. 1 Kir. 19, 9—15. —
Jún. 4., csütörtök: Találkozás Isten felségével. 2 Mózes
34, 1—17. — Jún, 5., péntek: Isten felsége elleplezve.
Filippi 2, 5—11,; 1 Tim. 3, 16. — Jún. 6., szombat: Isten
nagyobb a mi szívünknél. 1 János 3, 19—24. — Jún. 7.,
vasárnap: A felséges Isten jelenlétének átélése. 139. Zsol
tár. — Szentháromság után 1. vasárnap; epistola: 1 János
4, 16—21. az Isten szeretet; evangéliom: Lukács 16, 19—31.
a gaidcg es LAz£r. — E m l é k e z t e t ő : 155?. jún. 1.*
a vallásszabadság kihirdetése a tordai országgyűlésen. —
1902. jún, 4. Karsay Sándor püspök meghalt. — 1842. jún.
7. Gosszner-féle misszió alapítása.
— Egyházfelügyelőválasztás. A vanyolai egyházköz
ség J á n o s a F e r e n c csóti főjegyzőt választotta meg
az üresedésben volt egyházfelügyelői állásra. Beiktatását
az április 30-án ta rto tt egyházlátogatás alkalmával
Takács Elek esperes végezte.
— Püspöki egyházlátogatás Nógrádban. K i s s I s t 
v á n , a dunáninneni evang. egyházkerület püspöke, f.
hó 16—21-ig canonica visitátiót tarto tt a nógrádi esperességhez tartozó Bér, Egyházasdengeleg, Szirák, Vanyarc
és Galgaguta egyházközségekben. Kíséretében voltak:
Mihalovics Samu főesperes, Meskó Károly egyházmegyei
főjegyző, majd Galgagután Horeczky A ladár egyházmegyei jegyző és Kirchner Rezső püspöki titkár. Az államhatalom részéről a sziráki járásban Svehla Elemér fő
szolgabíró, a balassagyarmati járásban, melyhez Galga
guta tartozik, dr. Benczúr-Ürmössy Gábor tb. főszolga
bíró vezették. A visitátiós körúton állandóan jelen volt
Kohuth Adorján, a sziráki kerület országgyűlési képvise
lője is. A püspököt mindenütt lovasbandériummal és
ünnepélyesen fogadták. A mai nehéz viszonyok között is
a főpásztor a meglátogatott egyházakban nagy rendet és
áldozatkészséget tapasztalt. M egállapításait, utasításait,
rendelkezéseit és elismerését az egyházak hódoló tiszte
lettel tették magukévá. Körútjáról a püspök május 21-én
visszatért székhelyére.
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— t Glück Frigyet. 1858—1931. A napilapok már
elparentáiták öt a budapesti mintapolgárt, a régiség gyújtót, iparának művészét, az emberbarátot, akinek ra
vatalánál a közélet kiválóságai, köztük D. Raifay Sán
dor püspökön, az irodalom és művészetek képviselőin,
mint személyes barátain kívül, nagy, őszintén gyászoló
sokaság jelent meg, azoknak százai és ezrei, akiket Glück
Frigyes mint jókedvű, bőkezű adakozó emberbaráti jó
szivével nyert meg tisztelőiül és barátaiul. — De, ka va
lakinek úgy a doroonyi evang. egyháznak van oka, hogy
ehelyen is megemlékezzék a megboldogultról, aki 30
éven keresztül, 1899—1929-ig egyházfelűgyelője és mind
haláláig örökös tiszteletbeli felügyelője volt. — És, ba
van oka valakinek benne az áldozatrakész, buzgó, oda
adó, jókedvű és bőkezű adakozót tisztelni, úgy a domonyi ev. egyháznak elsősorban van. — Szinte fejedelmi
bőkezűséggel halmozta el az egyházat. Egész vagyont ál
dozott rá. Megválasztatása után legelső dolga volt, hogy
a templomot rastauráltassa. 1900-ban a puszta falak ki
vételével az egész templomot kívül, belül újjáépíttette és
az orgona kivételével egész berendezését megújittatta.
Egy vagyont érő arany feszületet ajánlott fel az új ol
tárra. Szépíttetö bőkezűségét, de az építők lelkiismere
tességét is jellemzi, hogy a templom aránylag csekély
mértékben viseli magán az azóta eltelt 31 esztendő nyo
mait. A templom környékét parkiroztatta és éveken át
gondoztatta úgy, hogy csak a háborút követő években
veszett ki a park. De a fák máig is díszei a templom kör
nyékének és hirdetői Glück Frigyes emlékének. Ezt a
parkot a hálás hivek felügyelőjük korán elhunyt fiáról
Endre-kertnek nevezték el. Se szeri se száma a kisebb.
de nem kevésbbé fontos dolgokban való gondoskodásá
nak, ngy«iu*u*n,
— ms —
az akkori nyolcgyerekes, akkor még kongruatlan papék.
az akkori tanítóék és jegyzöék, akiknek családjában,
többek közt, nem volt esztendő, hogy karácsonykor el
maradt volna a tapintatos, bölcs, mindentudó, jóltájékozó
dott és mindenekfelett gazdag Jézuska, a „Glück an
gyalka". A jótékonyság jellemének oly kidomborodó vo
nása volt, hogy egyszer rokonlelkületü egyetlen leányá
nak kifejezett óhaja volt, hogy édesatyjának ércbe min
tázott jobb kezét kapja ajándékul. A drága atyai jobbot.
Kevés ember viselte indokoltabban érdemrendjeit és a
kormányfőtanácsosság magas kitüntetését, melynek érté
két és díszét az ilyen férfiak csak emelik.
A domonyi egyház úgy érezte, hogy Glück Frigyes
teljesen az övé, pedig ami ő Domonyban volt az arány
lag csekély része volt életének és tevékenységének és
így is Domonynak ő sok volt, mindene volt. Domonyhoz
való ragaszkodásában találja magyarázatát az is, hogy
az ő és családja óhajára a temetést a domonyi lelkész
végezte. 30 éves jubileumát nem ünnepelhették meg. Ki
tért előle. Legalább a végtisztességet mi adhattuk meg
neki, amelyen a domonyi hivek nemcsak fájó könnye
ket, hanem domonyi földet is hullattak Glück Frigyesük
koporsójára. (A temetésen megjelentek tanítójuk vezeté
sével a zsidói filiabeli hivek is.) Áldás emlékezetére!
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— Evangélikus középiskolás konferenciák Tahiban.

A Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség Evangélikus
Osztálya Tahiban, július 7—12-ig középiskolás leánykon
ferenciát rendez, amelyre szeretettel hív és vár minden
Krisztusban megujhodó életre vágyó 13. életévét betöl
tött evangélikus diákot és diáklányt. A konferencia
tárgya csupa égető lelki diákkérdés. Az előadók között
szerepel Bakay Pétemé. Balikó Eszter, Komlósi Ilona.
Lehoczky Győrgyné, Majoross Edit, Abaffy Gyula, dr. Hil
scher Zoltán, Ittzés Mihály, dr. Karácsony Sándor, Lá
bossá Lajos. dr. Scboltz Oszkár, Schulek Tibor, Vidovszky
Kálmán és mások. Táborparancsnok a leánykonferencián
Majoross Edit, a fiúkén Schulek Tibor. Bővebb felvilágo
sítás és részletes programm kapható: Budapest. IX., Üllői
út 19., II. 4. címen. Evangélikus szülők ne mulasszák el
elküldeni serdülő fiaikat és leányaikat. Jelentkezési
határidő június 15.
Egyházlétogatés. Takács Elek veszprémi egyházmegyei esperes legutóbb hivatalos egyházlátogatást vég
zett: április 30-án Vanyolán s Csóton, május 19-én Nagyalásonyban s Vidon, május 20-án Dabronyban s Nemesszalókon.

— A dunántúli Ichthys-cserkészek pünkösdkor Cso
pakon, a Balaton mellett táboroztak. Ugyanekkor volt a
budapesti Ichthys-cserkészeké Budapest, a tiszántúliaké
Debrecen mellett. Az első ilyen dunántúli tábor volt. In
nen van az. hogy csak 30 cserkész jött össze. Sopron.
Pápa, Győr. Veszprém és Pécs képviseletében jelentek
meg evangéliumi munkát végző cserkészek! A kis lét
számú tábor nagyon meghitt, családias volt. Máj. 23-án,
szombaton már szállingóztak a cserkészek. Este volt a
ovatfnviió Va«4r*>*~ J - _ l- i - •-. • »
.. • Ittzés Mihály győri ev. ifj. lelkész szolgálata mellett. A
folytonos baráti megbeszélések mellett előadások és ki
fejezetten Ichthys-összejövetelek is voltak. Dr. Hilscher
Zoltán (Budapest) ismertette Baden Powell-nak. a cser
készet atyjának a cserkész eszméit és rámutatott arra.
hogy a mai magyar cserkészet mennyire eltér, nemcsak
nemzeti vanásai miatt, de lelkiség dolgában is Baden Po
wellétól. Mindenki érezte, hogy a mai magyar cserké
szet sok tekintetben téves útakon jár és rossz módsze
reket használ, mert nem evangéliumi. Este a tábortűznél
érezték különösképen Isten Lelke jelenlétét. Az áhíta
tot v. Sréter Ferenc theológus tartotta. Hétfőn áhitat
után ú. n. „vasárnapi iskola" volt, melyen a bibliában
erre a kérdésre keresték meg Jézus üzenetét: „Hogyan
töltse be a magyar cserkész a küldetését?" (Máté: 10.)
V. Sréter F. és Ittzés M. vezették. Különösen az őrsve
zetők számára szólt Dr. Király Dezső (Pécs) „Az örsve
zetŐ önképzése” c. előadása és Boda József (Veszprém)
„Az Örs és az Evangélium" c. előadása. Az első reá mu
tatott arra, hogy nem a próbák megállása teszik az őrs
vezetőt, hanem a lelkűiét, az őrse tagjai iránt való pász
tori hajlandóság, hogy „ismeri övéit” és igyekszik szük
ségleteiket kielégíteni. Ehhez komoly önképzés kell. A
második előadás arról szólt, hogy hiába van minden cser
késztudomány és ügyesség az Örs asztalán és az Örs tag
— Kitüntetés. A Magyar Tudományos Akadémia
jaiban, ha nincsen ott az Evangélium. Nagyon jó prak
ez évi nagygyűlése a Kazinczy Gábor és neje által tett
tikus tanácsokat adott az Örs biblia-tanulmányozására.
alapítványnak múlt évi kamatait: 400 pengőt, jutalomdf)
Az utolsó előadást Horváth Endre pápai ref. kollégiumi
címén dr, S z l á v i k M á t y á s nyug. eperjesi theol.
tanár, a tábor parancsnoka tartotta tisztek számára.
akad- dékánnak adományozta.
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melyben vázolta a dtúli Ichthys-munka 1931—32. évi cél
kitűzéseit. ősszel Pápán rendeznek egy orsz. Ichthys
cserkésztiszti konferenciát, a csapatok pedig közös ki
rándulások tartására törekszenek. A tábor minden egyes
tagja azzal az imádsággal távozott el szívében, hogy
vajha minél jobban venné szolgálatába az Ur az Ichthyscserkész munkaközösséget a magyar cserkészet megre
formálására, az ö országának a cserkészetben való nö
vekedésére. Csak egyet fájlalt mindenki, hogy rövid volt
az együttlét, m ert ott volt valósággal a pünkösdi Szent
Lélek, Ő munkálkodott!

— Leányegyesületi konferencia Kecskeméten. A
Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége
ezévi konferenciáját Kecskem éten rendezi július 3—6-ig.
A p ro g ra m i egyik része a keresztyén leányélet k érd é
seivel, a másik rész az evangéliomi szolgálat gondolatá
val foglalkozik. A gyűlés ideje alatt vallásos estély lesz
és egy kirándulás a Tisza-partra, este tábortűzzel. —
A konferencia költsége a kirándulás és estély kiadásai
val együtt összesen 16 P. A jelentkezési határidő június 18.
A M. K. L. N. Sz. központja (IV., Váci-út 78—80., I. 5.)
minden érdeklődőnek szívesen szolgál bővebb felvilágo
sítással. Minden keresztyén leányt szeretettel hívunk
és várunk.
_ Jézus szemfSdele. A turini székesegyház főoltára
felett május 3—24-ig ki van téve az idén közszemlére
egy 4’36 m. hosszú és 1*10 m. széles, az időtől megbámult
vászon, amelyen egy 1’80 m. magas emberi testnek nega
tív kettős lenyomata látszik. A hagyomány szerint ez az
a gyolcsszemfödél, amelybe Arimathiai József tak arta a
....----- - r; •
A Jenvomódöit
a negyedik keresztes hadjáratból a XIII. században hoz
ták magukkal a Szentföldön járt vitézek. A vászon utol
jára 1898-bán volt közszemlére kitéve. A kkor a párisi
Sorbonne tudósai azt állapították meg róla, hogy a le 
nyomat egy meggyötört holttestnek ammoniakos kipárol
gásától ered; azonban nem sikerült kísérleti úton hasonló
eredményt elérni. Most újabb tudományos vizsgálatnak
vetik alá a vásznat.

A fasiszták és a pápa. A fasiszta Olaszország és
a Vatikán közt létrejött konkordátum sok civakodásnak
hintette el a magvát. A legújabb összekülönbőzést az
Azione Cattolica (Katholikus Akció) néven ismert szer
vezet idézte fel, amely több róm. kath. egyházi társu lat
nak központi direktóriuma. E társulatok egyrészének
célja a vallásos propaganda, de legtöbb esetben társa
dalmi jóléti ügyekkel foglalkoznak. Újabban az a vád
merült fel, hogy az Azione Cattolica róm. kath. szakszervezetek létesítésével versenyre kél a fasiszta állam
mal. A róm. kath. munkásszervezet persze nem új dolog.
Azonban a fasiszta állam struktúrájában a munkás szak-'
szervezetek fontos helyet foglalnak el s az állam nem
tartja kívánatosnak, hogy a munkások megoszoljanak a
kormányzat saját szervezetei s a római egyház által léte
sített és dirigált sz e re z e te k közt. A pápa azt mondja,
hogy az egyháznak jogában áll a munkások íólétéről gon
doskodni, hogy lelki üdvüket megőrizze és fokozza.
Ebben a pápának igaza van. De az állam nézete szerint
az egyház ennél többet csinált. A másik felmerült kérdés
az, hogy az egyház és az állam között ki legyen a bíró.

1931

A pápa igen egyszerűen és velősen felel a kérdésre:
„Minthogy a fasiszta állam katholikusnak tartja magát,
világos, hogy engedelmességgel tartozik az egyháznak s
az egyház fejének, ha igazán katholikus akar lenni, s
köteles elfogadni azt, amit a pápa és az egyház az
Azione Cattolica-ról mond.“ Látszik, hogy a pápa azon
a nézeten van, hogy parancsolhat az államnak.
í_ Kimutatás a magyarhoni ág, hitv. evang. míszszióegyesület pénztárába 1931. évi április havában b e
folyt összegekről:
T a g d í j a k : Pilisi Márton, Mezöberény 3.— P.
O f f e r t o r i u m o k : Ajka 5.64 P, Lébény 6.50 P.
A d o m á n y o k : Polgár Mihály nyug. ig.-tanító,
Boba 1.— P, Csepregi Sándor, Celldömölk 1.— P, Stoll
Ernőné, Nyíregyháza 1.— P, Hamrák Béla, Aszód 10.—
P, Polgár Mihály, nyug. ig.-tanító, Boba —.50 P.
E l ő f i z e t é s e k a „M i s s z i ó i L a p o k -r a:
Evang. leányegylet, Salgótarján 3.— P, Hoph Ernő e. fel
ügyelő Alsógöd 1.— P, Bobai lelkészi hivatal által 12.
P, Takács Elek esperes, Homokbödöge 1.— P, Pongrácz
Dénes ev. tanító, Homokbödöge 1.— P, Kovátsay Ist
ván, Budapest, I., W erböczy-utca 15. sz. 1.— P, Csepregi
Sándor, Celldömölk 1.— P, Weörős Elemér, Kőszeg, Várköz 96. sz. 2.— P, özv. Giffing Edéné, Budapest, I.,
Attila-u. 7. sz. 1.— P, özv. Giffing Edéné, Bpest, ado
mánya 2.— P, Sümegi János, Boba 1.— P.
Az Ur áldó keze legyen velünk! Budapest, 1931.
évi május hó 15-én. Broschko G. A. misszióegyesülcti
pénztáros. IV., D eák-tér 4. I.

— Amerikai keresztyén-szociálista manifesztum a
nak Philadelphiában tarto tt gyűlése elfogadott és a sajtó
útján nyilvánosságra bocsátott egy manifesztumot, amely
először is arra a kiáltó ellentétre mutat rá, hogy egy
felől a jólét megkétszereződik, másfelől a munkanélküli
ség növekedik s jogosnak mondja a javak igazságosabb
elosztását. Azután így hangzik a manifesztum: „Mostani
gazdasági rendszerünket szigorú ítélet alá vészi az a
tény, hogy sok egészséges és munkaképes férfi és nö,
akik szívesen dolgoznának, kénytelenek ajtóról-ajtóra
kilincselni, de semmiféle foglalkozást nem találnak. Ha
nem lelünk útat, hogy a gép által fokozott termelésnek
megfelelően leszállítsuk a munkaórák és munkanapok
számát, akkor a munkatakarító találmányok és tökéletesbítések átokká és nem áldássá lesznek azoknak, aki
ket létfenntartásuk naponkénti munkára utal. Rá kell
mutatni arra is, hogy rendszerünkben gyökeres hiba van,
amíg lehetséges az, hogy kedvező időszakokban az ipar
minden felesleges nyereséget, a m i a z a l k a l m a z o t 
t a k é s m u n k á s o k s e g í t s é g é v e l á l l e l ő , ön
magának ta rt meg, de mihelyt az üzlet nem fizeti ki ma
gát, kíméletlenül elbocsátja őket s a róluk való gondos
kodást a társadalom nyakába varrja. Eltekintünk attól,
hogy itt utakat és módokat feszegessünk, amelyeket
alkalmazni kellene, hogy a jövőben elejét vegyük a most
tapasztalt állapotoknak. De útat kell találni s ha szüksé
ges, akkor az igazságosságnak új elveit kell elfogadni
és alkalmazni, hogy mindén embernek, a gyengének
épen úgy, mint a munkabírónak, a neki okvetlen szük
séges életterületet a keresztyén testvériség alapján biz
tosítsuk."
(Ker.-szoc. Sajtóiroda.)
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— Kellemes olcsó nyaralás. A Bethama Egylet sxédligeti, dunaparti nyaralójában (Budapesttől 27 km., 16
vonatpár naponta) mindent megtalálnak azok, akik fá
radt idegeiket, hajszolt szervezetüket szeretnék pihen
tetni. Gyönyörű környezet, tiszta levegő, napfény, csend,
fürdésben van részük a nyaralóknak, naponta négyszeri
bőséges étkezés mellett. Napi pensió ára 4.50 P. Jelent
kezéseket elfogad a Bethánia-Egylet titkári hivatala.
Budapest, VIII., Gyulay Pál-u. 9.
— Párbeszédet — jelenetet közöl minden mostantól
fogva megjelenő számában a keresztyén ifjúsági vezetők
lapja: a közkedveltségnek örvendő Ébresztő. Félévi elő
fizetési dija 2 pengő 50 fillér. Szavalókönyv 2 pengő,
Játékoskönyv 2 pengő. Rendelésnél a pénz előre kül
dendő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége Buda
pest, VIII. Horánszky-u. 26.

I felekezetek Magyarországén a
statisztika negvilágitásában.
Irta: Lie. Dr. K a r n e r K á r o l y egyet. ny. rk. tanár.
Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografíájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A felekezetek iakolaügyc. A felekezetek szociális tevékenysége
T ö rv é n y te le n születések. Házassági elválások, Öngyilkos
ságok. Kriminálstatisrtika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u t f e l é ” n t r k e e z
tősége (Sopron, Felkelö-ut 42.) vagy a szerző Soproa.
Csengery-u. 45.)

P á ly á z a ti fe lh ív á s .
A Luther Otthon főiskolai internátusbán (Budapest,
VIIL, üllői-út 24.) a jövő 1931—32. tanévben minden
valószínűség szerint 10—12 hely fog megüresedni. Akik
e helyre pályázni akarnak, hogy a jövő iskolai évben az
otthon tagjai lehessenek, f. évi június bó 15-ig adják be
folyamodványaikat illetékes püspöki hivatalukhoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a következő ok-*'
ináoyokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a tartásdíjnak s az eset
leg okozott károk megtérítésének kellő időben való be
fizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskola-igazgatói ér
tesítés az eddig végzett tanulmányról, főiskolás ifjú kér
vényéhez index (hiteles másolat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az iskola igaz
gatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi hely-,
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zetet is s hogy a folyamodó milyen pályára készül, ha
játszik valamilyen hangszeren, azt is).
7. Esetleg a szülőknek az egyház' szolgálatában
szerzett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő postabélyeggel ellátott
megcímzett válaszboríték.
Az otthonban csak a kir. magy. Pázmány Péter tu
dományegyetem, a kir József műegyetem, a közgazda
ság tudományi egyelem és az állatorvosi főiskola ág. h.
ev, (esetleg ref.) hallgatói vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamodók a
Luther Otthon igazgatóságától kapnak értesítés június
hó végén.
Budapest, 1931. május hó.
Sándy Gyula s. k.,
ü. v. alelnök.

P á ly á z a t.
A pestmegyei ev. felsóegyházmegyéhez ta r
tozó új p e tti ev. lelkészi állásra pályázatot hir
detünk. „A bányai ág. h. ev. egyházkerület lel
készválasztási szab.-rendeletéinek 15. §-ában
elősorolt okiratokkal felszerelt írásbeli jelentke
zések a főesperesi hivatalhoz (Cinkota) 1931. jú
nius 7.-ik napjáig küldendők be. Az istentiszte
letek magyar nyelven végezendők, szórványosan
német nyelvű szertartások is előfordulnak. A
lelkész javadalma: 1: Kongrua: 1184 P 40 f. 2.
Készpénz az egyház pénztárából 815 P 60 f. 3.
Szabad lakás a lelkészlakban, melynek világítá
sáról az egyház gondoskodik s fűtésére 40 q.
külföldi szenet és 40 q. tűzifát ad. 4. Palástdí
jak: keresztelésért 3 P.; esketésért 8, 20, 30 P.;
temetésért 8, 15, 30 P. osztályozás szerint; anya
könyvi kivonatért 3 P, családi értesítő minden
adatáért 50 fillér, de legalább 3 P. 5. Drágasági,
úti, irodai stb. pótlék címén az egyházpénztár
ból, ez idő szerint évi 1584 P 40 f. E pótlékok
értékét a közgyűlés évről-évre állapítja meg.
Budapest-Cinkota, 1931. május 13.
báró Prónay György s. k., Blatniczky Pál s. k.
egyh. m. felügyelő.

főesperes.
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főbizományosa: Kókai Lajos könyvkereskedés.
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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Emlékezzetek !*
„Emlékezzetek meg a ti elöljárói
tokról, akik szólották néktek az
Isten beszédét.“ Zsidókhoz 13, 7

A Kiskáténak és az Ágostai Hitvallásnak
jubileumi esztendei egyesült erővel kiáltják bele
a gyülekezetekbe: Emlékezzetek!
Persze nagyon is átérezzük, hogy a mi nap
jaink egybevetve a reformáció napjaival, milyen
kicsinyeknek tűnnek fel. Szabad-e hát magunkat
valóban atyáink fiainak neveznünk? Csak azt
felelhetjük,hogy természetesen mindegyik kor
szak külső és belső helyzete s ezért feladata is
szükségszerúleg más és más, de éppen ezért min
den csak azon fordul meg, hogy a jelen felada
tokat az atyák értelmében és szellemében ipar
kodunk megoldani.
Továbbá természetes, hogy nem merném,
különösen ezekben a rövid mondatokban, korun
kat jellemezni, annál kevésbbé a jövőre vonat
kozólag jóslásokba bocsátkozni. Sőt hitbeli
atyáinktól legelső sorban azt a szent aggálytalanságot szeretném megtanulni, amellyel Luther
a keletkező egyháznak gondját újból és újból
Istenére hárította. Mennyire tiltakozott volna
Luther azon ítélet ellen, hogy a reformációt ö
csinálta vagy éppen akarta. Bekötött szemmel
vezettette magát, csak azzal törődve, hogy Isten
akaratát teljesítse s az evangéliomnak azt az új
értelmét, amellyel Isten megajándékozta, csonkítatlanul hirdesse. Nekem úgy tűnik fel, hogy
mi a jelenben különösen fogékonyak lehetnénk
ez iránt a magatartás iránt, amely mindent egye
dül Istentől vár. Éppen egyházi téren milyen
meglepetésekben volt részünk az utóbbi évek fo
lyamán. Mikor az 1917. évi reformációi közgyű
lésünkön mint ceterum censeo hangzott el az a
szó, hogy az egyházat meg kell szabadítani az
államhoz kötöttségétől, akkor senki sem sejtette,
hogy milyen hamar beteljesedik ez a szó — per
sze egészen másként, mint ahogyan mi sejtet
tük. Aki ezt átélte, az úgy hiszem nem akarja
Istennek előírni, sem előre kiszámítani azokat az
utakat, amelyeken egyházát vezérelje. Csak hí
*) D . I h m e l s szisz püspök bevezető szavai az Egye
temes Evangélikus-Lutheránus Konferencia 19. évi je
lentéséhez.
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vek lenni, csak hívek lenni abban, amit Isten az
ő reformációi egyházának újból ajándékozott.
Három irányban kell ezt hangsúlyoznunk
Először és mindenekfelett sohasem szabad felej
tenünk, hogy a reformáció a megrettent lelkiismeretnek a kegyelmes Isten után való tudakozó
dásából született meg. A reformáció feleletét te
hát csak ott értik meg valósággal, ahol az Isten
után való tudakozódás minden egyebet túlhar
sogó életkérdéssé vált. Ahol enélkül kivánnak
ragaszkodni a reformációnak az Ágostai Hitval
lásban megformulázott alapgondolatához, ott
szüksegszerüleg torzkép lesz belőle. Némelyek
szerint az a megfigyelés tehető, hogy korunkban,
különösképen az ifjúságunkban újból feltámadt
az Isten előtt való megigazulásnak kérdése. Sze
retném remélni, hogy ez a vélemény találó. Az
első mindenesetre az, hogy a lelkiismeretekben
felébresztjük az Isten után való személyes tu 
dakozódást. Külső szervezetekkel az egyházon
nem segíthetünk: az egyház jövője attól függ.
hogy milyen mértékben él és elevenedik fel
benne az a kérdés, amelyből a reformáció ere
detileg megszületett.
,
Azután persze — s ez a második — ottho
nosaknak kell lennünk az egyház hitvallásában,
ha arra a tudakozódásra feleletet kivánunk adni.
Ha egyházunk be akarja tölteni Isten által ren
delt hivatását, akkor kell, hogy mindig mélyeb
ben belenőj jön a hitvallásba s egyúttal gondos
kodnia kell arról, hogy körében az Isten igéje
„tisztán és igazán" taníttassék. Mi nem szégyenkezünk atyáinkkal együtt imádkozni: Hamis tu
dománytól őrizz meg minket Urunk! Nem jelenti
ez a betű szolgálatát, sem azt, hogy a hívek vállaira hitvallási jármot akarunk akasztani. Ez
az a szent gondosság, hogy semmi se menjen
veszendőbe abból, amivel Isten egyházát meg
ajándékozta. Tisztában kell lennünk afelől, hogy
nincs fonákabb dolog, mint mikor a személyes
ébredés követelményét és a tiszta tannak hangsúlyozását egymással ellentétbe hozzák. Egyhá
zunknak éppen az a sajátossága, hogy úgy az
egyiket, mint a másikat akarja. Mivelhogy az
üdvbizonyosságnak az egyháza, azért tudatosan
a tiszta tannak az egyháza is.
A hitvallásnak ebből a belső egységéből ki
folyólag kérem végül közösségünknek és mun
kánknak további kiépítését. Persze ezzel össze
függésben azonnal megint komoly kérdések me-
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rülnek fel. Különösen közel esik az a kérdés,
hogy a jövőben a mi Konferenciánk munkája mi
lyen viszonyban lesz a Lutheránus Világkonvent
munkájával. Nem merek etekintetben program
mal előállani, hanem itt is azzal vigasztalódom,
amit az elején mondtam, — hogy Isten vezet
bennünket. Konferenciánk maga is, keletkezésé
ben és történetében ennek az isteni vezérletnek
a bizonysága. Teljes komolysággal elmondhat
juk, hogy a Konferencia megalapításához nem
okos emberi latolgatással jutottunk. Hanem in
kább az a történelmi helyzet, amelyben a Kon
ferencia keletkezett, szinte kikényszerítette an
nak megalapítását. Mindezt nem részletezhetem.
Csupán annyit kérhetek, hogy munkánkat a jö
vőben is azzal a bizonyossággal folytassuk, hogy
Isten velünk és mellettünk van. Korunk egészen
rendkívüli módon komoly. Adja Isten, hogy tel
jes odaadással belehelyezkedjünk ebbe a korba
és — az Ur vezérletére bizzuk magunkat.
D. Ihmels, országos püspök, Drezda.

Kérjük mindazokat, akik a veszprémi ev.
egyházmegye elemi iskolai reformjavaslatával az
idei egyetemes közgyűlés és a tanító-egyesületek
előtt foglalkozni óhajtanak, hogy e javaslatnak
ne azt a szövegét méltóztassanak bírálat és meg
gondolás tárgyává tenni, mely az Evangélikus
Népiskola folyó évi májusi számában jelent meg,
hanem azt, mely e folyóirat múlt évi július—
augusztusi számában jelent meg. Amannak ér
telme ugyanis szedési hibák miatt több helyen
zavaros.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben törpe is
kóláink esetleges megmentéséről van szó, a hoz
zászólók csak a javaslat tüzetes átolvasása után
nyilatkozzanak, nehogy az Evangélikus Népis
kola f. évi május havi számában megjelent véle
mény hibája ismétlődjék és így tájékozatlanság
ból saját egyházunk létérdeke ellen vétkezzünk.
Átmeneti, de nagyon szükséges reformról
van szó, mellyel semmit sem kockáztatunk, csak
nyerhetünk s mely nem jelent anyagi megterhe
lést senkire nézve sem.
Hogy a tervezet szerint a jövőben csak osz
tatlan iskolák léteznének, vagy hogy a tanítók
megterhelése a reform folytán súlyosabb lenne,
amint azt a fentemlített vélemény magyarázza,
az nem felel meg a valóságnak.
A javaslat fogalmazója.

19M.

Gödör lelkész a „Magyar Konventiták“-közöfl.
—

Csúfos rágalom egy győri kanonok könyvében.
Irta: D . P a y r S á n d o r .

—

A három derék Gödör lelkészt, Györgyöt,
az apát, s ennek József és Lajos nevű fiait a
Luther-Naptár 1930. évfolyamában ilyen címen
mutattam be: ,,Dr. Gödör József szendi esperes.
Akinek Goethe szállított nagyhercegi tanácsos
ságot és feleséget.“
Dolgozatom közlése után, tehát már meg
késve akadtam reá, hogy Hahnekamp György,
néhai győri kanonok „Magyar Konvertiták“ című
szerfölött hiszékeny és elfogult művében (Bpest,
Stephaneum, 1900.) a derék Gödör György vadosfai lelkészt is a hitehagyottak közé merte
sorozni minden hiteles adat és bizonyíték nélkül,
puszta mendemondák alapján. Ilyen hamis,
bántó és célzatos adat a könyvben sok van.
A 79-ik lapon írja Hahnekamp: „Gödör N. ev.
prédikátor. Nevezetes megtérés történt a XIX.
század elején (1809. és 1811. közt lehetett) Sop
ron megyében Vadosfán . . . A század elején
Vadosfának Gödör nevű papja volt, ki a mihálii
plébános, Feltinger Istvánnal (mint győri kano
nok halt meg) jó viszonyban élt. A két művelt
férfiú egymást gyakran meglátogatta. Gödör
halálos betegségbe esvén, magához hivatta Feltingert, kéretvén, hogy hozza el magával az
Oltáriszentséget és a szent olajat is. Feltinger
jól ismervén Gödör gondolkozását, örömmel
sietett haldokló barátjához, ki teljes öntudattal
előtte a katholikus hitvallást letette és azután
nyomban meggyónt, megáldozott és fölvette az
utolsó kenetet. Gödör még arra kérte Feltingert,
hogy halála esetére egy ideig tartsa titokban
megtérését, nehogy lutheránus részről botrány
legyen a temetésnél. S csakugyan lutheránus pap
temette el őt a vadosfai temetőbe. Azonban Fel
tinger a környékbeli katholikus plébánosokat a
megtérésről titkon értesítette, úgyszintén a csor
nai prémontréíeket, kik szép számmal jelentek
meg a temetésen a vadosfai evangélikusok nagy
örömére, hogy az ő papjukat a katholikusok
ennyire megtisztelték. A mihálii plébános ki is
harangoztatta Gödört, amiért a vadosfaiak neki
külön köszönetét mondtak. Gödör jó viszonyban
volt a csornai premontreiekkel, hozzájuk több
ször ellátogatott, könyvtárukból szorgalmasan
vitt könyveket s ezek olvasása nyitotta meg job
ban szemeit és vezette a katholikus egyházba
vissza.
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íme eddig van az épületes költemény pró
zában. Mohi Adolf győri kanonok csak ..Mondák
és mondafélék" címe alatt teszi közzé mostaná
ban a protestánsok ellen irányuló meséit. De
Hahnekamp egyenesen történeti hamisítást,
csúfos merényletet követett el egy halott emléke
ellen. S a történettudós igényével fellépő kano
nok vájjon micsoda alapon mert ily szörnyű
vádat emelni a tiszteletben megőszült vadosfai
lelkész ellen, aki fiával. Gödör Lajos korán el
halt vadosfai káplánnal és nejével, Rétalapi
Németh Zsuzsannával közös sírban pihen és szép
síremlékük ma is ott áll a vadosfai evang. teme
tőben?
Hahnekamp Szalay György Mihályi plébá
nos ,.szives közlésének" mondja ezt a mesés rá 
galmat. A részleteket állítólag Kisfaludi Kis
faludy István, a 80 éves beledi plébános beszélte
el. Ez pedig a principálisától. Polák Ferenc néhai
beledi plébánostól hallotta, aki Gödör temeté
sén Vadosfán jelen volt. Különben, amint Hahne
kamp írja: „E megtérés emléke ma is él a katholikus nép között Mihályi környékén.”
Az ilyen híresztelést és szájhagyományt
nem lehet eltitkolni. Ha a hitehagyás megtörtént
volna, bizonyosan tudnának róla az evangéliku
sok is. De ezek között se híre, se hamva. Maguk
a Róma dicsőségét kereső plébánosok lettek
volna az elsők, akik az áttérést kikürtölik. Isme
rünk hasonló eseteket. Az érdekelt mihályi plé
bános bizonyára anyakönyvbe vezette volna és
másként is megörökíti. De nincs semmi írott em
lék róla. Ilyen költött mesével legfeljebb a jó
plébánosok vigasztalták egymást maguk között.
Ha bizonyítani tudják, nem hallgattak volna vele
74 évig.
Az egész csúf rágalomra csupán a derék,
tudós Gödör lelkésznek a szomszéd plébánosok
kal és a csornai premontreiekkel való barátsága
szolgáltatott alapot. De az 1900-ban élt Hahne
kamp nem gondolja meg, hogy a jezsuita rend
szünetelése idején, amikor Róma is sokkal távo
labb esett hazánktól, az ilyen baráti érintkezés a
másvallású művelt magyar papok között nem
volt ám ritkaság. Edvi Illés Pál geresdi lelkész
jó barátságban élt a tudós Tatay János lövői és
Szalai József vámoscsaládi plébánosokkal. Ez a
barátság ösztökélte Edvi Illést arra, hogy 1822.
ódával üdvözölte a pozsonyi zsinatra összegyűlt
magyar klérust. Horváth János veszprémi kano
nok 1820. „Egyházi Értekezések" című folyóira
tához munkatársakul hívta a protestáns lelkésze

179.

ket is és négy évig együtt dolgoztak. Abban a
világban Festetich Ignác a r. kath. gróf egyedi
kastélyába egyházi gyűlésre hívta az evang. lel
készeket és a nemességért folyamodó Kis János
szuperintendenst 1822. Somogyi Lipót szombathelyi püspök ajánlotta legmelegebben. Haubner
Máté szuperint. gyakori vendége volt Sztankovics János győri püspöknek, ennek asztalánál
ismerkedett meg Albach Szaniszlóval, a híres
franciskánus szónokkal. Sztankovics Haubner be
vonulásához a díszes püspöki hintóját is á t
engedte. Még Karsay Sándor püspökünk is Hévi
zén együtt olvasta és élvezte Szabó Imre szom
bathelyi püspökkel Gerbk Károly vallásos költe
ményeit. Sok példát lehetne idézni. De hová let
tek ezek az idők? Hahnekamp már nem tud
róluk.
Ami történeti adatot mond. hogy Gödör á t
térése 1809 és 1811. között lehetett, az téves,
mert Gödör 1826. halt meg. A jelzett években a
jeles Berzsenyi Lajos esperes volt a vadosfai
lelkész. Talán csak nem fogják a hitehagyást
erre átruházni? Mert Gödörnek a keresztnevét
sem ismerik Gödör György egész élete is kezes
ség a mellett, hogy halálos ágyán ilyen árulást
nem követhetett el Jenában járt az egyetemen,
előbb Szakonyban és Uraiujfaluban volt lelkész.
1813-ban jó barátja, Kis János püspök jött le
Sopronból, hogy Vadosfán beiktassa. Itt nagy
áldással működött. Paplakot, iskolát épített,
templomot renovált, tökét gyűjtött és szigorú
egyházi fegyelmet tartott. A Perlaky, Kisfaludy,
Véssey és Káldy család tagjai felett mondott
halotti beszédei nyomtatásban is megjelentek.
A jénai egyetem 1817. a theol. licentiatusi foko
zattal is megtisztelte. Két fiát lelkésznek nevelte,
lakik közül József doktorátust hozott Jénából,
'Goethével levelezett, Győrött volt tanár és Szen
dén buzgó esperes. A felesége is ősi evang. csa
ládból való volt. Lehet-e ilyen férfiúról feltéte
lezni, hogy halála előtt áttért? A halotti anya
könyvben sincs semmi gyanús feljegyzés. VadosJán 1826. ápr. 10. halt meg, 59 éves korában.
Gáncs József farádi és Gáncs János malomsoki
lelkész temette.
Csúfos mendemondával van itt dolgunk.
A kósza hírt továbbadó plébánosok között meg
lepő Kisfaludy István beledi plébános neve.
Ezzel ugyanis Gyurátz Ferenc beledi lelkész
korában 1868. igen jó viszonyban élt. Úri társa
ságban sokszor együtt voltak. Például Berecz
Gábor apósának, Mátis Mihálynak a nevenapján.
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Itt mondta Gyurátz: hívják el Kisfaludyt is.
És a plébános az evang. házigazdához nyomban
el is jött. Gyurátz és az öccse, Németh Pál egy'
szer együtt csónakázott a Rábán a beledi plébá
nos unokahugaival a Répcelakról átrándult Kisfaludy-nővérekkel. Ekkor történt, hogy a vízbe
esett és már fuldokló egyik úrhölgyet Gyurátz
mentette ki, aminek akkor nagy híre volt. (Gyűrátz F. élete, 106. 1.)
Kisfaludy plébánost Gödörre nézve a prin
cipálisa, Polák Ferenc vezethette félre. De Gyűrátz a titkos suttogást tőle nem hallotta, mert
különben naplójába írta és megcáfolta volna.
Erkölcsi kötelességének ismerte volna már ő is,
hogy a derék Gödör papi család nevéről ezt a
rákent szégyenfoltot letöröljük.
Sajnos, a római kath. egyház berkeiben az
ilyen hamis hírek többször felbukkannak. Bél
Mátyásról, a tudós pozsonyi lelkészről, ki egyik
művét a tudománykedvelő XII. Kelemen pápá
nak is megküldte, a bécsi nuncius, Passionei
Domokos 1736. ezt írta Rómába: „A szerző,
sajnos, lutheránus, de a jellem és a modor rend
kívüli szelídsége által tűnik ki s egyúttal remélni
lehet áttérését is.“ A pápa saját arcképével
díszített arany emlékpénzt küldött Bél Mátyás
nak. De csalódtak a jó reménységben. (Fraknói
V.: Századok, 1891. 851. Haán L.: Bél M. 71. 1.)
Amit Kerman Dániel ev. püspökkel tettek,
az pedig már egyenesen felháborító. Ezt a jeles
tudós theológust, a rózsahegyi zsinat vezér
emberét, aki megáldotta II. Rákóczi Ferenc
zászlóit és 1708. Rákóczi és az eperjesi kollé
gium érdekében XII. Károly svéd királynál járt
követségben, egy Mlinárik nevű katholikusnak
áttérése miatt holtigtartó fogságban tartották a
pozsonyi várban. S mikor a testben, lélekben
megtört 77 éves püspök 11 évi fogság után már
közel volt a halálhoz, Weismayer jezsuita 1740.
szept. 17. erőszakkal tolta szájába az ostyát és
hitehagyott hírét költötték. Hogy a nép ezt elhigyje, fényes szertartással, harangzúgással,
gyászzenével és beszéddel temették el Szent
Márton pozsonyi főtemplomába és díszes sír
emléket állítottak neki. Pedig előbb politikai
bűnösnek deklarálták. Róma ily lármával temeti
az apostatákat. Gödörről sem hallgattak volna,
ha okot ad rá. (Zsilinszky M.: Kerman D., Bpest.
1899;, 112. 1.)
Még egy esetet említünk. Koptik Odo, a
nagyhírű pórdömölki bencés apát, 1738. az
országút mellé kápolnát építtetett s abba egy

L A P JA

1931.

fából faragott Mária-szobrot állíttatott, melyről
Zichy János sági plébánossal együtt írásban is
azt hiresztelték, hogy 1745-ben megmozdult,
szemeivel pislogott és arckifejezését változtatta.
S hogy Koptik nagyobb hitelt adjon szavainak,
miként Miskei Ádám jeles nemesdömőlki esperes
maga írja az egyházmegye történetében: ,,Nem
pirult iratában azzal is dicsekedni, hogy én Mis
kei Ádám a feleségemmel együtt e szobornak
csodája által indíttatva elhagytuk evang. vallá
sunkat és a rómait vettük fei.“ (Payr, Egyháztört.
Emi., Sopron, 1910., 302. 1.)
Mit szóljunk ezekhez? Ennyi kiáltó eset egymás
mellett! Csak itt hazánkban, a józan magyar nép
között! Gödör megrágalmazása itt nem ritka ki
vétel, hanem mintha jól bevált módszer volna a
régi mondás szerint: „Calumniare audacter, sem
per aliquid haeret.“
Nagy tűzzel folyik napjainkban a történeti
átértékelés. Több mint hat éve hirdeti a Magyar
Történelmi Társulat dr. Révész Imre hamar el
készült műve mellett Lukcsics József római kath.
magyar egyháztörténetét is. De még mindig ké
sik. Ügy látszik az átértékelés bajos. A kettős
egyházi cenzúra nehezen adja az imprimáturt.
A derék Gödör György lelkész megcsúfolt em
léke elégtételt követel. Bár a tudós fia, dr. Gödör
József esperes tudott volna róla, akinek külön
folyóirata is volt. Majd megfelelt volna nekik.
Hahnekamp Györgynek dicsekvéstől duzzadó
könyvét mély szánakozással fogja az elfogulat
lan olvasó félretenni. „Nem jó a ti dicsekedésjtek.“ (I. Kor. 5, 6.)
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— Bibliaolvasóknak. Jézus Krisztus gyülekezete. —
Jun. 8., hétfő: Ami a gyülekezetei összetartja. Ef. 4, 1—
7; János Jel. 7, 13— 17. — Jun. 9. kedd: Egy test és egy
lélek. 1 Kor. 12, 12—27; 6, 19. 20. — Jun. 10., szerda:
Egy reménység. 2 Péter 1, 3—11. — Jun. 11., csütörtök:
Egy Ur. Fii. 2, 5—11., Róm. 14, 7—12. — Jun. 12., pén
tek: Egy hit. Gál. 3, 22—29. — Jun. 13., szombat: Egy
keresztség. Róm. 6, 1—11; Titus 3, 3—7. — Szenthárom
ság után 2. vasárnap; epistola: 1 Ján, 3, 13—18: halálig
hű felebaráti szeretet; evangéliom: Luk. 14, 16—24. pél
dázat a nagy vacsoráról. — Emlékeztető: 1525. junius 13.
D. Luther Márton házasságkötése Bora Katalinnal.

— Érettségi kormányképviselő. A Vkm. a békés
csabai reálgimnáziumhoz Dr, Böhm Dezső ev. leánykoll.
igazgatót küldte ki az érettségihez kormányképviselőül.
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— Dékánválasztás a hittudományi karon. A m. kir.
Erzsébet-tudományegyetem evang. hittudományi kara f.
évi június 1-én este tartott ülésén az 1931/32. tanévre
dékánjává újólag egyhangúlag Dr. Deák János ezidei dé
kánt választotta meg, aki azonban a megbízatást magától
elhárította. Ezután a kar Dr. Báró Podmaniczky Pál
egyetemi nyilvános rendes tanárt választotta meg hittudománykari dékánná.
— Nagy ev. egyházi adomány. A nógrádmegyei szccsényi ev. egyházközség szép örökséghez jutott. Az áp
rilis hó végén elhunyt losonci Szigyártó Lenke, nógrádszakáli földbirtokos, végrendeletileg reá hagyta 412 kát.
hold kiterjedésű vagyonát. Evvel a nemes cselekedetével
édes atyjának, néhai losonci dr. Szigyártó Pálnak, a szécsényi ev. egyházközség egykori buzgó első felügyelőjé
nek akaratát teljesítette. Az eddig nagy gondokkal küz
dött és csekély lélekszámmal biró egyházközség mély
séges hálával fogadta néhai nemeslelkü felügyelőjének és
hasonló gondolkodású leányának kegyes adományát.
— Eljegyzés. Lie. Dr. Karrier Károly egyetemi ny.
rk. tanár eljegyezte Dahner Ilus evangélikus tanítónőt
Sopronban.
— Alkoholellenes vasutas mozgalom szervezése.
Mindenki azonnal belátja, hogy milyen nagy egy ilyen
mozgalom fontossága. Nemcsak a vasutaknál elenged
hetetlen fegyelem, hanem mindenekfölött az üzembiz
tonság szempontjából. Ha részeg soffőr autójába senki
sem ül szívesen, ugyanez áll az alkoholt élvező vasuta
sokra, kikre szintén nem szívesen bízzuk életünket és
vagyonúnkat. — A nyugati államokban erre már régen
rájöttek és Olaszország és Spanyolország kivételével
minden európai államban megalakult az alkoholellenes
vasutas mozgalom. A nemzeti csoportok 1907-ben Stock
holmban nemzetközi vasutas alkoholellenes szövetségbe
tömörültek. — Eddigelé a magyar mozgalom e nemzet
közi együttesből hiányzott. Most dr. vitéz Csia Sándor
ösztönzésére és szervezésében megindult a magyar moz
galom megalakulása is. A ..Magyar Absztinens Vasutasok
Egyesülete" június 14-én délelőtt fél 9 órakor tartja a
Budapest keleti p. u.-i tanácstermében (érkezési oldal
hátsó része, első emelet) alakuló közgyűlését, melyre
minden érdeklődőt szívesen látnak.
Felhívjuk a protestáns vasutasokat, hogy az üdvös
mozgalomban minél számosabban vegyenek részt. Akik
az alakuló közgyűlésen személyesen megjelenni nem tud
nak, csatlakozásukat előzetesen írásban is bejelenthetik
dr. vitéz Csia Sándor máv. igazgatósági főorvosnál.
(Budapest, VI., Andrássy-út 73. fszt 35.) — A mozgalom
nak kétféle tagsága van. A rendes tagok legalább egy
évi időre kötelezik magukat a szeszes italoktól való tar
tózkodásra. (Kivétel orvosi rendelés, vagy urvacsoravétel esete.) A pártoló tagok mértékletességre kötelezik
magukat. Az egyesület nemzetközileg elfogadott jelvé
nyét (kerek paizs, kék zománc alapon arany szárnyas
kerék) csak a rendes tagok viselhetik. A jelvény már az
alakuló közgyűlésen is megvásárolható. — A tagsági díj
mindkét kategóriában évi egy pengő. — A magyar moz
galom megalakulását dr. vitéz Csia Sándor június 17-én
fogja a mozgalom varsói nemzetközi kongresszusán be
jelenteni.
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— Evangélikus Otthon Pécsett. A pécsi evangélikus
jgyülekezet Istenben boldogult lelkésze emlékére nagy

láldozatkészscggel B a l d a u f G u s z t á v ( J t t h o n-t lé
tesít. Az Otthon Kettős célt szolgál: vidékről jövő nőkInek valláskülönbség nélkül rövid, vagy hoszabb időre
otthont nyújt és (elsőbb iskolába járó lányokat teljes el
látásra elfogad. Az Otthon Pécs város középpontjában,
Eötvös-utca 15. szám alatt (sebészeti klinika mögött)
június hó elején nyílik meg. — A Pécsre utazó s ott meg
szálló és leányaikat Pécsett taníttató olvasóink figyel
mét felhívjuk erre az Otthonra, mely igen kedvezményes
áron szeretettel várja vendégeit. Az Otthon vezetője a
pécsi evangélikus gyülekezet diakonissza testvére, aki
minden közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál.
— Síremlék-avatás. Vasárnap, május hó 31-én avat
ták fel néhai vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv bá
nyakerületi lelkész sirja felett emelt emlékkövét. A kegyeletes ünnepélyen nagy számú közönség vett részt. Az
avató emlékbeszédet S á r k á n y Béla egyházkerületi fő
jegyző tartotta. A kegyeletes emlékünnepély a Lutheráma-énekkar gyászdalával kezdődött és végződött.
Pro Christo Magyar Evangéliumi Kér. Diákszö
vetség országos nyári főiskolás diákgyúlését június 30—
július 6-ig rendezi tahii táborában. A konferencia össze
foglaló tárgya „Fiatal magyarság*’. Előadókul felkérettek:
Benkő István, Bereczky Albert, dr. vitéz Csia Sándor,
Deme László, dr. Lancsházy Sándor, dr, Hilscher Zoltán,
Huljev István, lie. dr. Karner F. Károly, dr. Karácsony
Sándor, dr. Mányoki Sándor, dr. Merétey Sándor, dr.
Molnár Gyula, Muraközy Gyula, Szabó Imre. Szántó Ró
bert, Schulek Tibor, Varga Tamás, dr. Victor János. A
konferencián résztvehet minden egyetemi és főiskolai
hallgató és hallgatónő, minden érettségizett középiskolai
tanuló, a középiskolák és tanítóképzők felső két osztá
lyának növendékei és a szenior osztály tagjai Jelentke
zési díj 2.50 P, részvételi díj naponként 2.— pengő. Je
lentkezések a Szövetség központi irodájában (Budapest,
IX., Üllöi-út 19. II. 4.) küldendők be. Jelentkezési ha
táridő június 15.
— Hammitzsch missziói felügyelő (Lipcse) az Ev.
Luth. Missionsblatt júniusi számában írja le jugoszláviai
körútját (1931. január havában), amelvnek folyamán Ma
gyarországon is keresztül utazott. Leírásának ez a rész
lete így hangzik: „Január 16-án D. Saul gallneukircheni
rektorral útban voltunk Becsből Győr felé. Kapi Béla ev.
luth. püspök meghívása szólított bennünket Győrbe. Igen
szives fogadtatásban részesültünk és a diakonissza-anyaház főnöknője anyailag gondoskodott rólunk. Este a meg
telt templomban két előadást tartottunk a belmisszióról
és a külmisszióról. A diakonissza-anyaház fiatal növen
dékeinek azonkívül indiai vetített képeket mutattam. Az
istentisztelet után a püspök és felesége a két német ven
dég tiszteletére vacsorát adott, amely ragyogó fényben
mutatta be Magyarország ápolt kultúráját és szeretelreméltóságát. Másnap reggel D. Saul rektor útja elvált az
enyémtől. Egyedül kellett Budapest felé sietnem. Egy
ajánlás, amelyet Kapi püspök úr a búcsúzáskor megható
gondoskodással nyomott a kezembe, kieszközölte, hogy
néhány órai budapesti tartózkodásom idejére a „Magyarországi evangélikus egyház vendége" lehettem. Plasztikusabban kifejezve: Kuthy Dezső lelkész úr, a magyar
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honi ág. h. ev. egyetemes egyház főtitkára, D. Báró Radvánszky A lbert egyetemes egyházi felügyelő úr intézke
désére három órán keresztül megmutogatta ennek a cso
dálatos fekvésű dunamenti városnak legszebb és legfon
tosabb épületeit és emlékeit. A nagyszerű látnivalók
közül persze igen is hamar kiragadott a gyorsvonat, le
délnek, a hóval takart pusztán keresztül a jugoszláv ha
tár felé . , ."
— Az Evang.—Luth. Zsidómisszió. (Mission unter
Israel) május 26-án tartotta közgyűlését Lipcsében. Lie.
Dr. Ziemer egyháztanácsos 2 Kor. 4, 1. alapján: „Mivel
hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet
nyertük, nem csüggedünk el." tarto tt beszédében szólt
arról, hogy kitartással és reménnyel kell a munkát foly
tatni. D. von Harling missziói igazgató terjesztette elő az
évi jelentést és tarto tt előadást a zsidó-misszió jelen
legi állásáról. Harling előadása szerint négy mozgalom
van, amelynek a misszió helyzetét megállapítják. Az
első az antiszemitizmus, amely megnehezíti a misszió
munkáját, mert bizalmatlanságot gerjeszt. A második a
zionizmus; ez egészen nemzeti mozgalom, amely nem
sokat használ, mert népek megújulása nem általános
ságokból, hanem az egyes személyekből indul ki. A palesztinai zsidók nem szándékoznak a keresztyénségre
térni. A cionizmus elakad, a zsidóknak meg van tiltva a
bevándorlás Palesztinába. A harmadik a zsidóságban
megindult reformmozgalom, amelynek célja az erkölcsi
erők megelevenítése. A negyedik a zsidókeresztyénség,
amely azért jó, mert a keresztyénné lett zsidó megma
radhat népének közösségében, de veszedelemmel járhat,
ha a nemzeti vonást nagyon kidomborítják. Von Harling
feladatul azt tűzte ki, hogy a mozgalom és a Misszió
iránt minél többen érdeklődjenek. A közgyűlésen mint
egy kétszázan vettek részt.
— Helyreigazítás. Lapunk f. évi 20. számában Lie.
Dr. Karner Károly „A gyónási titokról" c. cikkében tollhiba csúszott be. A lap 19. számában a tárgyról megje
lent közleményt nem dr. Sándori Kéler Zoltán írta, h a
nem lándori Kéler Bertalan dr.
— Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. misszió
egyesület pénztárába 1931. évi május havában befolyt
összegekről. T a g d í j a k : Harkai evang. egyház 3 P, Harkai
evang Nőegylet 3 P, Danielisz Róbert ev. lelkész, Harka
3 P, Ráczkozári egyház 3 P, Wagner Ádám, lelkész,
Ráczkozári 3 P. — A d o m á n y o k : Borsos Magdolna, Dunaharaszti 3 P, Kétbodony 2 P, Frank Zsófia 1930. évről
3 P, Hegyeshalmi konfirmandusok 14.40 P, Evang. vasár
napi iskolások Győr 2.40 P, Böhm Róza, Bpest 2 P, Levéli
konfirmandusok 3.20 P, Fényesi ev. iskola, Békéscsaba
3 P. — P e r s e l y g y ü j t é s e k : Drak 1930. évről 2 P, Bálint
Istvánná, Győr 8 P, Drenyovszky János kispesti vallástanár 4.64 P, Bélák János hitoktató, Szombathely 4 P . —
O f f e r t ó r i u m o k 1929. é v r ő l : Alsódörgicse 2.40 P, Kapolcs
1.63 P, Keszthely 2 P, Kővágóőrs 2 P, Mencshely 1 P,
Nagyvázsony 1.50 P, Szentantalfa 2.18 P, Csönge 2 p ,
Kemeneshőgyész 2 P, Kissomlyó 1 P, Zalaistvánd 1.70 P,
Sand 3.22 P, Surd 2 P, Ágh 0.90 P, Gerényes 0.90 P,
Tékes 0.80 P, Felsőnána 1 P, Mekényes 1.45 P, Nagy
hajmás 1.47 P, Pogány 0.49 P, Tófű 3 P. 1 9 3 0 . é v r ő l :
Ball 3.% P, Sopron 58.43 P, Ivándárda 6.20 P. — 1 931.
é v r ő l : Ácsa 1.08 P, Erdőkürt 1 P, Körmend 4.87 P, Kő
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szeg 14.34 P, Békéscsaba 32.90 P, Mezőberényi II. kér.
egyh. 5.90 P, Mezőtúr 1.90 P, Csabacsüd 0.58 P, Kardoskút 2 P, Pusztaföldvár 1.60 P, Nagymágocs 1.40 P, Csorvás 3 P, Kelenföld 39.81 P, Rákóczi-úti egyh. 10.60 P,
Pesterzsébet 12 P, Budafok 2 P, Pestszentlörinc 12.30 P,
Szentetornya 2.44 P, Bpest X. kér. egyh. 5 P, Kispest
24.48 P, Makó 0.60 P, Ambrózfalva 1.40 P, Hómezővásárhely 4.30 P, Csanádalberti 1.80 P, Szentes 5,20 P, Pitva
ros 4.76 P, Szeged 11.50 P, Pakonya 1.40 P, Csépa 1.20 P,
Domony 2.40 P, Csömör 3.70 P, Cinkota 10 P, Bénye-káva
2 P, Péczel 9.60 P, Csornád 7.33 P, Zsidó 2.40 P, Cegléd
12 P, Mende 4 P, Irsa 2.40 P, Tápiószele 0.80 P, Tápiószentmárton 1.10 P, Kiskőrös 12.50 P, Baja 11.40 P, Harta
2 P, Dunaegyháza 3,90 P, Soltvadkert 10 P, Apostag 3 P,
Kecskemét 5 P, Alsódörgicse 1.50 P, Kapolcs 1.—, Keszt
hely 1.50, Kővágóőrs 1.50, Nemeshely 1.—, Nagyvázsony
1.94,Szentantalfa 1, Boba 4.09, Csönge 3.34, Gérce 1.23 P,
K.-hőgyész 2 P, Kemenesmagasi 2.45 P, Kissomlyó 0.54 P,
Nagysimonyi 1.60 P, Nemesdömölk 5.88 P, K. Mihályfa
6.01 P, Ostffyasszonyfa 8.87 P, Pusztaszentlászló 2.— P,
Vönöck 2.25 —, Zalaegerszeg 1.50 P., Zalaistvánd 1.10 P,
Győri egyházmegyéből 166.26 P, Beled 3.— P, Bük 2__
P, Farád 3.— P, Nagygeresd 2.46 P, Nemeskér 3.— P,
Szakony 2.— P, Vadosfa 5.— P, Gyékényes 3.40 P, Iharosberény 2.30 P., Nagykanizsa 5.55 P, Nemespátró 2.62
P, Porrogszentkirály 2.34 P, Szepetnek 3.54 P, Vése 2.90
P, Kaposvár 15.74 P, Ágfalva 20.20 P, Bánfalva 9.05 P,
Balf 3.20 P, H arka 4.80 P, Sopron 73.49 P, Alsónána 2.20
P, Bátaapáti 1.50 P, Zsibrik 1.— P, Bikács 1.42 P, Ágh
O. 70 P, Gerényes 0.70 P, Tékes 1.— P, Dombóvár 5.64 P,
Dunaföldvár 0.50 P, Ecsény 3.04 P, Polány 0.50 P, Gyönk
4.02 P, Izmény 2.70 P, Győré 0.24 P, Kaposszekcsö 3.45
P, Keszőhidegkut 1.— P, Belecska 1.— P, Kéty 1.58 P,
Kismányok 0.60 P, Gindlicsalád 1.— P, Kistormás 1.46 P,
Kölesd 1.16 P, Kötcse 5.60 P, Magyarboly 1.42 P, Majos
1.52 P, Mekényes 2.42 P, Mucsfa 1.54 P, Nagyszokoly
1.20 P, Paks 10.30 P, Pécs 2.59 P, Pogány 0.60 P, RácKozár 3.— P, Bikái 2.— P, Tófű 0.40 P, Sárszentlőrinc
6.62 P, Sárszentmiklós 2.— P, Somogydöröcske 1.60 P,
Somogyvámos 1.44 P, Szárazd 1.50 P, Szekszárd 11.54 P,
Tab 3.18 P, Tolnanémedi 0.40 P, Varsád 4.— P, Tamási
.034 P, Budapesti-kerepesi úti egyh. 6.12 P, Evang. Hittudományi kar Sopron, konferenciája alkalmából tartott
vallásos estély offert. 22.13 P.

— Már havi 3 pengőért megrendelheti a Bibliai
Kommentár újszövetségi részét, melynek előjegyzési ára
fűzve 24, vászonkötésben 26, félbőrkötésben 27 és egész
bőrkötésben 29 pengő. E Czeglédy Sándor tollából meg
jelenő „Az Újszövetség magyarázata" álljon ott minden
lelkész, igehirdető, tanár, tanító, ifjúsági munkás, biblia
követő, vasárnapi iskolai tanító és bibliaolvasó könyves
polcán. A 3 pengős havi részlet 1931. évi szeptember hó
1-től fizetendő. Megrendelés küldendő: Bethlen Gábor
irodalmi és nyomdai RT. Budapest, IX., Kálvin-tér 8.
Tel.: 850—53.

Kőművesmunkára vonatkozó felhívásunk sikerrel
járt. Munkanélküli gondozottjaink jó része ebben talá t
munkát, s nagyon kérjük, ha valahol valami kőmüvermunka akad, bennünket is szíveskedjenek ajánlattételre
felhívni. Otthon-Misszió Pesterzsébet, Pázmány-utca 28.
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_ 15 üres hely u Otthon-Misszióban. 50 férőhe
lyünk van, állandó létszámunk azonban csak 30—35.
Többen nem jelentkeztek még sohasem. Aki nem szeret,
s nem akar dolgozni, az nem jön hozzánk. Ezért vannak
üres helyeink. Hogy e helyek felhasználatlanul ne ma
radjanak, elhatároztuk, hogy gondozásba veszünk néhány
beteges, aggkori, vagy más gyengeségben szenvedő fér
fit és not. Képzett ápolónőnk van, szeretetteljes, gondos
bánásmódot, rendes étkezést, jó lakást tudunk nyújtani.
Intézetünk 1500 Q-öles kert közepén fekszik, levego)e
pormentes. Az igy felveendő férfiakat és nőket elkülö
níthetjük többi gondozottjainktól. Az emberszeretetnel
s így Isten Országa ügyének akarunk szolgálatot telje
síteni akkor, midőn egyes családokat megszabadítunk
attól a sokszor megoldhatatlan problémától, melyet j:
ilyen beteges családtag ápolása számukra jelent..
— Kellemes olcsó nyaralás. A Bethánia Egylet szedligeti, dunaparti nyaralójában (Budapesttől 27 km., lő
vonatpár naponta) mindent megtalálnak azok, akik fá
radt idegeiket, hajszolt szervezetüket szeretnék pihen
tetni. Gyönyörű környezet, tiszta levegő, napfény, csend,
fürdésben van részük a nyaralóknak, naponta négyszeri
bőséges étkezés mellett. Napi pensió ára 4.50 P. Jelent
kezéseket elfogad a Bethánia-Egylet titkán hivatala,
Budapest, Vili., Gyulay Pál-u. 9.
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4. Érettségi bizonyítvány, vagy iskola-igazgatói ér
tesítés az eddig végzett tanulmányról, főiskolás ifjú kér
vényéhez index (hiteles másolat).
5. Erkölcsi bizonyítvány. (Kiállítja az iskola igaz
gatója.)
6. Rövid életrajz, mely feltünteti az anyagi hely
zetet is s hogy a folyamodó milyen pályára készül, bu
játszik valamilyen hangszeren, azt is).
7. Esetleg a szülőknek az egyház szolgálatában
szerzett érdemeit feltüntető lelkészi ajánlás.
8. Ajánlott levélre elegendő postabélyeggel ellátott
megcímzett válaszboríték.
Az otthonban csak a kir. inagy. Pázmány Péter tu
dományegyetem, a kir. József műegyetem, a közgazda
ság tudományi egyetem és az állatorvosi főiskola ág. h.
ev. (esetleg ref.) hallgatói vehetők fel.
A folyamodványok elintézéséről a folyamodók a
Luther Otthon igazgatóságától kapnak értesítés június
hó végén.
Budapest. 1931. május hó.
Sándy Gyula s. k.,
ü. v. alelnök.

I felekezelek Magyarországén a
statisztika megvilágításában.
Irta: Lie. Dr. K a r n e r K á r o l y egyet ny. rk. tanár.

A debreceni ág. hitv. ev. egyház pályázatot
hirdet 1931. szeptember 1-én elfoglalandó, nem
államsegélyes tanítói állásra. Az állás helyettes
sel, vagy fiatalabb rendes férfi tanítóval töltetik
be. Az államivei egyenlő fizetését kizárólag az
egyháztól kapja. Kötelessége egy vegyes osztály
tanítása, indokolt esetben a kántor helyettesítése,
szükség esetén a más elemi iskolákba járó ev
gyermekek vallástanításában s a belmissziói
munkában való részvétel. Német nyelvtudás és
kántori képesítés előny. A kellően felszerelt kér
vények f. évi június hó 25-éig a fenti egyház
elnökségéhez, Rapos Viktor lelkész kezéhez
nyújtandók be.
Egyházi elnökség.

Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vervesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások. Öngyilkos
ságok. Kriminálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: . .E m m a u s l e l t " s z e r k e s z 
tősége (Sopron. Felkelö-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
Csengery-u. 45.)
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Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

A Luther Otthon főiskolai internátusbán (Budapest,
Vili., Ullői-út 24.) a jövő 1931—32. tanévben minden
valószínűség szerint 10—12 hely fog megüresedni. Akik
e helyre pályázni akarnak, hogy a jövő iskolai évben az
otthon tagjai lehessenek, f. évi június hó 15-ig adják be
folyamodványaikat illetékes püspöki hivatalukhoz.
A folyamodványhoz csatolni kell a kővetkező ok
mányokat:
1. Anyakönyvi kivonat.
2. Szülői nyilatkozat, mely a lartásdíjnak s az eset
leg okozott károk megtérítésének kellő időben való be
fizetését vállalja.
3. Hatósági orvosi bizonyítvány.
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Krisztus megismerése.
„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy
O az életét adta érettünk: mi is kötelesek
vagyunk odaadni életünket a mi aty án k 
fiáiért."

1 János 3, 16.

Vitéz Sréter Ferenc az Fminaus felét
cíiníi evangélikus folyóirat áprilisi számá
nak vezércikkében foglalkozik Lie. Dr. Kar
ner Károly A felekezetek Magyarországon
a statisztika megvilágításában cíiníi köny
vével. Az Enunaus felé a theológiai fakultás
hallgatóinak folyóirata. V. Sréter Ferenc a
fakultás egyik hallgatója. Érdekelhet ben
nünket. hogy a jövendő lelkésznemzedék
Karner könyvének megdöbbentő adatait
milyen lélekkel olvassa és fogadja.
V. Sréter F. többek közt így ír: A halát
fagyasztó szele süvít végig ennek a könyv
nek sok számoszlopán. Mintha az Ur föl
emelt ujja lenne s utoljára intené a magyar
evangélikus egyházat, hogy ha meg nem tér,
eltörli a föld színéről.
Evangélikus egy
házunkat hideg testté, merev szoborrá fa
gyasztotta a hitetlenség közönye. Szinle kí
sért a gondolat, hogy már-már a halálba ál
modja bele magát.
Az evangélikus egy
házból szinte el is tűnt a hit s inkább csak
annak velejárója maradt meg: a k a to lik u 
sokénál különb erkölcs s a kitermelt maga
sabb kultúra. Ezekből is egyre több kopik
le a tápláló, építő hit hiányában. Gyöke
res, megrázkódtató ébredés nélkül már
aligha éledhet fel s gyógyulhat meg ez a
formákba, szokásokba merevedett erötelen
egyház.«
Súlyos szavak és megállapítások ezek.
Kiérezzük belőle a keserűséget és elkesere
dettséget egyházunk mai tespedő állapotán,
amelyet bizonyára nem egymagában Karner
könyve idézett elő, hanem a statisztikai
szám oszlopokon és rideg adatokon kívül az
egyház éleiének és munkálkodásának a köz
vetlen szemlélete keltett fel s a könyv csú
fján megerősített vagy megindokolt. V. Sré
ter cikke felhívással is fordul elsősorban
a pásztorokhoz : Adjuk oda az életünket,
minden vágyakozásunkat az Urnák s kiált
suk hallóvá a süket füleket, rázzuk életre a
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halódó tagokat. S valóban, a szomorú és
sivár helyzet láttán az. önként adódó kérdés
az: Mit cselekedjünk!
Karner könyvéből megtudtuk azt, amire
a statisztika taníthat bennünket. Kaptunk
számokat, összehasonlításokat. Levonhatjuk
belőle azokat a következtetéseket, amik a
statisztikából levonhatók. A statisztika azon
ban nem minden. A számok mögött emberek
vannak, az emberekben lélek, érzés, tervek,
elhatározások, célkitűzések vannak. Es a
statisztika adatai egyéni és családi problé
mákra. nehézségekre, harcokra, fogyatékos
ságokra csupán rámutatnak, de azoknak
mélyébe nem hatolnak, nem tárják fel egyegy áttérésnek vagy reverzálisnak hátterét,
előzményeit, következményeit, külső és
belső előidézőit. Nem ismertetik meg ve
lünk. hogy az az áttérés vagy reverzális an
nak az egyháztagnak az életében egyáltalán
jelentett-e valamit, került-e neki valamiféle
áldozatba, okozott-e neki lelkifurdalást;
meggyőződésből tért-e át a másik egyházba,
vagy |)edig önző érdekből, vagy a szenve
délytől elvakítva. Mert az egyházra akkor
hárul a rettenetes felelősség és akkor zuhan
fejére a súlyos vád, ha az, aki az egyházhoz
hütclenné lesz, ezt a lépéséi olyan nemtörő
dömséggel tudja megtenni, mintha egyik
szobából a másikba sétálna át. Ha nem érzi,
hogy egy olyan közösséget hagy el, amely
számára valami pótolhatatlan kincset jelent,
s amelyet sehol a világon fel nem találhat.
Az egyház mulasztása akkor kétségbevon
hatatlan, ha a hitehagyó azt érzi, hogy ed
digi egyháza nem jelenteti neki semmit.
Magában véve a szomorú statisztikai ada
tok jelenthetnék azt is, hogy egy ház tagjaink
Magyarországon, a mai felekezetközi hely
zetben olyan rettenetes nyomás alatt álla
nak, hogy a gyengébbek, a férgese, elesnek.
S minden szomorú statisztikával szemben
inegvigasztalódhatnánk abban a gondolái
ban, hogy akik az egyházban maradnak,
azok a hitnek, szeretetnek és keresztyén re
ménységnek gazdag, áldott életét élik az egy
ház közösségében. Sajnos, az amit V. Sréter
felhoz: a katolikusokénál különb erkölcs
s a kitermelt magasabb kultúra így magá
ban véve nagyon sovány vigasz. A statisztika
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az erkölcsnek és a kultúrának csak azon
szelvényéről adhat képet, amely a statisztika
szám ára hozzáférhető. Éppen a legértéke
sebb erkölcsi és kultúrjavakról nem b ír be
számolni. Ezeken az életterületeken különös
képen nem érhetjük be a statisztika szám
oszlopaival, hanem elsősorban azt kell vizs
gálnunk, hogy azok a reprezentatív szemé
lyiségek, akik Magyarországon a keresztyén
erkölcsnek és a keresztyén kultúrának a
képviselői, felekezet szerint hová tartoznak.
Azt kell kérdeznünk, hogy ha a m agyar élet
ben keresünk olyan férfiakat és nőket, akik
erkölcs és kultúra szempontjából leginkább
megközelítik a keresztyén eszményt, melyik
táborban akadunk rájuk. Ravasz László re
form átus püspök a székesfehérvári róm.
kath. püspököt, néhai Prohászka O ttokárt
állította oda az ország közvéleménye elé,
mint a magyarországi keresztyénség legna
gyobb m odern képviselőjét. Ez a tény m a
gában véve többet mond minden erkölcsi
és kultúrális statisztikánál. Mert az erkölcs
és a kultúra terén nem számok, hanem sze
mélyiségek esnek latba.
Igaza van V. Sréternek: a pásztorok ad
ják oda az életüket, minden vágyakozásukat
Krisztusnak! De ne csak a pásztorok. Ez
minden keresztyén embernek kötelessége.
Magában véve az, amit K arner könyve szá
mokban feltár a helyzetről, nem aggasztó.
Közömbös és hitehagyó egyháztagok maguk
ban véve nem jelentenek veszedelmet, sőt
tisztulási folyamatot is jelenthetnek. A szám
ban való megfogyatkozás m agában véve még
nem jelentené azt, hogy egyházunk veszít
életerőben és hivatáshűségben. Megdöbben
tővé és ijesztővé akkor válik a kép, ha a
hitehagyók és közönyösek növekvő tábo
rával nem tudjuk szembeállítani a hit és
szeretet élő m unkásainak és hőseinek sere
gét. Ha széjjelnézve a nagy rónaságon, csak
tikkadt szöcskenyájakat látunk s nem látunk
egy, csak egy embert sem, aki talpon van.
Egy szent magra, Istentől kiválasztott
m aradékra volna szükségünk. Papokra és
laikusokra. Akikben lángol a hit és m unkás
az önfeláldozó szeretet; akik ebben a szekuláris«, érdekek által összeabrincsozott vi
lágban képviselik, dokum entálják és élik a
keresztyénséget a Krisztusban. A mostani vi
lághelyzet azt m utatja, hogy a keresztyén
ség, az igazi keresztyénség az eddiginél is
kisebb m inoritásba szorul Istennek kifür
készhetetlen akaratából. Ebből egyáltalán
nem következik az, hogy a keresztyénség
veszt erejéből a világban. Az a keresztyén
ség, amelynek vállára és hom lokára oda van
sütve a világháború Kain-bélyege, s amelyik
most is konokul készíti elő az újabb világ
háborút, amelyik annyira megtagadta a szeretetet és olyan gáládul lábbal tiporta Lírá
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nak kétségbevonhatatlan és félremagyarázhatatlan szeretetparancsát, bizony az Istenországára nézve nem jelent pótolhatatlan
veszteséget számbeli gyengülése miatt. S ha
egyházunk megértené a kedvezőtlen statisz
tikai adatokból Istennek nem csupán intel
mét, de egyúttal ítéletét is és megmaradt
tagjaiban, vagy esetleg még a további vesz
teségek után megmaradó tagjaiban bátrab
ban és őszintébben élné a Krisztustól meg
kívánt életet, engedelmeskedvén Néki min
denekben, mind halálig, az önfeláldozásig,
akkor mindezek a veszteségek javára vol
nának úgy az egyháznak, mint a világnak.
Mi a teendő? János apostol azt mondja,
hogy ő megismerte a szeretetet arról, hogy
Krisztus életét adta érette. Ez a mi teendőnk
is. Megismerni a szeretetet Krisztus önfelál
dozásából. Mi a világot inkább iparkodunk
megismerni, mint Krisztust. M agatartásun
kat, viselkedésünket inkább a világ forga
tagához iparkodunk szabni. Ez nem a ki
váltképen való és tökéletes keresztyén élet
út! A K risztusra kell néznünk! Meg kell ta
nulnunk, hogy mi magunk, a mi érdekeink,
a mi hasznunk, bővölködésünk, dicsősé
günk, erőnk mind semmiségek; mindezekkel
nem kell törődnünk. Még az egyház sem
menthető meg azzal, hogy akár az egyház
nak, akár azon belül önmagunknak az ér
dekeit szolgáljuk. Az egyház is csak úgy
erősbödik, ha Krisztust tartja nagyra, ön
magát pedig semmire. A helyzet nem az,
hogy az egyház öregbíti Krisztus dicsőségét.
A Krisztus növeli és élteti az egyházat, mert
(3 az Ur, a Fej, a minden mindenekben.
K arner könyve szükséges és hasznos.
De senki ne gondolja, hogy K arner könyvé
ből levonhatja a végső konzekvenciákat.
Hiába indulna meg egyházunkban egy gör
csös rángatózás, szalmaszálakba való ka
paszkodás. Az anj^aszentegyházat egyedül a
Krisztus tartja fenn s éppen azért ismerjük
meg Őt, az Ő szeretetét, önfeláldozását s lép
jünk az Ő nyomdokaiba. H alljuk meg Krisz
tus hívó szavát: Jöjjetek énhozzám!

Mi a diakóma?
Lényege szerint mindenek előtt nem sablon.
Más volt Jézus Krisztus 12 tagú diakóniája, más
volt a jeruzsálemi 7 tagú diakónia, megint mások
voltak Pál apostol diakóniái és mások a mai diakóniák. Abban minden diakónia megegyezik,
hogy hasonlít az idegrendszerhez; ennek köz
pontja, agya és gerince a gyülekezet legvénebb
presbitere vagy lelkésze. Működését tekintve
minden diakónia ember és ember közti tevékeny
séget jelent, megfelel a stratégiában a közelharc
nak. A diakónia Jézusnak azt az eljárását fo
gadja el ható erőnek, hogy nem várta meg, míg
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az emberek őhozzá felmennek a mennybe, hanem
földreszállt és közvetlen közelébe lépett a leiké
vel magatehetetlen, gyámoltalan emberhez. E
szerint a diakóniát nem igénybe venni, hanem
várni pl. azt, hogy a paróchia s templom, a gyü
lekezet centrumaként minden fizikai változás el
lenére évtizedeken és századokon át tartósan
magához tudja vonzani a gyülekezet tagjait és
mint egy lüktető szív magába tudja szívni az em
bereket, ez nem egyéb ideálista ábrándnál. Lényege szerint a diakónia alkalmasabb az örök
misszionáláshoz, mint az az egyházszervezet,
mely csak eminens lelkészi gárdára támaszkodik.
A gyülekezetek viszonyai, világi helyzete s a
lelkész egyénisége szerint külsőleg más és más a
diakónia. Diakónia például az, ha egy lelkész
annyi gyülekezeti segítőmunkást választ maga
mellé, hogy összes híveit, tüzhelyenkint évente
4—5-ször felkerestethesse. Tehát mondjuk, ha
gyülekezetében 500 tűzhelye van, (nem lehet csa
ládot mondani az elhagyottakra és magánosokra
való tekintettel) választ személyes érintkezés út
ján és a biblia órából kiindulva 25 diakónust és
25 diakonisszát. Ezek hetenkint — kiki a körze
tében 2 látogatást végezve — 50 házi istentiszte
lettel szolgálják az Urat és a gyülekezetét. Évenkint megejtenek legkevesebb 50X50, tehát 2500
házi istentiszteletet. Ebből egy-egy tűzhelyre jut
évenkint 5. A diakóniával működő gyülekezet
üzeme azonban nem marad annyiban, mert olyan
mint a villanyhálózatba kapcsolt akkumulátor.
Az újabb és újabo szellemi töltések működésbe
hozzák a családfőket, anyákat és családtagokat.
Ezenfelül a lelkész végzi az egyenkénti lelkipász
tori gondozást, a diakónussal együtt is végez lá
togatást stb., stb. Ha a helyi diakónia jól szer
vezett országos szervezetbe tartozik, akkor köz
ponti irányítás mellett törénik a gyülekezeti diakóniák szervezése, a bibliai szemináriumokban a
diakonusképzés, az egyes diakóniák kooperá
ciója, röpiratokkal és mindennemű szellemi táp
lálékkal való ellátás.
A lelkészek a diakoniában kézzelfogható
határozott, állandó és biztonságot nyújtó munkaterületet bírnak, anélkül, hogy időszakos, sze
szélyes egyházközségi klikkek kényéért agyon
dolgoznák megukat, heti egy-két órai szeminá
riumi munkával és a diakónusokkal való feszte
len magánérintkezés útján az egész gyülekezetét
hálójukban tartják. Esetlegesség csak a diakó
nusok szerzése és szerződtetése tekintetében áll
fenn, de az is elveszti káros hatását, ha a lelkész
már a gyermekkorban és ifjúkorban lefoglalja
magának jövendő munkásait vagy az országos
szervezet segítségét veszi igénybe a szervezésnél.
A diakónia a mindenkor modern nevelési
elv: az alapos és folytonos gyakorlás elvével él
Ahol gyakorlás nincs, ott fel sem téelez sem
életet, sem hitet. Az evangéliommal való napon
kénti foglalkozás, az evangéliomi szintézisek gya
korlati elemzése, a tények gondolkodó elmélyí
tése és a tények kapcsolása képezik a gyakorlás
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tárgyát. A diakoniai szervezettel működő egy
házban a fejlődés beláthatatlan méretű perspek
tívája nyílik meg az ember előtt, mert pl. nem
csak a Jézus szavaiba való görcsös ragaszkodás
ból áll akkor a vallásgyakorlat, hanem Jézus
meg nem örökített tanításainak megközelítésében,
Jézusnak a mai emberélet számára fenntartott
tanácsai iránt való érdeklődésben találja meg az
egyes gyülekezeti tag vallási aktivitására a kielé
gítést. A diakónia az üres templomokat nem ítéli
meg tragikusan. Tudja, hogy az egyházi élet és
a valóságos élet két egymástól mindjobban eltá
volodó vonal és hogy a tömeg érzi, hogy alapos
vallásgyakorlás nélkül lassanként méltatlanná
lesz a hivatalos egyház működésére. (Ki ne látná,
hogy az Istenadta nép csak akkor érez magában
a templomlátogatásra elegendő önérzetet, mikor
nagy ünnepeken kicsit össze tudja magát szedni
ruházat, élelem és magaviselet dolgában.) A diakoniának a tevékenysége révén a templomlátoga
tási bajok természetes módon eliminálódnak, mert
a hívek megértik, mi az egy szükséges dolog, a
mellékes szempontok lassankint eltűnnek, a
templomlátogatás pedig minden kérdésen felül
álló első rendű életszükségletté válik.
Mivel a diakónia főcélja a templomi hivata
los igehirdetésre és a nyilvános istentiszteletre
való tervszerű előkészítés, azért a házaknál nem
untatja a híveket szónoklatokkal, ezek úgyis lotyogássá fajulnának idővel, hanem rövid, meg
kapó irásmagyarázatok és elbeszélések értelmes
felolvasásával, rövid imával, énekkel és rövid, de
meghitt és tiszta beszélgetéssel traktál ja a híve
ket 15—20 perces látogatásaiban. Mivel a munka
csakis szellemi kincsek osztogatásának a jegyé
ben folyik, azért az egyháztag panaszáról vagy
rendkívüli helyzetéről a diakónus csak jegyzetet
készít, amit beszolgáltat más intézmény által
leendő orvoslásra a lelkészhez. Szükség esetén
hangsúlyozza is a diakónia, hogy munkáját sem
anyagi, sem adminisztrációs gondokkal meg nem
terheli, a testi bajokon csak közvetve segít. (Röpiratterjesztésnél egészségi, gyermeknevelési, gaz
dasági és jogi tanácsok osztogatását készséggel
vállalja.)
Mellékesen jegyzem meg, hogy a diakónia
problémáját nálunk azzal az ürüggyel nem lehet
levenni a napirendről, hogy itt a lelkész nem ta
lál embert a diakóniai szolgálatra.
A diakónia kétségtelenül az az intézmény,
melynek segítségével az ú. n. belmissziói tevé
kenység hivatalos egyházi funkcióvá lesz, vagy
ha a belmissziót nem akarjuk szervesen a hivata
los egyházba beépíteni, akkor a belmisszió csak
diakoniai módszerrel alakítható át centrifugális
és expansiv természetű, tartós egyházi teljesít
ménnyé.
A felekezeti tanítók belmissziói foglalkozta
tása a diakóniában válik reálissá. Az egyesületi,
szövetségi és közösségi szereplésük ellen szót
emelhetnek több ok miatt a tanítók is és a mun
kaadó egyházközségek is.
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A lelkészi állás jó diakónia mellett komoly
apostoli munkás jelleget ölt, tekintélye értékben
csak növekedhetik és elmélyül.
A felekezeti iskolák működése a diakónia ré
vén izmosodik, mert a gyermekek szemmel lát
ható, élénk egyházi életüzembe nőnek bele.
Az evangélikus család a diakónia révén meg
találja önmagát. A házi istentiszteletek révén a
családfő isteni eredetű tekintélye helyreáll.
A diakónia segíti bele a népet a komoly egy
házi sajtó élvezetébe. Fájdalom, a sajtó nem
tudja feleslegessé tenni a diakóniát.
A diakónia közvetve megoldja az egyházi fe
gyelem kérdését, megteszi e tekintetben, amit a
felvilágosítás körül emberileg meg lehet tenni, a
többit Istenre bízza.
A diakónia révén mindennapos evangéliomi
élet keletkezik, ennélfogva megszűnik sokakban
az örökös várakozás kínzó érzése: Ahol ketten,
hárman összegyülekezünk az ő nevében, ott van
Jézus Krisztus és érezzük, hogy a megváltás már
a hátunk mögött van, nincs semmi különös várni
valónk a jövőben. Az evangélikus elnevezés egé
szen különös módon teljesebbé válik olyan gyü
lekezetekben, ahol a diakónusok látogatásaik al
kalmával evangéliomot tesznek ki a zsebükből az
asztalra és azt olvassák (persze tökéletes mai
nyelven, amint Jézus és tanítványai is annak
idején koruk rendesen használt nyelvén szóltak
közvetlenül).
Én édes gyülekezetem, ki évek óta megha
sonlásbán élsz, sejted-e, hogy van a világon dia
kónia? Bár indulhatna meg benned a diakónia
üzeme ahelyett, hogy szeretetlen tülekedésedben
lábod alatt taposod ártatlan gyermekeidet.
Én elhagyott evangélikus testvérem, ki a
templomunktól 3 kilométernyire, az egyháztól
pedig háromszáz kilométernyire senyvedsz és
mást nem is veszel az egyházad felől észre, csak
hogy az egyházfi az egyházi adódért zaklat, mit
éreznél, ha belépnék hozzád és diakónusi felha
talmazással meghívnálak az Ür mennyegzői lako
dalmába.
Magyarhoni evangélikus egyházam! Vajha
igazán soha ne lenne szükséged diakóniára!
Az Atya mindezideig munkálkodik! De csak
azt végzi el, amire nekünk, a gyermekeknek ha
talmunk nincs. Amire erőt és lehetőséget adott
nekünk, abból ő, a Tökéletes Nevelőmester he
lyettünk meg nem tehet semmit sem!
Ha tehát Sión sír és panaszkodik, az ma nem
azért van, mert Isten kegyelme lanyhul, hanem
mi a haszontalan szolgánál haszontalanabbak va
gyunk. Amikor a statisztika rideg számokkal bi
zonyítja, hogy anyagiakban nincs akadálya az
egyház felvirágoztatásának,, (pl. egy gyülekezet,
mely az állami adója 20%-át veti ki egyházi
adóképpen, az évi 10.000 P-ből befizet nagynehezen 6500 P-t, ugyanekkor megiszik szeszben és
eldohányzik összesen 45.000 P, látványosságokra,
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cicomára, elkerülhető orvosi költségekre elkölt
legkevesebb kétszer ennyit), akkor mégis taná
csos az egyház nevelő módszereiről tanakodnunk.
Diakónus 11.

A lipcsei Ev.-Luth. Misszió
közgyűlése.
A lipcsei ev.-luth. Misszió május 26-28.
napjain tartotta közgyűlését és ünnepélyeit
Lipcsében. A Magyarhoni Ag. H. Ev. Miszszióegvesületet Németh Károly egyházi el
nök képviselte. Mielőtt részletesen beszá
m olnánk lipcsei utunkról, leközöljük a lip
csei Misszió igazgatójának, D. Ihmels Károlvnak körlevelét, amelyet a misszió ba
rá ta ih o z ^ közgyűlés lezajlása után intézett.
D. Ihmels a következőket írja:
Úgy vagyunk a Misszióval, hogy több
nyire másként üt ki a dolog, mint ahogyan
vártuk. Isten sokféleképen megszégyenítette
aggodalmainkat. Az első meglepetésünk az
volt, hogy a kívülről jövő résztvevők száma
sokkal nagyobb volt, mint az elmúlt esz
tendőkben. Különösen csütörtökön zsúfolá
sig telt meg a Zentraltheater terme. Bizo
nyára senki sem távozott egészen új benyo
mások nélkül, különösen minthogy mindkét
munkamező vezetői, Indiából Meyner pré
post, Iveietafrikából Raum esperes, az indiai
svéd misszió vezetőjével, Lie. Sandegrennel
együtt köztünk voltak. — Az erős benyomás
nak bizonysága a kollekták is, amelyek öszszesen m eghaladták az ötezer márkát.
Igaz, hogy a közgyűlés mélységes ko
molyságban folyt le a népünkre és m un
kánkra súlyosodó nyomorúság következté
ben. Még egyszer tüzetesen felülvizsgáltuk
úgy a kiadási, m int a bevételi tételeket. Az
1930. év folyamán minden erőfeszítésünk
dacára csupán 661.000 m árka folyt be miszsziói adományokban, holott az idei költségvetésünk szerint 790.000 m árkát kell vár
nunk, hogy az esztendő folyó kiadásait fe
dezhessük" Ehhez jön a 145.000 m árka de
ficit, úg 3rhogy összesen 935.000 m árkát kel
lene gyűjtenünk. Ez természetesen lehetet
lennek tűnt fel. Mindazok a módok, ame
lyekre barátaink rám utattak, megvalósíthatatlanoknak bizonyultak. Némelyek azt gon
dolták, hogy svéd barátaink átvehetnék a
tehernek egy részét; ámde Lie. Sandegren
kijelentette, hogy társulatának vezetőségétől
azt a határozott utasítást kapta, hogy semmi
esetre se vállaljon financiális kötelezettséget.
A svéd egyházi misszió is csak nag}7 nehéz
séggel b írja szükségleteit fedezni. Számbavehető segítséget Amerikából sem várha
tunk. Ennélfogva kénytelenek voltunk ne
héz szívvel további levonásokat kilátásba he-
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lyezni. Az indiai, afrikai és itthoni szám
vevők javaslatai értelmében körülbelül
.">0.000 márkát töröltünk. Ennek az összeg
nek nagyobbik része a javítások, magasabb
minősítésű tanítók alkalmazása és az előre
nem láthatók tételeire esnek. Különösen az
épületjavítások tételének megrövidítése ellen
hangzottak el aggodalmak, mert ha a javí
tások elmaradnak, akkor a következő év
ben rendszerint nagyobb kiadásokkal kell
számolnunk. De helyzetünk kényszerűéit
erre a lépésre. Úgy tervezzük továbbá, hogy
1932-ben m issziói .szem inárium unkban nem
kezd ü n k új évfolyam ok Persze ebben az
esetben három évi hiány keletkezik és töb
ben rámutattak, hogy ennek milyen végzetes
következményei lehetnek. Azonban a kiadá
sok csökkentésének minden lehetőségét ki
kellett merítenünk. Ilyen módon 1931. évi
költségvetésünket körülbelül 710.000 már
kára lehetett leszállítanunk.
De a teljes kép még így is homályos
marad. Missziói adományokban 710.000
márkát kell várnunk s a hiány fedezésére
145.000 márkát, ez összesen 885.000 márka
Tehát 224.000 m árkával többet kellene be
vennünk. mint tavaly. Azt mondták, hogy
ekkora emelkedést a bevételekben nem le
het elérni. Azért a misszió kollégiuma a
missziói házakra 100.000 márka jelzálog
kölcsönt vett fel s így a függő tartozást
hosszú lejáratú tartozássá változtatta. Sür
gősen szükséges azonban, nogy a bevételünk
/24.000 m árkával növekedjék, bog}' a mos
tani költségvetésnek megfeleljünk és a
függő adósságunkat rendezzük. Feltétlenül
el kell kerülnünk adósságunk további sza
porodását; e célból 80(H)!) márka bevételi
többletre van szükségünk. Minden oldalról
hangsúlyozták, hogy ennek a 80.000 m árka
bevételi többletnek be kell okvetlenül fo ly 
nia, mert különben egész munkánk veszé
lyeztetve van.
Vájjon lehetséges lesz ez? Elő tudunk-e
az idén 740.000 márkát, avagy épen 885.000
márkát teremteni? Az utóbbi hetek azt mu
tatták, hogy felhívásaink nem voltak ered
ménytelenek, hogy barátaink igen nagy erő
feszítéseket tesznek, hogy Missziónkat eze
ken a nehéz időkön kereszt ül segítsék. Május
havában 93.100 márka bevételünk volt. jól
lehet Szászországból a Rogate-kollekta. a
porosz és a meklenburgi lutheránus egyhá
zaktól az áldozati hét eredménye még nem
érkezett be. Június cs július hónapokra sok
missziói ünnepély tartását tervezzük, töb
bet mint az utóbbi években tartottunk s
ezen a réven is számítunk a bevételek növe
kedésére. A jelenlevő képviselők azt a re
ményüket fejezték ki, hogy nem lehetetlen a
80.000 márka emelkedést elérni, sőt talán
124.000 márkát sem. De c célból m inden te
rületnek erőteljesen kell segédkezni.
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Ismételten hangoztatták, hogy minden
jó missziói jnunka a Krisztus szeretetéből
fakad. Azért szükséges, hogy minden a
misszió érdekében történő munka a mi
Urunknak a dicsőségét hirdesse s tegyen bi
zonyságot Krisztusa cselekedeteiről a pogánvok közölt s ébresszen hitet és szeretőiét!
Ne feledkezzünk meg minden munka velejé
ről. az imádságról! Az volt a benyomásunk,
hogy Isten lelke megáldotta együttlétünket
és megerősített feladatainkra.
Vajha ezek
a napok tovább hatnának a velünk inunkálkodó gyülekezetek szélesebb köreiben! Ezzel
a kívánsággal üdvözlöm mindazokat, akik
az ünnepélyen jelen voltak, de azokat is,
akik lélekben reánk gondoltak, őszinte há
lával és hittestvéri hűséggel.

Megint előbukkant a sziv á rv á n y t!
Baltazár Dezső ref. püspök egyházlátoga
tási körútja alkalmával Furtán, az ottani róm.
kát. esperes üdvözlésére, feltűnést keltő beszéd
ben válaszolt. A püspök beszédét a napilapok
bővebben-rövidebben leközölték. Többek közt
ezeket mondta:
,,Ha a vidéken megkezdődik a szeretetteljes
közeledés az egyházak közt, ennek jótékony ha
tását ott is megérzik majd, ahol a politikai és ha
talmi szempontok a döntök. Két héttel ezelőtt
Klebelsberg gróf kultuszminiszter úr meghívá
sára az egyházak képviselői közt értekezletet tar
tottak egy közös veszedelem elhárítására. Megje
lent az értekezleten Serédi Jusztinján hercegprí
más őeminenciája is és olyan kijelentéseket tett.
amelyek teljes mértékben megnyugtatták a lel
keket. Remélem, hogy ez az új nemes hangulat
tovább fog folytatódni és megtermi áldásdús gyü
mölcseit az egyházak életében és bizalomteljes
kooperációjában."
Az egyházak képviselőinek erről az értekez
letéről mi, kisemberek nem tudunk semmit. Azt
sem tudjuk, hogy mi az a közös veszedelem, ame
lyet el akarnak hárítani. Valamint arról sincsen
tudomásunk, hogy a hercegprímás miféle kije
lentéseket tett. Hogy lök voltak azok a lelkek,
akik a prímás kijelentéseire megnyugodtak, az
szintén nem ismeretes előttünk. Ilyen kevés pozi
tív adatnak lévén a birtokában, Baltazár Dezső
püspök reménykedését vagy indokoltnak tartjuk
vagy nem; aszerint, hogy az ő egyéni benyomásait
mennyiben tartjuk tárgyilagosan helytállóknak.
Azt hiszem azonban, hogy a protestáns közvéle
mény az ilyen elég rejtelmes és dodonai megnyi
latkozást magában véve nem tartja elegendőnek
arra, hogy mármost közeledni lássa a felekezeti
béke korszakát Magyarországon. Láttunk mi már
ennél nyilvánvalóbb és bensőbb ölelkezéseket is
az egyházak vezetői közt!
A közös veszedelem régóta fennáll és saj
nálnánk, ha az egyházak képviselői csak most
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ébredtek volna rá. S most is kérdésesnek tartjuk,
hogy felismerték-e, mert hiszen most sem merik
nevén nevezni a gyermeket vagy ördögöt. A prí
más hiába tesz kijelentéseket. Mi azt szeretnénk
inkább tudni, hogy mit szól hozzá Rómában a
jezsuita generális, mert a római egyház magatar
tását hazánkban ő dirigálja.
Baltazár püspök értekezletí benyomásaival
szemben mi rá tudunk mutatni arra a heccelésre,
amely a római egyház sajtóorganumaiban folyik.
Nem szólunk most a Sziv-ről, sem a Magyar Kul
túráról. Ezek a lapok azért vannak, hogy az olva
sóközönségük tudatlanságát és tájékozatlanságát
felhasználva, állandóan szítsák a viszályt a fele
kezetek közt és a róm. kát, öntudatot az egyhá
zak és intézményeik szakadatlan ócsárlásával
dagasszák. Ahogyan ezt a jezsuita sajtó az egész
világon teszi.
De itt van előttem a „Katolikus Missziók“
című időszaki irat VII. évfolyamának 3-ik, már
ciusi számából egy cikk: „Északeurópai Miszsziók“, „Márciusi imaszándék“. Ez a cikk a skan
dináv államokban folytat róm. kát. misszióról
beszél. Ilyen mondatok vannak benne:
„A hajdani merész és s z í v ó s népet, melynek
duzzadó életerejét a keresztyénség felvétele csak
fokozta, a protestantizmus ridegsége észrevehe
tően megbénította, a nagytettekre kész lelkűiét
helyébe borongós magábazárkózottság, kedvetlen
merevség lépett. A virágzó katolikus országból
újra . . . missziós terület lett.“
„És a 16. század elején jött a nagy csapás,
a hitújítás, amely ezt a szinkatolikus népet ál
próféták aklába sodorta.“
„A jelenben a lutheránus államvallás hihe
tetlen vakbuzgósága emelt gátat a katolikus val
lás gyorsabb léptű terjeszkedése elé. A szabad
kőművesség kebelébe tartozó „püspökök“, lelké
szek és államférfiak elképesztő rendeletekkel
kötik gúzsba az Egyház kezét.“
„Vessünk még egy pillantást a föntebbi ki
mutatásra és siessünk imáinkkal azoknak a buzgó
hithirdetőknek segítségére, akik siralmas romok
ból akarják új életre kelteni a hajdan oly virágzó
katolikus országokat!“
íme néhány szemelvény egyetlen-egy cikk
ből. Ha Baltazár püspök a hercegprímás néhánv
elejtett, talán udvariaskodó szavából arra kö
vetkeztet, hogy a felekezeti feszültség Magyaror
szágon enyhülhet, száz meg száz ilyen cikkből be
lehetne neki bizonyítani, hogy arra semmi kilá
tás nincs. És rossz szolgálatot tesz a magyar protestanizmusnak az, aki pillanatnyi hangulatból
kifolyólag, vagy a közvélemény előtt ismeretlen
tanácskozások ismeretlen, ellenőrizhetetlen és lemérhetetlen részletei alapján abba a tévhitbe
akarná beleringatni az amúgy is elég bárgyú pro
testáns közvéleményt, hogy a szivárványhid ké
szülőben van.
A jezsuiták által irányított római katoliciz
mussal Magyarországon a béke csak egy módo
zattal lehetséges. Ha eláruljuk a protestantiz
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must. Ha megtagadjuk hitünket. Ha lemondunk
az evangéliomi igazságról. Ha megalkuszunk.
Az a kérdés, hogy a magyarországi protestantiz
mus hajlandó-e erre. A prot. egyházak képvise
lői ne akarjanak bennünket, protestánsokat ideoda ráncigálni, egyszer a szélsőséges felekezeti
harcba, másszor a közös veszedelem ellen öszszefogó felekezeti békébe. Ha azt akarják, hogy
szavuknak súlya legyen, mondják meg nyíltan és
világosan, mit csinálnak, miről tárgyalnak. Vakon
és vaktában sem a harcba, sem a békébe nem ug
runk be. Mi nem gyűlölködünk. Mi nem appellálunk az emberek gonosz ösztöneire, sem tudat
lanságukra. De azt sem türjük, hogy félrevezes
senek bennünket. Ha az urak olyan dolgokról
értekeznek, amelyeket nem lehet a nyilvánosság
elé hozni, akkor a következtetéseikkel is marad
janak a tanácskozó termek falai között.
A tény az, hogy itt, a csonka hazában fele
kezeti harc van. Ezt a harcot a római katolikusok
szítják. Ez elől a harc elől mi nem térünk ki. Ali
juk. S az Isten megsegít bennünket.

Jegyzetek.
Lapunk mai számában találja az ol
vasó a Lipcsei ev.-lutheránus Misszió igaz
gatójának körlevelét, amelyet az idei köz
gyűlés után a misszió barátaihoz intézett.
A Lipcsei Missziónak az 1931. évben feltét
len szüksége van 80.000 m árka bevételi
többletre. Az igazgató szükségesnek tartja
hogy m inden terület, tehát a mi hazai egy
házunk is teljes erőfeszítéssel iparkodjék ezt
a többletet előteremteni, m ert máskülönben
a Misszió fennm aradása veszélyeztetve van.
Rendkívül komoly a helyzet, amit az is mu
tat, hogy 1932-ben a Misszió nem nyithat a
misszionáriusok kiképzésére tanfolyamot. A
Misszió m ár korábban megállapította azt a
kvótát, amelyet a különböző segélyező terü 
leteknek be kellene szolgáltatni. Egyházunk
nak a kvótája az 1931. évben 2130 m árka,
vagyis háromezer pengő. Ennek az összeg
nek a megszerzése és beküldése nagyobb ne
hézségbe nem ütközik, ha minden gyüleke
zetünk megteszi a magáét s nem akad egyet
len paróchus lelkészünk sem, aki teljesen
elhanyagolja gyülekezetében a külmisszió
szent ügyét. Mert, s ezt tapasztalatból m ond
hatom, ennek az összegnek, a három ezer
pengőnek, az előteremtése egyesegyedül a
paróchus lelkészeken múlik. Nem kell hozzá
még valami rendkívüli áldozatkészség sem
a gyülekezetek részéről. Ahhoz arányítva,
hogy mibe kerülne egy önálló missziónak
a fenntartása egyházunknak, ez az összeg
igazán nem sok.
Figyelmébe ajánlom lapunk olvasóinak
azokat a pénztári kim utatásokat is, amelye
ket időről-időre Broschkó G. t. esperes kő-

1931.

EVANOBLIKUSOK LAPJA

zöl lapunkban a Misszióegvesület bevételei
ről. Tanulságosak ezek a kimutatások nem
esük abból a szempontból, hogy milyen gyü
lekezetek és egy ház tagok nevei szerepelnek,
hanem azért is. hogy mely gyülekezetek és
mely nevek nem szerepelnek. Az adakozók
listáján sok olyan név nem szerepel, sót a
tagok közt sem szerepel, akiknek egyébként
való vezető szerepét az egyházban szívesen
látjuk és hálával fogadjuk. Ezeket a nem
látható egyháztagokat kérjük, hogy karol
ják fel szintén a külmisszió ügyét. Nemcsak
a szegényeknek a kötelessége a pogány ok té
rítése és az evangéliomnak a pogányok közt
való hirdettetése, hanem a gazdagoknak is.
Lipcsében találkoztam Iloyya (lezárul.
az aszódi Petöfi-gimnázium volt növendéké
vel. Bogva Géza jelenleg a lipcsei misszió
szemináriumának hallgatója és 1932-ben
megy ki Indiába misszionáriusnak. Bogya
Gézát a pozsonyi gyülekezet küldte ki Lip
csébe. s fizetett utána havi 50 márkát s knost
is küld neki amikor a lipcsei taníttatása
már ingyenes! havi 25 márka zsebpénzt;
úgyszintén magára vállalta a pozsonyi gyü
lekezet. hogy viseli Bogva Géza felszerelésé
nek és utazásának költségeit, összesen 3000
márkát. line eyyetlen buzgó gyülekezet Bo
gya kiküldetésével kapcsolatban többet fog
adni 1932-ben, mint amennyit a Lipcsei
Misszió a magyarországi evang. egyháztól
1931-ben vár.
Itt említem meg azt is, hogy a szlová
kiai lutheránus egyházat és annak lelkész
egyesületét Lipcsében Hof f mann Károly gölnicbánvai lelkész képviselte, aki a Gusztáv
Adolf-Hgvlet főtitkárával is érintkezésbe lé
pett. Ugyancsak Lipcsében találkoztam
M ohr Szilárd kassai segéd lelkésszel, akit a
kassai gyülekezet küldött ki egy szemesz
terre a lipcsei egyetemre; innen is meleg és
hálás köszönetét mondok néki mindazért a
szívességért, amellyel elhalmozott és leköte
lezett lipcsei tartózkodásom alatt. Találkoz
tam továbbá a vésztői rcí. lelkésszel, aki
szintén a lipcsei egyetemen hallgat egy sze
mesztert. Mohr Szilárdtól hallottam, hogy a
soproni hittudományi fakultásról is van a
lipcsei egyetemnek egy hallgatója, de ővele
nem volt alkalmam találkozni. Végül meg
említem, hogy Németországban ajánlom
mindenkinek a keresztyén hoszpicokat (szál
lodák), olcsók, feltétlenül tiszták, alkoholmentes vendéglőkkel. Én Lipcsében a Seeburgstrasse 21. levő hoszpicban voltam meg
szállva; fizettem a szobámért napi 2.50 már
kát; az ebéd 0.80 márkába került. A hosz
picban minden reggel 8 órakor istentisztelet
van rövid irásmagyarázattal; jelen vannak
az istentiszteleteken 30— 10-en. Majdnem
minden városban van ilyen hoszpiq. Néhány
éve a mi egyházunk is tervezett ilyen hosz-
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picot Budapesten, a Lulher-( Itthonival kap
csolatban, de eddig bizony ‘ szokás szerint
csak a tervnél maradtunk.
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— Bibliaolvasoknak. Mit jelent nekünk a Biblia ?
Jún. 15., hétfő: Eletvezer. 2 fim. 3, 14—17; 119. Zsoltár
25—40. — Jún. 16., kedd: Kimutatja, hogy váltsagra szo
rulunk. 14. Zsoltár. — Jún. 17., szerda: Isten kijelentése.
2 Mózes 34, 1—9. 28; 119. Zsoltár 137—144. — Jún. 18.,
csütörtök: Krisztus kijelentése. János 5, 32—39. — Jún.
19., péntek: Üdvösségünknek okmánya. 2 Péter 1, 16—21.
— Jún. 20., szombat: Újjászületésünk eszközlóje. 1 Péter
1, 22—25. — Jún. 21., vasarnap: Teljességre jutásunk ke
zessége. 1 Kor. 1, 4—9. — Szentháromság után 3-ik va
sárnap. Epistola 1 Péter 5, 5—11: Elhivatásunk tudatá
ban legyünk alázatosak és bizakodók. Evangétiom Lu
kács 15, 1—10: Az elveszett juh és az elveszett drakhma
példázata. — E m l é k e z t e t ő : 1520. jún. 15. X. Leó
pápa D. Luther Márton 41 tételét átok alá veti. — 1722.
jún. 17. Gróf Zinzendorf Lajos letelepíti a cseh-morva
testvéreket Herrnhutban. — 325. jún. 19. A niceai zsinat
megnyitása.
— Lelkészválaszlás. A szombathelyi egyházközség
Kutas Kálmán szegedi lelkészt választotta lelkészévé.
Kutas Kálmán már működött a dunántúli egyházkerület
ben; néhány éve Zalaegerszegről került Szegedre.
— A Lipcsei Misszió afrikai munkamezeiéról. A
nemrég érkezett statisztika szerint az afrikai misszió:
területen 19.779 ev.-luth. keresztyén van 15 főállomáson,
118 különállomáson és 97 iskolában 5652 fiút és 3482
leányt tanit. Megkereszteltek tavaly 1321 pogányt és 975
keresztyén szülőktől származó gyermeket. A gyülekeze
tek lélekszáma tehát 2296 lélekkel szaporodott. Munká
ban állt 12 felavatott misszionárius, egy orvos, egy ta
nító, egy kereskedő, két épitész, egy betegápoló, egy
mezőgazda és 5 nővér. — R a u m esperes lefordította
a négy evangéliumot a Madsaine-tájék tájnyelvére; a
fordítás kiadását és nyomdaköltségeit a Brit* és Kül
földi Biblia-társulat vállalta.
— Litvániában is! A litván kormány Bartolini pápai
nunciust az ország haladéktalan elhagyására szólította
fel. Bartolini június 6-án távozott Kovnóból s autón ment
az ország határáig.
— Az országgyűlés feloszlatása. A kormányzó az
1927. január 25-re egybehívott országgyűlést június 6-án
kelt kéziratában feloszlatottnak és berekesztettnek nyil
vánította s egyben új országgyűlést hirdetve mindkét ház
tagjait 1931. július 18-ra egybehívta. A belügyminiszter
az általános választások határidejét június 28-tól bezáró
lag július 7-ik terjedő időre tűzte ki.
— A Protestáns Országos Árvaegylet közgyűlése.
A Protestáns Országos Árvaházat fenntartó Protestáns
Országos Arvaegylet hétfőn tartotta 72-ik évi rendes
közgyűlését, a Deák-téri leánykollégiumban. A gyűlésen
megjelent előkelőségek között voltak: Brocskó Lajos, a
Protestáns Országos Árvaház igazgatója, Broschko G.
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Adolf budapesti evangélikus esperes, B. Papp István re 
formátus teológiai tanár, Szeszler Hugó nyugalmazott c,
rendőrkapitány, Bendl Henrik, az evangélikus egyetemes
egyház pénztárosa, Hajts Jakab gyáros, Vetsey Aladár
főtitkár, M ehnert Ernő, Gregersen Lujza, a Protestáns
Nőszövetség főtitkára, Mehnert Ernőné, Sombory Lajosné, Konkoly Elemérné, Broschko G. Adolfné, az „ár
vaanya": Máchik Gyuláné és sokan mások. Pesthy Pál
helyett Szilassy György földbirtokos, az Árvaegylet alelnöke vezette a gyűlést. Az évi munkajelentés megható
eseteket sorolt fel a Protestáns Árvaház volt növendé
keinek hálájáról, mellyel nevelőikre emlékeznek. F el
kérte a közgyűlés a székesfővárost, hogy a saját árvahá
zaiba helyszűke miatt fel nem vehető gyermekeket, a
Protestáns Árvaházba helyezze el. Az intézetben száz
harmincöt árvát gondoztak a múlt évben. Máchik Gyu
láné árvaanya most töltötte be az árvaházban való mű
ködésének negyedik esztendejét s az ősz uriasszonyt lel
kesen éltette a közgyűlés.
— A protestantizm us védelmére és erősítésére ala
kult Nemzetközi Szövetség elnöke, D. Dr. Slotem aker de
Bruine és főtitkára Dr. Ohlemüller Londonban tartózkod
tak, Gooch Márton, akit az Evangéliumi Világallianszból ismerünk, megragadta az alkalmat s június 1-én ta 
lálkozásra és megbeszélésre hivta egybe a britt egyhá
zak vezetőit. A reprezentatív em berekből álló értekezlet
egyhangúlag úgy határozott, hogy a britt protestantiz
musnak képviseltetni kell magát a Szövetségben és
Gooch M árton vállalta egy gyűlésnek az egybehivását,
amelyen a britt ág megalakítása kerül megbeszélésre. Dr.
Slotemaker de Bruine, korábban holland munkaügyi mi
niszter, az evangéliomi keresztyénség eseményeivel me
rőben ellentétben álló három nagy európai mozgalomról
beszélt: az atheizmusról, a szekularizmusról és a római
katolicizmusról. A Szövetség célja az, hogy a hatalmas
római szervezettel az egyesült és megszervezett protes
tantizmust állítsa szembe.

— Kínának 450 millió lakosa közt 430 ezer protes
táns gyónószemély van, a társadalomnak minden osztá
lyából. Az angol Vallásos Traktátus Társulat most fej
leszteni akarja kínai munkáját s erre a célra 50.000 font
sterlinget akar összehozni.
— Az Evangéliomi Vílágalianc június 1-én tartotta
85-ik évi közgyűlését Londonban. Gooch H. M. főtitkár
ism ertette röviden az évi jelentést. A főtitkár az Allianc
főcélját abban látja, hogy előmozdítsa a keresztyén egye
sülést s kifejezésre juttassa Angliában és a külföldi nem
zeteknél azt az életet és lényegszerü egységet, amely
minden hívőt egyesít Krisztus közösségében. A Világallianc londoni közgyűlésén jelenvoltak és előadást ta r
tottak a Protestantizmus védelmére és erősítésére alakult
Nemzetközi Szövetség elnöke, Slotemaker de Bruine
(Hollandia) és Dr. Ohlemüller G. (Berlin).
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— A szerbiai pátriárka az egyházak együttműködés
séről. A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Alliansza Béig'
rádban tanácskozik. Barnabás, a szerb orthodox egyhá 2
pátriárkája már húsvéti pásztorlevelében a következőket
írta az egyházak együttműködéséről: „Az egész kérész*
tyén egyház, s különösen az orthodox egyház, nagy fáj*
dalommal érzi a keresztyén egyházak szerencsétlen szét
tagoltságát, amely megbénítja a keresztyénségnek a po
gány világban való terjeszkedését s hátráltatja az ateiz
mussal, materializmussal és más erkölcstelen és perverz
világnézetekkel való harcában. Az orthodox egyház nem
szűnik meg imádkozni Isten valamennyi egyházának
egyesüléséért. Az egész orthodox egyház boldog, hogy
együttmunkálkodik a többi egyházakkal a jóakarat szel
lemében az egész keresztyénségre várakozó problémák
megoldásában s mindenek előtt a világbékének és a
testvériségnek nagy dolgában.“

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

B felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájának né
hány fővoaása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások. Öngyilkos
ságok. Kriminálstatisztáka. Stb.
A könyv előfizetési ára 3,20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bénnentes küldéssel 3.50 P. utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „ E m m a u s f e lé " s z e r k e s z 
t ő s é g e (Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
Csengery-u. 45.)

H ir d e té s .
A Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület aszódi
leánynevelő intézetében, amely Budapesttől egy órányira
árnyas parkkal körülvett szép régi kastélyban helyezke
dik el, az 1931/32, évre szóló felvételek megkezdődtek.
Polg. leányiskola és gazdasági tanfolyam, internátussal. Ellátási díj évi 700.— P. Bővebb felvilágosítás
ad az
igazgatóság.
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Alázatosság.
„Isten a kevélyeknek ellene áll,
az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. '

1 Péter 5, 5.

Péter apostol a vallásos kegyes életnek mély
titkára világít rá. Nagyon tanulságos, amit ezek
ben a szavakban mond. Mi sokszor hangsúlyoz
zuk a vallásosságnak akadályai között a környe
zetet. Ha látjuk, hogy emt>erek elmaradnak a
vallásos fejlődésben, vagy éppen kivész belőlük
apránként a kegyesség, ezt a környezettel, a fog
lalkozással, a társasággal, az olvasmányokkal, a
vallásellenes propagandával, a szekuláris civili
zációval iparkodunk indokolni és magyarázni.
Csupa olyan, az emberen kívül levő tényezőkkel,
amelyek hogy úgy fejezzük ki magunkat, kedve
zőtlen éghajlatot, légkört teremtenek a vallásos
ság számára.
Az apostol ezzel ellentétben magában az
egyénben látja meg a legfőbb akadályt. S a leg
veszedelmesebbnek tartja a kevélységet, a gő
göt. Nemcsak azért, mert az embert fogékonytalanná teszi a Szentlélek behatásai iránt, hanem
és főleg azért, mert a kevélyeknek maga az Isten
áll ellent.
Ha vizsgáljuk az egyéni és társadalmi bű
nöknek és visszaéléseknek hosszú sorozatát, ha
keressük a gyökereket, amelyekből táplálkoznak,
mit találunk? Megtaláljuk a kevélységet, a gő
göt. Ez rontja meg a viszonyt ember és ember
között, de megrontja a viszonyt ember Isten kö
zött is. Rendszerint úgy tekintjük a gőgnek ezt
a romboló munkáját, mint olyan eredményt,
amely azzal jön létre, hogy az ember lázad fel
gőgjében Isten ellen, az ember fordul el kevélyen embertársától. Péter apostol reámutat, hogy
az Isten áll ellen a kevélyeknek. Az Isten fordul
szembe a kevély, gőgös emberrel.
A kevély embernek Isten nemcsak hogy nem
ád semmit, nemcsak hogy megvonja tőle ke
gyelmi ajándékait, hanem ellene szegül neki. A
kevély ember Isten haragját vonja magára.
A gőg romboló munkája azért olyan nagyon ve
szedelmes, mert a rombolást Isten végzi. Isten
kegyelmének világában megtalálható Isten ítél
kezése és büntetése abban, hogy a kevélyet bün
teti.
Mi hisszük és boldogan valljuk, hogy min
den jó és tökéletes ajándék Istentől származik.

Mindenünket neki köszönhetjük. Milyen rette
netes bűn lehet a kevélység, hogy Isten a kevélynek nemcsak nem ád semmit, de ellene sze
gül a kevélynek.
Az alázatosság áldott keresztyén erény és
jellemtulajdonság. Minél mélyebben felismerjük,
hogy Isten kegyelmére szorulunk, annál jobban
fogjuk értékelni az alázatosságot, amely nélkül
a kegyelmi ajándékokban nem részesülhetünk.
Kitől tanulhatunk alázatosságot? Jézus
Krisztustól, aki szelid és alázatos volt. ötőlc
nem csupán azért, mert ö örök példaképünk, de
azért is, mert példája mutatja, mennyire távol
áll a keresztyén alázatosság minden érdekhajhászástól, minden meghunyászkodástól, s mennyire
elválaszthatatlanul egybe van kötve az önfeledtseggel, az önmegtagadással, Isten ügyének fel
tétlen szolgálatával, a földi és mennyei dolgok
helyes értékelésével. Az alázatosság nem gyen
geség, nem gyávaság, nem tehetetlenség. Az alá
zatosság erő és újulás. Az alázatosságban talál;
ható meg a valóságnak, az életnek igaz ismerete,
életcélunknak, feladatunknak helyes megisme
rése.
Isten az alázatosaknak kegyelmet ád. Isten
kegyelme nélkül semmit sem tehetünk, kegyel
mével mindenre alkalmasok vagyunk. Hogyne
értékelnénk tehát az alázatosságot, s hogyne tö
rekednénk szívbéli alázatosságra!

0. báró Radvánszky Albert, egyetemes
felügyelő Németországban.
Az evangélikus egyház történetében egye
dülálló esemény volt az, hogy D. báró Rad
vánszky Albert, a magyarhoni ág. hitv. evang.
egyetemes egyház képviseletében meghívásra hi
vatalosan meglátogatta a Német Evangélikus
Egyház-Szövetséget. Ez a látogatás viszonzása
volt annak, hogy D. dr. Kapler Hermann, a Né
met Evangélikus Egyházi Bizottság elnöke, a
mintegy 42 millió lelket magában foglaló Német
'Evangélikus Egyház-Szövetség nevében az 1929.
évi egyetemes közgyűlés alkalmából megláto
gatta egyházunkat. Egyetemes felügyelőnk né
metországi útjával vált befejezett ténnyé két hi
vatalos egyháznak első hivatalos látogatásvál
tása.
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A német evangélikus egyházaknak és egyhá
zunknak egymással való ilyetén érintkezése tette
fel a koronát azokra a kapcsolatokra, amelyek
az evangélikus egyházak között a közös hit, a kö
zös világnézet, a közös keresztyéni munka alap
ján létesültek. Hogy ez nem egyoldalú felfogás és
beállítása a tényeknek, arra nézve biztosítékot
nyújt az a körülmény, hogy a német egyházi urak
közül azok, akikkel, mint az egyetemes felügyelő
kísérőjének, e látogatás alkalmából érintkezni
szerencsém volt, legtöbben ebben látták a németországi látogatás jelentőségét.
Meg kell állapítanom, hogy ezért a nagyfon
tosságú eseményért külön hála és elismerés illeti
meg D. D. Raffay Sándor püspököt, aki tulajdonképeni megteremtője egyházunk szépen ki
épült külföldi kapcsolatainak, ő vetette fel D. dr.
Kapler elnökkel szemben a magyarországi láto
gatás gondolatát és egyetemes felügyelőnk az ő
javaslata alapján hívta meg Kapiert körünkbe.
Egyébként is jóleső örömmel tapasztalhatta az
ember, hogy Raffay püspök személyét Németor
szágban a legnagyobb tisztelet és szeretet veszi
körül.
A németországi útra Kapler elnök, az 1930.
évi június hó 25-iki augsburgi jubileumi ünnep
ségen hívta meg az egyetemes felügyelőt.
A német testvérek, akiknek egyházi lapjai
ban több rokonszenves cikk harangozta be ezt a
látogatást, nagy szeretettel és buzgósággal olyan
széles keretű programmot dolgoztak ki, amely
méreteivel meglepte és szinte zavarba hozta sze
rénységéről ismert e£»vetemes felügyelőnket.
A látogatás minden részletében a német
testvérek elgondolása szerint folyt le.
Május hó 6-án a délutáni gyorsvonattal ér
kezett egyetemes felügyelőnk Berlinbe. A pálya
udvaron megjelent a fogadáson D. Heckel, konzisztóriumi főtanácsos, dr. Wahl konzisztóriumi
tanácsossal, a Német Evangélikus Egyház-Szö
vetség képviseletében, továbbá dr. Ohlemüller,
a Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövetség
főtitkára, D. Schubert, volt római lelkész, a ma
gyarok lelkes barátja, a berlini magyarok képvi
seletében dr. Tamedly Mihály, a Collegium Hungaricum igazgatója, végül D. Wollner, a svédor
szági Lund dómprédikátora, aki csak azért ment
Svédországból Berlinbe, hogy a látogatás részt
vevő tanúja lehessen.
Több németországi lap, mégpedig nemcsak
egyházi, hanem világi lapok is, hosszú cikkekben
üdvözölték a Német Evangélikus Egyház-Szövet
ség vendégét. így a ,,Deutsche Allgemeine Zei
tung“, a „Reichsoote“ és az egyházi lapok élén a
„Das Evangelische Deutschland“.
A megérkezés után Kapler elnök fogadóes
tet adott, amelyre hivatalosak voltak a német
egyházi és világi élet kiválóságai. Külön ennek
alkalma szólította Leipzigből Berlinbe a Gusztáv
Adolf Egylet elnökét D. D. Rendtorff titkos ta
nácsost.
Büszke érzés tölthette el a magyar ember
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szívét, amikor Kapler ebben a nagy és előkelő
társaságban rendkívül meleg pohárköszöntőben
emlékezett meg a magyar evangélikus egyházról
és a magyar nemzetről. Az egész társaság élénk
helyeslése kísérte fejtegetéseit. Megható volt az
a hang, amelyen Kapler budapesti látogatásáról
szólt és arról a szeretetről, amely őt annak ide
jén itt körülvette.
A beszédre az egyetemes felügyelő válaszolt
és egyházunknak a német evangélikus egyházak
kal való lelki rokonságáról, kapcsolatairól, vala
mint a magyar—német sorsközösségről beszélt.
Másnap reggel zárt körben nagy előadást
tartott az egyetemes felügyelő egyházunk állam
jogi helyzetéről, alkotmányáról és reformtörek
véseiről. Folytatásul én ismertettem egyházunk
külső és belső viszonyait. Majd a németek vála
szoltak helyzetünkre és törekvéseinkre vonatko
zólag hozzájuk intézett kérdéseinkre.
A berlini tartózkodás nagyjelentőségű moz
zanata volt a fogadásók sorozata, amelyben a né
met élet vezetői egyetemes felügyelőnket része
sítették,
E fogadások sorából kiemelkedik az a felejt
hetetlen benyomás, amelyet a német birodalom
elnöke, Hindenburg, gyakorolt. Csodálatos egyé
niség. Mint a nagyok legnagyobbika emelkedik ki
német kortársai közül. Az a biztonság és lelki
nyugalom, amely rendkívüli egyéniségét jellemzi,
vezetésre jelöli ki. Mikor a német birodalmi el
nökválasztás folyt, és lázban égett az egész biro
dalom, nyugodtan aludta át az éjszakát. Reggel
a fia felkeltette és jelentette, hogy megválasztot
ták. Hindenburg mély alázattal fel fohászkodott:
„Adjon az Isten erőt, hogy a reám ruházott hi
vatásnak megfelelhessek.“ Aztán kérte, hogy
hagyják aludni, befordult és nyugodtan aludt to
vább.
A hatalmas férfiú robusztus ereje és az öreg
ember bölcsesége párosul benne. Melegen érdek
lődött egyházunk dolgai iránt és szívélyes han
gon emlékezett meg hazánk kormányzójáról.
Az egyetemes felügyelőt fogadta még a bi
rodalmi kancellár, a birodalmi belügy- és kül
ügyminiszter, a porosz belügy- és kultuszminisz
ter, Freytag követ, a külügyi hivatal kultúrosztályának vezetője, ebédet adott tiszteletére.
Délután az Institutum Hungaricum megte
kintése következett. Dr. Farkas Zoltán, az intéz
mény jeles igazgatója, nagy előzékenységgel mu
tatta be a jól felszerelt intézetet, amely berende
zésénél és vezetésénél fogva kiválóan alkalmas
arra, hogy nemzetünk ügyét gazdag eredménnyel
szolgálja. A szomszédos Collegium Hungaricum,
amelynek élén a már említett dr. Tameldy Mi
hály igazgató áll, ugyancsak mély benyomást tett
mind az egyetemes felügyelőre, mind pedig a
nagyszámú, előkelő közönségre, amelyet az igaz
gató a látogatás örömére teára meghívott.
Este Kánía, meghatalmazott miniszter, rend
kívüli követ, adott a magyar követségen vacsorát
egyházi és világi vezetőférfiak bevonásával. Az
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ő és Wettstein, követségi tanácsos, rendkívüli szí
vessége nagyon megnyerte az összes résztvevő
ket.
A következő napon a Bethania központi dia
konisszaházban tett az egyetemes felügyelő láto
gatást. A külváros munkásnegyedében olyan ez
a hatalmas telep, mint az Isten városa az embe
rek között. A politikai tekintetben szélsőséges
munkáskörnyezet annyira megbecsüli a diako
nisszák áldásos tevékenységét, hogy az ember
abban a meggyőződésben megerősödik ennek a
láttára, hogy a szeretet mindeneket meggyőző
hatalom.
Délben D. D. Karow berlini generalsuperintendens, vendégelte meg az egyetemes felügye
lőt. Karow meleg, derült, lebilincselő egyéniségé
vel a közvetlen megnyilatkozó szeretetnek olyan
szavait mondta el a magyarokról és a magyar
evangélikusokról, hogy ezt az érzelmi momentu
mot nem lehet soha elfelejteni.
Délután D. Füllkrug Gerhard meghívásának
kellett eleget teni. Füllkrug a Nemzetközi Belmissziói és Diakóniai Szövetség főtitkára. Több
ször járt Magyarországon, legutóbb az öngyilkos
ságról tartott Budapesten érdekdl* és tanulságos
előadást. Több magyarbarát cikkben tett már bi
zonyságot a magyarság és különösen a magyar
evangélikus egyház iránt táplált szeretetéről. A
sok hivatalos ünnepség között a házában időzés
a csendes pihenés órája volt.
E nap estéjén a Nicolai templomban, Berlin
legrégibb és legnagyobb templomában játszódott
le a berlini egyházi élet vezetőinek jelenlétében
az a felejthetetlenül szép ünnep, amelynek ke
retében Berlin legkiválóbb egyházi énekkara is
közreműködött. D. Haendler, generalsuperintendens, nyitotta meg az ünnepet. Beszéde gazdag
volt magyar vonatkozásokban. Az egyetemes fel
ügyelő rendkívüli érdeklődéssel hallgatott elő
adást tartott hazánkról és egyházunkról. Utána
Karov generalsuperintendens vezette be lelkes
beszéddel azt az ünnepi aktust, amely könnyet
fakasztott a résztvevők szeméből.
Egyetemes felügyelőnk ugyanis kegyelete je
léül megkoszorúzta itt a templomban a német hő
sök emléktábláját. Birodalmi hősi emlékmű hiá
nyában ezzel az aktussal jelképileg a világhá
ború összes német hősei emlékének áldozott. Ma
gyar nemzetiszínü szalaggal, magyar felírással
ellátott koszorút tett az emléktáblára. Néhány
szava, amit kiséretül mondott, megragadta a
hallgatók szívét.
A berlini tartózkodás utolsó napja követke
zett, amelynek délelőttjén a Johannes-Stift meg
tekintése volt programmon. A német evangélikusság belmissziói intézményeinek egyik legna
gyobb és legerősebb telepe ez, amely Spandauban fekszik 150 holdnyi területen. Ez a nagy te
rület körül van véve hatalmas épületekkel, ame
lyekben a szeretet- és hitvédelmi munka külön
böző ágai találnak otthonra.
A búcsúlátogatások után sok kedves, régi
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és új barát kendölobogtatásától kisérve robogott
ki az egyetemes felügyelővel a vonat a berlini ál
lomásról. Egy életre szóló, felejthetetlen emlé
keket vitt onnan magával, a maga nászéról vi
szont a legjóbb benyomásokat hagyva hátra. D.
Jeremias, konzisztóriumi főtanácsos kíséretében
vitt tovább az út Wittenbcrgbe és Erfurtba. A
hivatalos kisérő társaságban kellemes és tanul
ságos volt az utazás, mert gazdag tapasztalatai
nak tárházából bőven ontotta emlékeit. Különö
sen érdekesek voltak azok a tapasztalatok, ame
lyeket Jeruzsálemben szerzett, ahol hosszú időn
át állott lelkészi szolgálatban.
Wittenbcrgben nagyon meleg volt a fogad
tatás. A helyi lapok Wittenberg és a magyarság
kapcsolatait ismertető üdvözlő cikkeket hoztak.
A városi templom kiváló lelkésze, dr. Meichssner, superintendens, rendkívüli szívélyességgel
fogadta az egyetemes felügyelőt.
Rogate vasárnapján a wittenbergi városi
templomban, ahol Luther rendszeresen prédikált
és ahol az első evangélikus istentiszteletet tartot
ták, ünnepi istentisztelet volt, amelyen a Magdeburgban székelő Dr. Schöttler, generalsuperintendens is résztvett. A prédikáció és a záró li
turgia megtartásával engem tiszteltek meg. I.
János 5, 4. alapján prédikáltam: ,,A mi hitünk a
diadal, amely meggyőzte a világot.' Az istentisz
telet hangulatát emelte a nemrég restaurált
templom áhítatra hangoló belseje, azoknak a ha
rangoknak a szava, amelyek már Luther gyüle
kezetét is templomba hívogatták és a művészi
énekkar, amely megkapó és megható tökéletességgel adott elő több egyházi éneket.
Az ünnepi istentisztelet után Luther sírjának
megkoszorúzása következett a vártemplomban.
Az egyetemes felügyelő néhány gyönyörű mon
dat kíséretében mélyen meghatva helyezte el a
templomot teljesen megtöltő gyülekezet jelenlé
tében Luther sírjára egyházunk babérkoszorú
ját, amelynek nemzetiszínü szalagján ez a ma
gyarnyelvű felírás volt olvasható: ,,Luther halha
tatlan emlékének a magyarhoni evangélikus egy
ház".
A koszorúelhelyezés aktusát Schotter, generalsuperintendes beszéde vezette be, s a kar és
a gyülekezet énekei keretezték. A gcneralsuperintendens az imádkozó Lutherről beszélt. Be
széde azért is különösen megható volt, mert
utána néhány nap múlva nyugalomba ment és
ebben a beszédben búcsúzott el wittenbergi gyü
lekezetétől.
Az istentisztelet után a város főpolgármes
tere és tanácsa fogadta a magyar vendéget a vá
rosházán, majd ebédet adott tiszteletére abban
a vendéglőben, amely már Luther korában meg
volt, és amelyet Luther is látogatott. Itt kedves
meglepetést készítettek elő a wittenbergiek. A
városnak egyik nemrég megválasztott lelkésze,
aki Erdélyből került oda, a hivatalos pohárkö
szöntőt a város nevében magyar nyelven mon
dotta.
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A nap egész szabadon maradt idejét a Lu
ther emléke által megszentelt helyek, valamint a
belmissziói intézmények s a világnézeti kutató
intézet megtekintése töltötte ki, amely utóbbi kü
lönösen mély benyomást gyakorolt ránk.
Befejezésül a superintendens adott estély
Bugenhagen paróchiáján. Ennek keretében a Luther-múzeum igazgatója vetítettképes előadásban
ismertette Wittenberg múltját és jelenét.
Másnap, délelőtt tovább robogott a vonat
Erfurt felé. A távol meszességben búcsút intett
még a wittenbergi vártemplom tornya a távo
zók után.
Erfurtban D. D. Fischer, senior, meleg kéz
szorítása volt a testvéri köszöntés. Az ő vezetése
mellett halad itt az egyetemes felügyelő Luther
nyomdokán, megtekintve minden helyet, amely
hez egy-egy Luther-emlék fűződik.
Az erfurti Luther-szoborra is nemzetiszínű
szalagos babérkoszorút helyezett magyar felírás
sal. A Currende (énekes diákok) éneke a Lutherszobor köré nagy néptömeget toborzott, amelynek
ajkán a koszorú elhelyezése után felcsendült az
ének: „Erős vár a mi Istenünk“.
Erfurtnak Luther-emlékein kívül nevezetes
érdekessége a Luther-park. A város határában
hatalmas erdőrészt vásárolt meg az erfurti egy
ház, amelynek területén mindenik erfurti gyüle
kezet épített magának egy kis erdei lakot. Ide
rándulnak ki a hivek, különösen nagy tömegek
ben vasárnaponként. Még szórakozásukat is az
egyház védőszárnyai alatt végzik. Tanulságos do
log ez, megmutatja, hogy hányféle változatban
lehet az evangéliumi hatások tisztító, nevelő ere
jét kihinteni az életbe.
Este a nagy, modern építkezésű, külvárosi
templomban volt ünnepség. Az ének- és zenekar
Liszt Erzsébet-legendájából adott elő részlete
ket. A senior ünnepi beszédében hangsúlyozta a
kapcsolatot, amely Thüringia és Magyarország
között Árpádházi Erzsébet révén létesült. Meleg
szeretet hangján üdvözölte az egyetemes fel
ügyelőt, aki hosszabb előadásban ismertette ha
zánk és egyházunk múltját és jelenét.
A napot barátságos esti összejövetel fejezte
be, amelyen a város főpolgármestere is résztvett.
A rákövetkező napon a hivatalos út utolsó
állomása, a Wartburg-város, Eisenach, volt soron.
Itt a kisérő szerepét Jeremias konzisztóriumi fő
tanácsostól dr. Hosemann, a Német Evangélikus
Egyház-szövetségi hivatalának igazgatója, vette
át, a thüringiai országos egyház képviseletét pe
dig D. Volk, főtanácsos, látta el.
A thüringiai országos egyház erdős hegy or
mán épült székházának megtekintését a wartburgi út követte. A Wartburgban adott ebéden
Eisenach város főpolgármestere, a vacsorán pe
dig Thüringia államminisztere is résztvett, aki
Weimarból jött oda az egyetemes felügyelő tisz
teletére.
Az elhangzott pohárköszöntőkben és általá
ban az eísenachiakkal való érintkezés mindenütt
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megérzett az előtte való vasárnap lefolyt Árpád
házi Erzsébet ünnep hangulata, amelyet halálá
nak 700 esztendős fordulója alkalmából rendez
tek. Ez az ünnep felújította Thüringiában a Ma
gyarországgal való kapcsolatok emlékét.
Május 13-ának reggelén az egyetemes fel
ügyelő koszorút helyezett az eisenachi Luther szobor talapzatára. A kegyelet ezzel az aktusá
val kapcsolatosan az eisenachi katonazenekar
térzenét adott.
Stílszerü befejezése volt ez a németországi
útnak, amelynek hivatalos része ezzel véget ért.
Az egyetemes felügyelő rövid coburgi és nürn
bergi pihenés után hazatért.
Aki tanúja volt annak az odaadó, rendkívül
nagy fáradságot igénylő, hatalmas munkána.„
amelyet D. báró Radvánszky Aioert, egvetemes
felügyelő, kora reggeltől késő éjszakáig lekötve,
állandóan foglalkoztatva, elvégzett, elmondhatja,
hogy a magyar evangélikus egyház mélységes há
lával tartozik ezért neki. A magyar egyházi és
nemzeti életet ismertető beszédek, előadások
egész sorát tartotta és mindenikben más oldalról
világította meg a magyar kérdést. Ezeket a be
szédeket és előadásokat nem egy esetben terje
delmes kivonatban közölték a német lapok, úgy
hogy nemcsak a hallgatóság, hanem a német ol
vasóközönség széles rétegei is helyes képet kap
tak azok révén viszonyainkról. Minden felszóla
lásában egyházunk és nemzetünk törekvései szó
laltak meg. Minden megnyiltkozása egy-egy si
ker volt a magyar ügy számára. A fogadások al
kalmából is megérzett már a rokonszenv a ma
gyarok iránt, de, amikor az egyetemes felügyelő
szavaiból megismerték a német testvérek nemze
tünk és egyházunk linultját és jelenét, ez a ro
konszenv komoly tiszteletté, megbecsüléssé fej
lődött, Megismerték az egyetemes felügyelő lel
kén keresztül nemzetünk és egyházunk népének
a lelkét és látták milyen erős az a lélek, milyen
komolyan fogja fel és teljesíti ez az egyház és
nemzet Istentől rendelt hivatását.
A német evangélikus egyház súlyos világné
zeti harcban áll és ebben a harcban számot kell
vetnie nemcsak ellenségeivel, de szövetségesei
vel is. Ennek az útnak eredményeképen látható
volt az öröm, amelyet német testvéreinkben az a
megismerés keltett, hogy amint a magyar nemzet
a harctereken hű fegyvertársa volt, azonképen az
evangélium világosságáért folytatott küzdelem
ben mögötte áll testvéri szolidaritásával a ma
gyar lutheránia.
Kuthy Dezső.
— A vallástanárok konferenciája elmarad. Az Or
szágos vallástanári szakosztály elnöksége a múlt évi
egyetemes közgyűlés rendelkezése szerint f. évi július
hó 2—4 napjaira valláspedagógiai konferenciára hívta
Budapestre a vallástanárokat. Tekintettel arra, hogy a
konferencián való részvételre kevesen jelentkeztek, a
konferencia elmarad. A kitűzött tárgysorozatot az őszi
egyetemes gyűléssel kapcsolatos konferencia tárgykörébe
illeszti be a szakosztály elnöksége.
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Az „uj“ vallástanitási terv.
(A győri egyházmegyei tanítóegyesület 1931. jún. 2-iki
közgyűlésén felolvasta Z a c h e r L a j o s győri tanító.)

Minden tantervre úgy tekintek, mint egy
hidra, amely átvezet a folyó egyik partjáról a
másikra. Hid a tanterv, amely átvezet az elgon
dolásból a megvalósulás területére. A hittani
tanterv is ilyen hid, amely azonban sokkal cso
dálatosabb, hatalmasabb ivelésü, mint a többiek.
Egyik végével idetámaszkodik a földre, hogy az
emberi lelkek megindulhassanak rajta az örökké
való Isten birodalma felé. A másik végét szinte
nem is lehet látni. Ott végződik az, valahol az
Isten trónusának zsámolyánál. Ez nekem a hit
tan tanterve. így tekintek rá. Ilyen szemmel
nézve birálom aztán az új tantervi javaslatot
is. Biztosak-e a pillérek, erősek-e a tartó-osz
lopok? A szerkezetében nincs-e valami hiányos
ság? Nem hiányzik-e csak egyetlen szög is? Ki
fogja-e bírni a teherpróbát? A lelkész és a taní
tógyűléseknek legfőbb programmpontja most ez.
mert hisz sok minden függ attól, milyen lesz a
modern iskola, modern szellemben megszerkesz
tett hittani tanterve. A teherpróba kövei közül
ráhelyezek néhányat a hidra. Nézzük meg, kibirja-e a hid azokat az apró kis köveket?
A tanterv két részből áll. Az egyik rész adja
a hatosztályú elemi iskola vallástanitási anya
gát, a másik az esetleges felső tagozat, tehát az
V—VIII. o. anyagát közli.
Nézzük először az elsőt. Mikor először el
olvastam, rögtön az a gondolatom támadt, hogy
nem sokban fog különbözni a másiktól, a régi
től. Tekintve, hogy én I—II—V. o.-t még nem
tanítottam, nem tudtam volna, csak úgy átolva
sás után biztosra venni ezt a megállapítást. Az
tán elővettem a régi tantervet. Fölolvastam,
összehasonlítottam. És minél tovább mentem,
annál tágabbra nyílt mindig a szemem. Az I—VI.
osztály leendő új tanterve azonos a régivel. Nem
csak az anyaga, de még a hozzáfűzött magyará
zatok, utasítások is szóról-szóra ugyanazok. Te
kintve, hogy egynéhány hiba csúszott a máso
lásba, — őszintén szólva, — kár volt legépelni
vagy legépeltetni. (Ilyen hiba pl., hogy az ótestamentom tanító könyveit tanítói könyveknek
írja, egy másik helyen pedig a tanulók taníta
nak.) Egyszerűen azt mondhatta volna a bizott
ság, hogy a VI. osztályú népiskolában maradjon
érvényben a régi tanterv.
Igaz, hogy a régi tantervről mindenkinek
megvan már a saját megalkotott véleménye,
mégis szeretnék megemlíteni néhány gondolatot.
A bizottság a tanterven változtatást nem kíván.
Ez azt jelenti, hogy átveszi minden értékével, de
minden hátrányával is a régit. Mert, hogy meg
vannak a maga értékei, az tény. De, hogy hibái
is vannak, hogy nem fog megfelelni a mai iskola
követelményeinek ez az anyag, így, az is tény.
Egyik s legfőbb hátránya a tantervnek az.
hogy nagy azoknak a bibliai történeteknek a
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száma, amelyek a gyermekek értelmi nívóját túlhaladják s éppen ezért eredménnyel nem alka!mázhatok. Erre pedig nagvon vigyáznunk kel?,
mert: nem az a fő baj, nogy nem értik meg
gyermekeink. Sőt az lenne a legkisebb. Ott n
baj, hogy az alatt az idő alatt, míg a történetek
megértetésével hiába vesződünk, eltelik az a drága
idő, mely megfelelő történet tanításánál szent
alkalommá válhatott volna. De még más baj is
származhatik az előbb említett — sajnos — va
lóságból. Ugyanis, ha a gyermek ilyen neki fof
nem érhető történeteket fog hallani, a hittanóra
unalmassá fog válni számára. Unalmas lesz neki
az az óra, amely lelki felüdülést jelentene más
körülmények között.
A legnagyobb tanítómester: Jézus Krisztus
tanítását hagyjuk figyelmen kívül, ha nem va
gyunk tekintettel a gyermek értelmi, lelki fej
lettségére. „Még sok mondivalóm van hozzátok,
de most el nem hordozhatjátok" (János XVI.
12.) Megérezzük-e belőle, mit akar Jézus hang
súlyozni ezzel a szóval: most?
Pál apostol, akinek a „tanítási eredményé
ről" pedig mindannyian meg lehetünk győződve,
ezt írja egy helyen: „Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint a
Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával táplál
talak titeket és nem kemény eledellel". (I. Korint. III. 1—2.)
Pedig mennyire tele van a mi tantervűnk
„kemény eledellel", a gyermekek számára meg
emészthetetlen történetekkel!
Pl., ilyen az I. o.-ban: a világ teremtése,
még bizonyos mértékig Adám és Éva története
is. Különösen pedig az irgalmas szamaritánus
története. Nem tudom elképzelni azt, hogy J é 
zus halála és feltámadásának történetét va laki
az I. o.-ban értékesíteni tudná. Sőt szerintem
ártunk vele. Gondoljuk csak meg: vele él az I.
o.-s gyermek a gyermek-jézussal. Pajtása, ba
rátja még a 12 éves Jézus is. Aztán odaül Jézus
karjára, az ölébe kapaszkodik, miként a bibliai
történet gyermekei. Miért fosszuk meg a gyer
mekeket ettől a személyes ember-Jézustól, mi
kor neki így Jézus barátja, személyes ismerőse"’
A föltámadott, mennybement Jézus, Isten Fia
igen távol fog esni tőle. Azt pedig nem fogjuk
tudni megértetni az I. o.-s gyermekkel, bogy
Jézus továbbra is velünk marad. (Máté XXVIII.
20 . )
Még van néhány történet, amelyiknél ne
hézségekkel kell megküzdeni. A II. o.-ban a mag
vetőről szóló példázat. Kihagynám a konkoly
ról, mustármagról szóló példázatot. Éppen így
Salamonnál a templomépítés történetét és Sala
mon bűnbeesését. Nem tudom pl. — akár evangéliomi, akár erkölcsi szempontból — mi az ér
téke annak, hogy a IV. o.-ban megtanulja a
gyermek a templomépítés történetét, a templom
beosztását? Hogy egy hét múlva elfelejtse?
Azt meg különösen veszedelmesnek tartom,
hogy Salamon bűnbeesését feszegessük. A ma
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gyermeke kérdez, kutat, érdeklődik. És bizony
rögtön megjelenik ajkán a miért és a hogyan,
meg a mi az? És ki tud vagy ki mer felelni
ezekre a kérdésekre Salamon történeténél?
A másik — az elsőből következésképpen
folyó — hibája a tantervnek az, hogy hiányzik
belőle sok történet, amelyek pedig nagy értéket
jelentenének. Ezeket a használható és értékesít
hető történeteket ki kell bányászni, napfényre
kell hozni és be kell helyezni az ,,új" tantervbe.
Csak kettőt említek meg a sok közül: A szegény
asszony fillérei; Az apa két fia. Már ezért a két
történetért is érdemes lenne változtatni a tan
terven.
A tanterv a maga beosztását történelmi sor
renddel, a valláserkölcsi eszmék fejlődésének
bemutatásával és az üdvtörténet folytonosságá
val okadatolja. Én nem hiszem, hogy akadt volna
I—III.-os gyermek, akinek akkora átfogó képes
sége lett volna, hogy a bibliai történetek tanulá
sánál a történelmi sorrendet meglátta volna,
vagy hogy a valláserkölcsi eszmék fejlődése,
meg az üdvtörténet folytonossága elmélkedés
tárgyát képezte volna nála.
Amennyiben az I. o.-ban van bibliai törté
net, mennyivel inkább lehetne ilyen összefoglaló
címmel: Ótestámentomi gyermekek; A gyermekJézus; Jézus és a gyermekek. Ezt a kört kellene
bővíteni a II, o.-ban ugyanilyen gondolatcsopor
tosítással, esetleg azzal a kibővítéssel: Ujtestámentomi gyermekek. Ha már jönni kell, a III.
o.-ban jöhetne az üdvtörténet. (Később jobb
megoldást is fogok ajánlani.) A IV. o.-ban az
Ótestámentom csodái, az Ujtestámentom csodái
(Jézus csodatételei) és a példázatok.
(Folytatjuk.)

Felvétel az Evang.
Theológusok O tthonába.
Felhívjuk mindazokat, akik az 1931—32. tanévben
tanulmányaikat az evang. hittudományi fakultáson, S jp
ronban, szándékoznak folytatni s magukat a Theol. O tt
honban óhajtják felvétetni, hogy a Theol Otthon bizott
sághoz címzett kérvényeiket a Theol. Otthon igazgató
ságához (Sopron, Felkelő-út 42) július 15-ig küidiék be.
Kérvényeikhez a következő m ellékleteket tartoznak csa
tolni: 1. Érettségi bizonyítvány másolata; 2 Éietrajz,
melyben arról is meg kell emlékezni, hogy mi vonja az
illetet a lelkészi pályára; 3, Orvosi bizonyítvány arró l
hogy teljesen egészséges s e tekintetben a lelkészi p á
lyára alkalmas; 4. Szülői kötelezvény arról, hogy vállal
ják a tartásdíj pontos fizetését; 5. A szülök vagyoni álla
potáról szóló bizonyítvány; 6, Erkölcsi bizonyítvány aí
illetékes lelkésztől, ill. vallástanártól. — Az Otthonba^
a tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, napi 3 -sz'ri vfy
kezés) évi 550 P. Ez az összeg félévenkint előre fiz«
tendő, indokolt esetben azonban a bizottság engedély*
adhat a díjnak havi részletekben való fizetésére is. AI
kérvényben azért ezt is kérelmezni kell. A laríásdíj befiM
zetése augusztus elején veszi kezdetét. Kedvezménvesfl
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ill. féltandíjas helyeknek az elnyeréséhez legalább is jó
érettségi bizonyítvány szükséges. Egyébként felvilágosí
tást bármikor szívesen nyújt az Evang. Theológusok
Otthonának igazgatósága.

Jegyzetek.
Dr. Morehead, a Lutheránus Világkonvent
elnöke a Lutherannak adott interjúban nyilatko
zott az evangélikus egyházak világhelyzetéről és
feladatairól az 1931. évben. Morehead szerint
az európai egyházak vezetői mind jobban ráesz
mélnek annak a harcias és megszervezett vallásellenes propagandának veszedelmes voltára,
amely körülbelül tíz év óta működik; de meg
vannak győződve arról is, hogy a hitetlenséget
és egyházellenességet le lehet győzni.
Dr. Morehead az egyházak stratégiájának
három elemét különbözteti meg. Az első az egy
háztagoknak benső, kegyelemből származó és az
evangéliom által táplált személyes hitére való
apellálás. Amikor a hivő lépten-nyomon beleüt
közik a hitetlenségbe és szemben találja magát
az istentelenség széles körben terjesztett álokos
kodásaival és tévelygéseivel, akkor hitbeli meg
győződése arra indítja, hogy vallást tegyen ar
ról, akiben hisz. Arra kell buzdítani az egyház
tagokat, hogy hitbeli meggyőződésüknek adja
nak kifejezést kegyes élettel s az egyház életé
ben, munkájában és istentiszteletein való tuda
tos, teljes részvétellel.
Másodszor súlyt kell fektetni arra, hogy az
egyház minden szabályozott munkája lelkiisme
retesen végeztessék el. A legközelebb eső és leg
szembeötlőbb feladatok és munkák azok. amelyek
a gyülekezet lokális érdekeit szolgálják. De meg
felelő arányban kell tanulmányozni, ismerni és
támogatni az oktatásügynek, a sajtóügynek, a
missziónak, a karitásznak, a keresztyén szolida
ritásnak és a társadalmi erkölcsnek átfogóbb fel
adatait és munkáját is.
Harmadszor a világ lutheránussságának
együttműködésére van szükség abból a célból,
hogy az egyház erősítéseket kaphasson a táma
dások gyújtópontjaiban. Az ütközetek a határo
kon kezdődnek. Ilyen támadás alá vett határaink
vannak Kinában, Oroszországban és más határo
kon, A ,,világszol gálát“ nem időszaki vagy esetről-esetre felmerülő mozgalom, hanem az Egy
háznak állandó és lényegszerű védekezése a tá
madás ellen s munkálkodása a Krisztus országá
nak kiterjesztéséért.
Dr. Morehead nem kicsinyli le a szovjet köz
társaságok vallásellenes propagandájának jelen
tőségét. ő maga 1921—1923-ig tanulmányai után
arra a meggyőződésre jutott, hogy a mostani
orosz kormány életbevágó és végzetes hibát kö
vetett el, amely minden vállalkozását pusztulás
sal fenyegeti: fellázadt Isten ellen.
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Az esztergomi érsek az országgyűlési vá
lasztások alkalmából pásztorlevelet bocsátott ki.
amelyben arra figyelmezteti a róm. kath. hiveket,
hogy aki ok nélkül távoltartja magát a választás
tól, bűnös mulasztást követ el. „Minden hivő pol
gárnak a választásokban biztosított politikai be
folyást érvényesítenie kell, mert senki sem lehet
biztos afelől, hogy nem az ö passzivitása-e az ok i
a helytelen törvények, a keresztyénellenes kor
mányzat fennmaradásának“ (a prímás itt nem a
magyar törvényekről és a magyar kormányzatról,
hanem általában beszél). Hogy a róm. kath. vá
lasztók kikre adják szavazatukat, arra vonatko
zólag a pásztorlevél részletes utasítást nem ad.
De kettőt hangsúlyoz: „Először is semmi körül
mények között nem szabad szavazatokat adni
olyan jelöltre, aki az Egyház ellenségeinek programmját mondja magáénak. E negativ szabá
lyon kívül tartsátok szem előtt azt, hogy lelkiis
meretetek szava szerint oda kell csatlakoznátok,
ahol jobban látjátok biztosítva katholikus mcggyőződéstek érvényre juttatását az állam életé
ben." Ennek az okos és óvatos hangú Dásztotlcvélnek csak egy fogyatékossága van: hogy a ró: i.
kath. szavazópolgárnak pozitívumként csupán a
katholikus meggyőződés érvényrejuttatását köti
a lelkére, s nem szól arról, hogy emellett lej,
alább is egyenrangúként ott kellene állni a nem
zeti eszme érvényrejuttatásának. S ez a fogyaté
kosság jellemző arra a modern katholicizmusra,
amely a nemzeti eszmében ellenségét látja. A i *zsuita-katholicizmus a népeket mindenütt denacionaliználni akarja a pápaság hatalmi törekvé
seinek érdekében. Ez az ultramontán katholici/ •
mus egyáltalán nem ismer nemzeti hősöket sem,
sőt irtja a nemzeti hősök tiszteletét, amint azt na
lünk az átértékelő történetírás olyan meggyőző
erővel bizonyítja.
H Í R E K .
— Biblíaol vasóknak. — Milyenek legyenek a v e z e 
tők? — Jún. 22., hétfő: A hitben erősek. 1 Péter 5, 7—
11; 46. Zsoltár. — Jún. 23., kedd: A szeretetben hivek.
János 13, 31—35. — Jún. 24., szerda: Az alázatosságban
őszinték. 2 Kor. 12, 1—6; 1 Péter 5, 5—6. — Jún. 25..
csütörtök: A bizonyságtételben bátrak Ap. Csel. 26, 1—
23. — Jún. 26., péntek: Az imádkozásban állhatatosak.
Ap. Csel. 6, 1—4. — Jún. 27. szombat: A harcban vité
zek. Zsidókhoz 11, 32—40. — Jún. 28., vasárnap: A szol
gálatban önmegtagadók. Ap. Csel. 20, 17—35. — Szent
háromság után 4. vasárnap: epistola Róm. 8, 18—27. isten
gyermekeinek boldog reménykedése; evangéliom Luk. 6,
36—42. Más emberek henye bírálgatása ellen. — E r.il é k e z t e t ő : 1606. jún. 23. A bécsi béke megkötése. —
1530. jún. 25. Az Ágostai Hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi gyűlésen. — 1580. jún. 25. A Concordiakönyv (hitvallási irataink gyűjteménye) kiadása. — 1858
jún. 26. Kina megnyílt a keresztyén missziónak. — 1914
jún. 28. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása.
Szarajevóban.

— A £lglfcdt u{ evangélikus-lilkálz beiktatása. Va
sárnap délelőtt istentisztelet keretében iktatta be ünne
pélyesen hivatalába Doleschall Lajos fóesperes a ceglédi
evangélikus egyház egyhangúlag megválasztott lelkészét,
W o l f Lajost. Az új lelkész fehérruhás leányok sorfala
között vonult a templomba a presbitérium tagjaitól ki
sérve. Az istentisztelet alatt a Luther Szövetség vegyeskara és az Ipartestületi Dalkör énekelt. Utána az egy
háztanács ülést tartott, amelyen a küldöttségek tiszte
legtek. C z e g 1é d y Sándor lelkész a reformátusok,
S z i l á g y i Imre esperesplébános a katholikusok, H a1á s z Márton ügyvéd, a zsidó hitközség nevében üdvö
zölték az új lelkészt. Az ünnepséget a kaszinóban ren
dezett bankett zárta be.
— A „Fébe ‘ Evangélikus Diakonissza Nóegylet
Bonyhádon (Tolna vm.|, ahol evangélikus reálgimnázium
es róm. kath. polgári iskola van, l e á n y i n t e r n á t u s t
szándékozik nyitni középiskolai diáklányok részére, ab
ban az esetben, ha elegendő számú jelentkező lesz. Az
internátus diakonissza testvér vezetése alatt állna és a
bennlakó leányoknak meghitt családi otthont, s ebber
vallásos, egyházias és hazafias nevelést igyekeznék nyú|tuni. Jelentkezni legkésőbb augusztus hó 1-ig lehet a
„Fébé" Ev. Diakonissza Nóegylet vezetőségénél, Buda
pest, 1., Hidegkuti-út 123 a.
— Több pedagógiai testület tiltakozott a „tanerő" és
„tanszemélyzet" elnevezések ellen. Az a kívánságuk,
hogy ezentúl hivatalosan is a „tanügyi tisztviselő" gyuitónevet használják.
— A „Mecsekvidéki evang. Tanítóegyesület" a baranyamegyei Nagyhajmás egyházközségben tartotta idei
tavaszi értekezletét. Közgyűlés előtti este a tanítóegye
sület vallásos estélyt rendezett, mely Büki Jenő, mekényesi lelkész mondotta a bevezető és befejező imát,
Frank Károly, csikóstöttösi lelkész előadást tartott ar
ról, hogy miféle kötelességei vannak minden evangélikus
hívőnek a belmissziói munkával kapcsolatban. Knábel
Vilmos igazgató tanító egy vallásos tartalmú novelláját
olvasta fel, melynek tanulsága volt: „Meg ne csalatkoz
zatok. Isten nem csúfoltatik meg. Ki mint vetend, úgy
arat". Grieszhaber Endre Henrik a tanítóegyesület el
nöke emlékbeszéd kíséretében megkoszorúzta a „Hősök
Emléktábláját", utána pedig előadást tartott a gyermek
nevelésről, a szülök és tanítók közös munkájáról. Az
egyes számokat Hoffmann Károly kaposszekcsöi tanító
szólóéneke és a majosi kvartett (Gáspárné, Grieszhaberné, Gáspár és Grieszhaber) szép énekei egészítették
ki. A másnapi tanítóegyesületi közgyűlés reggeli áhítata
után Grieszhaber Endre Henrik tartotta elnöki megnyi
tóját és elnöki jelentését. Utána Fanzler János helyi levita-kántortanító gyakorlati előadást mutatott be a föld
rajz köréből, szép eredménnyel tárgyalván le magyarul
a „Balaton és vidéke" című tételt német nyelvű tanulói
val. A közgyűlés részletesen tárgyalta Baier János, a
bonyhádi igazgató előadása nyomán azon különféle ja
vaslatokat, melyeket az egyetemes egyház az egyházme
gyékhez leterjesztett. Különösen a vallásoktatás kérdé
sével foglalkozott behatóbban, mint olyan javaslattal,
mely a tanítóságot gyakorlatilag közelebbről is érinti.
Hoffmann Károly élvezetes előadásban számolt be egyes
németországi tanügyi tapasztalatáról és részleteket ol-
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200,

ietnek 257 európai misszionáriusa van, nők és férfiak,
azonkívül 3000 bennszülött munkása, lelkésze, evangé
listája vagy tanítója. Az évi kiadás körülbelül négymillió
frank, mind önkéntes adományokból.

vásott fel olyan költeményekből, melyeknek nyelvezete
a tolnamegyei svábság dialektusával azonos. Conrád
Emilia nagyhajmási tanítónő lebilincselő előadásban fog-^
lalkozott az iskola munkájával, és mindazon tényezők
kel, melyek annak eredményét kedvezően befolyásol
hatják. Úgy a valásos estélyen, mint pedig a közgyűlé
sen a nagyhajmási hívek szorongásig töltötték meg a
templomot és ezzel ékes tanujelét adták annak a szere
tetnek és önfeláldozó hithűségnek, mellyel evangélikus
egyházunk munkásainak megnyilatkozásait kisérik. Amit
Nagyhajmáson tapasztaltunk, am ellett bizonyít, hogy it
ten Büki Jenő, az anyagyülekezet lelkipásztora, Fanzler
János kántortanító és Conrád Emilia tanítónő minden
tekintetben hivatása magaslatán áll. Erről szól a kézi
munkakiállítás és a gyűlés alkalmával rendezett műked
velői előadás is.

— Első érettségi a budapesti leánykollégiumban.
Most zajlott le az új szabályzat értelmében a fiatal inté
zet első érettségije. A beteg Raffay püspök helyett Ke
mény Lajos, igazg.-lelkész elnökölt, a kormányt pedig
D. Mágocsy-Dietz Sándor, ny, egyetemi tanár, egyete
mes tanügyi bizottságunk elnöke képviselte, 55 jelölt kö
zül 20 lett jeles, illetve kitüntetéssel érett, s csak egy
ismételi, 3 javítja vizsgáját. A szép eredmény is mutatja,
milyen fontos egyházi hivatást tölt be egyetlen ilynemű
leányközépiskolánk.

— Pécs. A Baldauf Gusztáv-Otthon felavatása jú 
nius 7-én ünnepélyes keretek közt ment végbe. Az új
Otthon helyiségeit zsúfolásig m egtöltötték a hívek. Az
avató beszédet Takó István h. lelkész mondta a 121.
Zsoltár alapján. Az avató istentisztelet végeztével dr.
Nendtvich Andor egyházfelügyelő a gyülekezet nevében
köszönetét mondott Felix Antalné őnagyméltóságának,
mint a Diakónia Nőegylet elnökének az Otthon berende
zése érdekében kifejtett nagy fáradozásáért. A hívek
ezután m egtekintették az Otthon ízlésesen berendezett
helyiségeit. — A Baldauf Gusztáv-Otthon három cél
szolgálatában áll: 1. otthont ád a gyülekezet diakoniszszájának, aki egyúttal az Otthon vezetője; 2. olcsó szál
lást ád a Pécsre utazó és Pécsett megszálló vidéki nők
nek; 3. teljes ellátást ád a felsőbb iskolákba járó leá
nyoknak.
— Az országos ifjúsági C. E. konferencia. Megje
lent az országos ifjúsági C. E. konferencia meghívója,
amely közli a konferencia teljes és végleges programmját és a konferenciával kapcsolatos összes tudnivalókat.
Minden érdeklődőnek megküldi ezt a programmot akár
a helyi rendezőség, akár pedig a mozgalom országos
központja. (Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9. sz.)
— A protestáns misszió a párisi kiállításon. A p á
risi gyarmatügyi kiállításon külön pavillonja van a fran
cia protestáns missziónak, amely szemléltetően mutatja
az 1822-ben alapított Société des missions de Paris mun
káját a világ minden részében. A párisi missziói egyesü-

— Adományok nyugtázása. Köszönettel ismerem el
a következő felülfizetéseket és adományokat: Özv. Imre
Jánosné Nyíregyháza 3.60; Czupra János Szarvas 1.60;
W altersdorfer Karolin Budapest 0.60; Saguly János fő
esperes Pitvaros 1.60; Jász Dezső Bpest 1.60; Dr. Wölfel
Gyula Somogydöröcske 1.60; Vadosfai (Sopron ra.) összgyülekezet 20 P.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
P á ly á z a t.
A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyéhez tartozó
szügyi ág, hitv. ev. egyházközségben lemondás folytán
m egüresedett lelkészi állásra pályázatot hirdetek. A
szolgálat nyelve magyar és tót. Az állás javadalma: 1,
Négy szobából, a hozzátartozó mellékhelyiségekből és
929 Q -öl kiterjedésű kertből álló lakás. 2, 16 kát. hold
981 Q -öl szántóföld és kb. 3 kát. hold rét haszonélve
zete. 3. Legeltetési jog a közös legelőn. 4. 56 m3 kemény
tűzifa, 5. Birtok arányában fizetett párbérgabona (búza
vagy rozs). 6. Borjárandóság (kb. 10 Hl.). 7. Szolgálmányokban: a szántó és a rét teljes megmunkálása. 8. P a
lástdíj, kolleda- és kantacióváltság. 9. Kongrua-kiegészítés: 569 aranykorona 21 aranyfillér.
A dunánínneni ág. hitv. ev. egyházkerület lelkész
választási szabályrendeletének 17. §-a értelmében fel
szerelt pályázati kérvények hozzám f. évi július hó 12-ig
küldendők be.
Bér (up. Szirák, Nógrád m.), 1931. június hó 16-án,

Mihalovics Samu,
esperes

P á ly á z a t.

A debreceni ág. hitv. ev. egyház pályázatot
hirdet 1931. szeptember 1-én elfoglalandó, nem
államsegélyes tanítói állásra. Az állás helyettes
sel, vagy fiatalabb rendes férfi tanítóval töltetik
be. Az államivei egyenlő fizetését kizárólag az
egyháztól kapja. Kötelessége egy vegyes osztály
tanítása, indokolt esetben a kántor helyettesítése,
szükség esetén a más elemi iskolákba járó ev.
gyermekek vallástanításában s a belmissziói
munkában való részvétel. Német nyelvtudás és
kántori képesítés előny. A kellően felszerelt kér
vények f. évi június hó 25-éig a fenti egyház
elnökségéhez, Rapos Viktor lelkész kezéhez
nyújtandók be.
Egyházi elnökség.
H ir d e té s .
A Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület aszódi
leónynevelő intézetében, amely Budapesttől egy órányira
árnyas parkkal körülvett szép régi kastélyban helyezke
dik el, az 1931/32, évre szóló felvételek megkezdődtek.
Polg. leányiskola és gazdasági tanfolyam, interflátussal. Ellátási díj évi 700,— P. Bővebb felvilágosítás
ad az
igazgatóság.
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Róma 9, 3.
(Luthernek a Római levélről tartott elóadáaaibúl
1515-böL)

• „Mert kívánnám, hogy én magam átok le
gyek.“ Azok, akik maguk előtt szenteknek lát
szanak és Istent önző indulattal, a saját üdvük,
örök békességük vagy a pokol elkerülése ked
véért, tehát nem Istenért, hanem önmagukért
szeretik, — csodálatosnak, sőt esztelennek talá’hatják ezeket a szavakat. Folyton arról fecseg
nek ezek, hogy a dolog rendje szerint a szeretet
önmagunkon kezdődik s mindenkinek először a
saját üdvét kell kívánnia s csak azután a feleba
rátjáét. így gondolkoznak, mert nem tudják, mit
jelent üdvben és megváltottnak lenni. Ez alatt
valami élvezetes állapotot értenek, ahol minden
úgy folyik le, amint azt az ő képzeletük szép ró
zsásan eléjük festi. Pedig az üdvállapotban való
létei épen azt jelenti, hogy mindenben Isten aka
ratát és dicsőségét szolgáljuk s a magunk szá
mára semmit nem kívánunk sem a jelenvaló, sem
a jövő életben.
Azok számára, akik Istent igazán, a gyer
meknek és a barátnak szeretetével, tehát olyan
szeretettel szeretik, amely természettől fogva
senkiben sincs meg, s amely a Szentiélektől szár
mazik, — azok számára ezek a szavak csoda
szépek és bizonyságai annak, hogy aki mondta,
az a maga nemében tökéletes mintaképként áll
hat elénk. Az efajta emberek természetszerűleg
beleilleszkednek Istennek bárminő akaratába,
még ha a pokolba, vagy örök halálba vinné is
őket. A fontos csupán az, hogy az ö akarata tel
jesen csonkítás nélkül menjen végbe. Ennyire
nem keresik ők a magukét. Ám amennyire Isten
akaratához igazodnak, annyira lehetetlen is az,
hogy ők a pokolba maradjanak. Lehetetlen
ugyanis, hogy Istenen kívül maradhasson az, aki
magát Isten akaratának teljesen kiszolgáltatja.
Azt akarja, amit Isten akar, tehát tetszik Isten
nek. Ha pedig tetszik Néki, akkor Isten bízó
v á 'a már szereti is az illetőt. Ha pedig szereti,
akkor meg is menti.
Fel lehet azonban vetni a kérdést: „Vájjon
akarta-e valaha s akarja-e Isten, hogy egy ember
az ö akaratából vállalja még a poklot is, vagy
felkínálja magát az elkárhoztatásra s a Krisztus
tól való el szaki itatásra?“ Feleletem a következő:

Megielenik hetenként egyszer, vasárnap.
Eltüzelés! ér: Egész évre 6 P. 40 (HLlélévre 3 P
20 Ilii., negyedéire I P. 60HL Egy szén 16 Ilii
Hirdetési árak megegyezés szerint.

A legtöbb embernél igen is akarja. Főleg olya
noknál, akiknél a szeretet s az Istennek való tel
jes életátadás még hiányos. Az ilyeneknél az
önző szeretetet, amely oly mélyen befészkeli
magát, ki kell irtani. Ezt azonban csak a kegye
lemnek túláradó bő kitöltése, avagy valami ki
mondhatatlan kemény művelet: az önmagunk
ellen való fordulás ölheti meg. Mert semmi tisz
tátalan nem mehet be az Isten országába. „Senki
nem tudhatja, hogy szereti-e Istent tiszta szív
ből mindaddig, mig önmagán nem tapasztalja,
hogy most már az üdvöt sem kívánná s a kárho
zatot sem utasítaná vissza, ha Istennek ez tet
szenék. A kárhozottak ugyanis azért gyötrődnek
oly rettenetesen, mert nem akarnak kárhoztatottak lenni és nem akarnak megadással bele
nyugodni Istennek ebbe az akaratába. Kegyelem
hiányában persze nem is képesek reá.
Az igazi szentek ezt az önmaguk ellen való
fordulást minden nagyobb szomorúság nélkül
gyakorolják azért, mert a szívük túlárad a sze
retettől. Az Isten utáni ellenállhatatlan vágyból
kifolyólag mernek vállalni minden lehetőt, magát
a poklot is. Épen ezen készségük folytán az ilyen
büntetésből hamar kiszabadulnak. Attól ugyanis
nem kell félnünk, hogy ők el is kárhoznak, hi
szen önként, szívesen, Isten kedvéért adták ma
gukat kárhozatra! Kárhozatba inkább azok jut
nak, akik a kárhoztatást szeretnék elkerülni.
Maga Krisztus még jobban, mint az összes
szentek, részesült kárhozatban és elhagyatottságban. Szenvedése nem valami könnyű fajtájú
volt, mint azt némelyek állítják. Nem. Igazán
és valóban az örök kárhozatba adta át magát
érettünk — az Atyának. Az ő emberi természe
tére nézve ez ugyanazt jelentette, mint amit je
lentene közülünk bárkire nézve az, ha örökre a
pokol kárhozatára jutna. Isten iránti szeretetet
így megbizonyítván, Isten csakhamar feltámasz
totta öt a halálból és pokolból s így szétszakí
totta a pokol zárait. Ebben törekedniük kell az ö
követésére minden ő szentjeinek, kinek jobban,
kinek kevésbbé. Minél tökéletesebb valaki a szeretetben, annál békésebb és készebb szívvel tesz
eleget ennek. Krisztus maga a legkeserübbet íz
lelte meg itt is, azért emlegeti ő oly sokszor a
pokol fájdalmait.
Azok, akik mindennek a megértése elől
borzadva elzárkóznak, még mindig a test elkép
zeléseitől vezetettnek, azt hívén, hogy magunkat
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szeretni első sorban azt jelenti: ,,Akard magad tok kívül pedig: a nyomorúság. Rajtunk kívül
számára a jót és tartsd azt kívánatosnak.“ De van azonban minden, amit látni és tapintani le
nem tudják, hogy miben is áll az a jó. Ép azért het. Belülről, bennünk van ellenben minden,
azt sem tudják, mit jelent szeretni. Szeretni amit csak hit által lehet megragadni.
ugyanis annyit jelent, mint gyűlölni, elkárhozFordította: G. A.
tatni magunkat, magunknak rosszat kívánni, mint
Krisztus igéje módja: ,,Aki gyűlöli az Ő életét
ezen a világon, az megtartja azt az örök életre.“
Aki így szeret, az szeret igazán, mert magát
nem önmagában, hanem Istenben szereti, azaz
Irta: Horeczky Béla.
úgy, ahogy az Isten akarata kívánja. Isten pe
dig mindig minden bűnt gyűlöl és kárhoztat s
Sokszor ejtjük ki gépiesen az Űri Imádság
azoknak s rajtuk keresztül nekünk mindünknek
fenti
szavait. Vájjon meggondoltuk-e már, hogy
is rosszat kíván.
e
kérésben
számunkra egy rendkívül komoly
Itt valaki ellenvetéssel élhetne: ,,Én nem elkötelezés rejlik?
Annyit jelent ez, hogy társa
szeretem az életemet ezen a világon, hiszen az dalmunkban teljes komolysággal
tartozunk meg
eljövendő javak után törekszem.“ Ennek azt fe óvni Isten nevének „szent“ és „séthetetlen“
vol
lelem: Mivel ezt még a magad iránti szeretetből tát.
teszed, ez földi szeretet, ép azért ezzel is csak
Az ótestámentomi törvény halálbüntetést
még mindig a te életedet szereted ezen a vilá
gon. Ami javunk ugyanis el van rejtve, még pe mér Isten nevének káromlóira s hogy ennek a
dig oly mélyen, hogy minden a maga ellentéte rendelkezésnek érvényt is szereztek, mutatja
alatt rejtőzik. így van elrejtve életünk a halál Selomith fiának esete: „Aki szidalmazza az Ur
alá, a magunk iránti szeretet a magunk elleni nák nevét, halállal lakói jón, kövezze azt agyon
gyűlölet alá, dicsőségünk a gyalázat alá, üdvünk az egész gyülekezet . . — így szól az Ür Mó
a kárhoztatás alá, Isten országa idegen föld alá, zes szája által (3 Mózes 24, 16).
A ma köztünk élő zsidókra, mi palástolhaa menny a pokol alá; a bölcseség a bolondság
alá, a megigazulás a bűn alá, az erő a gyengeség tatlan lekicsinyléssel szoktunk nézni, különösen,
alá. Általában minden jó, amire igent mondhat ha vallási kérdés forog szóban. Pedig némely
nánk, el van rejtve annak tagadása alá, azért ponton s így ezen a ponton is tanulhatnánk tő
hogy a hit számára kellő mozgási tér maradjon lük:
A kegyes zsidó ember, amikor olvassa az ő
Istenben, Akinek lénye, jósága, bölcsesége és
igazságossága csak negativumok útján közelít héber Bibliáját vagy imádkozik, ki sem meri ej
hető meg. Őt birtokunkba venni, Hozzá megér teni száján az Isten nevét. Félelmes komolyság
kezni nem is lehetséges, ha csak nem minden gal értelmezi a Il-ik parancsolatot; „A te Urad
nak Istenednek nevét hiába ne vegyed, mert
mi igenlésünk megtagadása által.
Innen van az, hogy a mennyekországa ha nem hagyja az Ür büntetés nélkül azt, aki az ö
sonlatos a szántóföldben elrejtett kincshez. A nevét hiába veszi!“ — Ezért a J-E-H-O-V-A
szántóföld, valami piszkos dolog, ellentéte a név helyett mindenütt ezt olvassa: Adónáj! (—
drága kincsnek és mégis — magában rejti azt. Uram).
Ugyanakkor az a társadalom, mely magát
így van a mi életünk is elrejtve Krisztussal Isten
keresztyénnek
nevezi, tehetetlenül fogja szem
ben is nyilvánvalóvá téve, hanem el van rejtve
az, Krisztussal Istenben. Nyilvánvalóvá téve épen lélni és türelmesen fogja hallgatni, amint Isten
ezeknek az ellentéte van: a bűn, a bolondság, szentséges nevét útón-útfélen, nyilvános helye
mint az apostol mondja: „Aki közületek bölcs, ken és családi otthonokban, naponta számtalan
legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.“ Ez pe szor sértő módon hánytorgatják, sőt meggyaláz
dig azt jelenti, hogy Istenben legyen kiki bölcs zák?
Nyelvünkben az esküdözéseknek se szeri se
és gazdag és ne önmagában! Elillanhat minden
bölcsessége, úgyhogy semmi sem marad vissza, száma: „Bizony Isten!“ — „Isten uccse!“ —
csak merő bolondság —. Ugyanez mondható a „Istenemre!“ stb., stb., olyan szólások, melyre
rá jár a nyelv, anélkül, hogy a beszélő tudná,
többi javakra is.
Lássátok ez az a jó, amit kívánnunk kell. T. hogy a legszentebb névvel űz játékot.
De menjünk tovább. A magyar embernek
i. mind megannyi rossz! így leszünk hasonlato
sak Istenhez, Aki bennünk semmi jót el nem kárhozatos szokása, hogy Isten szent nevét
ismer, avagy érvényre jutni nem enged. De ép számtalan indulatszó formájában veszi ajkára.
azért vagyunk mi már Neki jók, ha csak az Ő Csak úgy rajzanak szájából az efajta kifejezé
jóságát és a magunk gonoszságát felismertük. sek: „Hová az Istenbe?!“ — „Mi az Istennek?!“
Mert aki így gondolkodik, egy gondolatokon lé — „Hunnan az Istenbül?!“ Szinte megreszket a
vén Istennel, az a bölcs és jó. Az tudja: Istenen toll az ember kezében mikor leírja ez ördögi szó
kívül nincs semmi jó s minden jó Istenben van, lamokat. Pedig ez még nem minden. Nagy szám
mint Krisztus mondja: „Az Isten országa belül mal vannak olyan elvetemedett emberek is, akik
ről van tibennetek.“ Mintha azt mondaná rajta attól sem riadnak vissza, hogy Isten szentséges
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nevét szidalmazzák s a legdurvább káromlással
illessék.
Alig lehet végigmenni az utcán anélkül, hogy
egy-egy istenkáromlásnak hegyes tőre belé ne
szúrjon az ember szívébe:
Ha a túlterhelt szekér megreked a sárba
éktelen istenkáromlás pattog körülötte. Szinte
meggyőződésévé vált a fuvarosnak, hogy cnélkül a kátyúból nem lehet kizökkenteni jármüvét.
Félelmetesét mennydörög hát, mire megijednek
a lovak, hanyatthomlok nekiiramodnak s igen
gyakran az istráng szakad el. Pedig, ha három
négy ember nekivetné vállát a lőcsöknek, segít
hetnének a bajon istenkáromlás nélkül is.
Utca kövezetét rakták a házunk előtt. Leg
alább annyi szitok hangzott cl a mesterek szá
jából, mint ahány kőkockát beléhelyeztck az út
testbe. Ha túl nagy volt egy kő vagy túlkicsi,
avagy, ha nem volt idejében kéznél, máris röp
ködtek az istenkáromlás szikrái s ügyet sem ve
tettek arra, hogy gyermekek, úri nők, járókelők
lelkét égetik meg vele.
Vonatban utazva, harmadosztályú utasok
között óhatatlan, hogy ne halljon az ember is
tenkáromlást, ha csak be nem dugja a fülét.
Ilyenkor úgy teszek, hogy odaülök e szánandó
embertársam mellé s mikor már kissé lecsilla
pult így szólok:
„Megfelelne nekem egy kérdésre?”
„Hogyne, szívesen” — válaszol.
„Ugyan mondja, ki teremtette magát?”
Meglepődik s rövid tűnődés után így vála
szol: „Áz Isten *.
„Akkor minek szidja azt, aki magát terem
tette?” — kérdezem.
„Hát kérem úgy rá jár mán erre az ember
nek a nyelve” — mentegeti magát.
Ne hidd azonban kedves felebarátom, hogy
ez a mentség az Ür előtt megállhat. Krisztus azt
mondja: Ha egy tagod legyen a nyelv vagy más
— megbotránkoztat, vágd le és vesd el magadtól.
Jobb néked csonkán a mennyországba menned,
hogynem éptagokkal a gyehenára vettetnek!
(Máté 5, 29. 30.).
A káromkodás legtarkább virágai katonáéknál nyilnak. Fájdalom, hadseregünk mindmáig
nem tudott felemelkedni arra a szintre, hogy ezt
a rákfenét kebeléből gyökerestől kioperálta
volna. Valósággal virtussá vált ott benn a lak
tanyákban és a gyakorlótereken a cifra károm
kodás. Nem is megy őrmesterszámba az, aki en
nek hijján van. Hallottam példát arra is, hogy
magasrangú tisztek gyönyörködve hallgatták,
amikor az egyik huszáraltiszt szájából megered
tek a kacskaringós szólamok, persze apád-anyád,
Isten — Krisztus, Szűz Mária és a szentek ne
vével szaturálva.
Még megérjük, hogy külön iskola nyílik a
„magyaros káromkodás méltó ápolására. Elfacsarodik a szívünk, mikor halljuk, hogy az ön
gyilkosok létszámarányával Magyarország évről-évre rekordot ér el. De vájjon azt eszünkbe
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veszük-e, hogy az istenkáromlás versenyében
emberemlékezet óta mi visszük a pálmát?! Mi
magyarok tudunk a legcifrábban és legmerészeb
ben káromkodni. Az az egy-két szólam, amit a
német és tót nyelv ebből az „irodalmi müfaj”-ból
kitermelt, kismiska ahhoz a hatalmas szóáradat
hoz képest, amely a magyar ember, sőt már a
gyermek szájából oly gazdagon csörgedez. Nem
is erőltetik magukat ez idegen nációk köztünk
élő fiai a saját nyelvükön. Egyszerűen kölcsön
kérik a magyar nyelvet, mikor káromkodni akar
nak.
Bezzeg mikor templomba mennek és imád
koznak, akkor már tótra és svábra fordítják a
szót. Mintha csak azt dörzsölnék az orrunk alá:
„A ti nyelvetek csak káromkodásra való!”
Üjabban büntetőtörvénykönyv paragrafusa
is tiltja az istenkáromlást, de gazdag ember len
nék, ha annyi pengőt adna valaki, ahányszor ezt
a törvénycikket naponként arculvágják!
Nem furcsa, ha valaki egy másik embert
megsért, arra becsületsértés miatt a törvény rá
húzza a vizes lepedőt, de Isten szentséges neve
sértegetőinck a ha jászát a sem görbül meg!!!
óh, ha Isten angyalai összegyűjtenék (és
megvagyok róla győződve, hogy összegyűjtik)
mind azt a sok-sok ezer istenkáromlást, mely
erről a mi szerencsétlen földtekénkről az ég felé
szállt már és száll még most is szünet nélkül és
az istenkáromlásoknak ez a tengeráradata ott
fönn a légben párává változnék és eső alakjában
visszahullana reánk — akkor újból egy vizözön
borítaná el a földet!
„Szenteltessék meg a Te neved!” Szeretném
szivembe mártani a tollat és vérrel beleírni sok
istenkáromló embertestvérem szívébe c szókat!
Az istenkáromlás szégyenfoltját, a kárho
zatnak ezt a bélyegét népünk lelki arcáról le
mosni csak a Krisztus vére fogja tudni. Csak a
Szentlélek tud megszentelni egyént, családot és
társadalmat annyira, hogy valóban „szent” lesz
körében az Isten neve.
Az az egyén, aki káromolja az Istent, nem
keresztyén, hanem pogány. Az a lelkész és ta
nító, aki karbatett kézzel elnézi az istenkárom
lás mérges dudvájának népünk lelkében való fel
burjánzását és nem követ el mindent, hogy azt
ernyedetlen szorgalommal onnan kiirtogassa —
nem mondhatja el magáról, hogy betöltötte hi
vatását.
Newton Izsáknak, a nagy angol természettudósnak az volt a szokása, hogy Isten nevének
említésekor tiszteletből mindig leemelte a kalap
ját.
Evangélikus Keresztyének! Féljük a mi
Urunkat Istenünket és „hiába ne vegyük az ő
szentséges nevét, mert nem hagyja az Úr bünte
tés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába veszi!"
Csak akkor ejtsük ki. illő tisztelettel a mi Urunk
nak és Istenünknek nevét, ha énekelünk, imád
kozunk vagy ájtatos szívvel őróla tanulunk!
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kán szerint a nevelés az egyház feladata és kö
telessége, s a Krisztus egyháza erről le nem
A vatikán és az olasz állam közt az Azíone mondhat. A két ellentétes nézet közt a gyakorlat
Cattolica dolgában néhány hete hirtelen kilob ban jöhetnek létre ideig-óráig tartó kompromiszbant viszályról június 22-iki római jelentés sze szumok, de végérvényes megoldás nem várható.
rint a pápa a Propaganda Fidei vezetői előtt Ahogyan az állami nevelésnek célja mindig az
úgy nyilatkozott, hogy a helyzet továbbra is kí lesz, hogy az ifjúságba beleoltsa a nemzeti, a
nos és abnormális. XL Pius szerint „minden kapitalista, a szocialista, a bolsevista vagy bár
megtörtént abban az irányban, hogy a látkör ko miféle, korok szerint változó államfenntartó esz
méket, épenúgy a katholikus nevelésnek is min
mor és fenyegető maradjon“.
Ha ezt a konfliktust a vallásszabadság és az dig az marad az iránytűje, hogy az ifjúságba be
egyesülési szabadság szempontjából elvileg bí lecsepegtesse a „katholikus elveket.“
Ä katholikus elv azt követeli, hogy a neve
ráljuk el, akkor — elméletileg — igazat kell ad
junk a Vatikánnak. Másfelől azonban a gyakor lés munkája az egyház irányítása szerint s az
lati politika kétségtelenül nem maradhat az elvi egyház ellenőrzése alatt folyjék. A katholikus
és elméleti állásponton, hanem mindig a meg elv azt követeli, hogy — miként a pápa legutolsó
levő viszonyok és kézzelfogható tények szerint enciklikája is hirdeti — a társadalmi és gazda
kénytelen igazodni s eljárni. A valóságos hely sági élet a pápa fennhatósága alatt álljon. A
zet pedig az, hogy a vatikán, Olaszországban pápa szabja meg, hogy a vagyonszerzésnek, vaugyan szabadságot követel önmagának, de egy gyoneloszlásnak melyik módja helyes; a pápa
idejűleg eljárást követel az olaszországi és ró állapítja meg a munkás és a munkaadó helyes vi
mai protestáns egyházak ellen, s tiltakozik az szonyát; a pápa szabja meg a családalapítás
ellen, hogy Spanyolországban biztosítsák a val feltételeit stb. Ezek a katholikus elvek, amelye
lásszabadságot, mert ez szerinte elenkezik a ket a vatikán nyíltan és bátran hirdet, nem ret
spanyol konkordátummal. Amikor a vatikán a tenve vissza a világi hatalommal vívott évszá
vallásszabadság és egyesülési jog területén ilyen zados harc folytatásától. A világi hatalom eze
formán kétféle mértékkel mér, önmaga rombolja ket a katholikus elveket fogcsikorgatva elfogadta
le azt az elvi alapot, amelyre érdekei védelmé és elfogadja és tiszteletben tartja ott, ahol sza
bad egyház van szabad államban, ahol tehát az
ben támaszkodhatnék.
A vatikán nem is áll elő a vallásszabadság állam mindenféle elvet megtűr, s másodszor ott,
gal vagy az egyesülési joggal. Ezt csak ott szokta ahol az egyház teljesen ura a helyzetnek és az
megtenni, ahol a római katholikus egyház tagjai állam gépezetét hatalmábán tartja. Ahol az ál
kisebbségben vannak. Mussolinival szemben a lam nem respektálja ezeket a katholikus elve
pápa az 1929. évi konkordátum 43. cikkére hi ket, ott el lehet készülve a római katholikus pro
vatkozik. Ez a cikkely így hangzik: ,,Az olasz pagandának minden titkos és nyílt, cselszövő és
állam elismeri az Olasz Katholikus Akcióval erőszakos, de fáradhatatlan s az eszközökben
kapcsolatos egyesületeket, mindig azzal a kikö nem válogatós munkájára.
téssel, hogy ezek a szentszék által adott utasí
A pápa az életnek egész területére rá akarja
tások szerint fejtik ki működésüket minden poli tenni a kezét. Csak úgy, mint a modern állam.
tikai párt keretein kívül és az egyház papságának Igényeiben mindegyik telhetetlen és zabolátlan.
közvetlen ellenőrzése alatt egyedül a katholikus A vatikán megköveteli, hogy minden római ka
tholikus hivő minden téren kövesse a pápával
elvek terjedése és megvalósítása érdekében.“
A konkordátumnak ezt a cikkelyét nem fo megkoronázott hierarchia irányítását és utasítá
galmazták szabatosan és világosan. Az egész sát. Magától értetődik, hogy ilyen elvek mellett
pont azon fordul meg, hogy mit értünk „katholi az állammal való torzsalkodás és harc elkerül
kus elveken“. Nagyon valószínű, hogy a konkor hetetlen és befejezhetetlen. Az olaszországi kon
dátumnak ez a cikkelye azért maradt meg ebben fliktusnak külön érdekessége az, hogy a vatikán
a tökéletlen formulázásban. mert élesebb kör régi imperializmusa magában Rómában mérkő
vonalazás meghiúsította volna a konkordátum zik a világi hatalom imperializmusával. S kíván
létrejövetelét. Bizonyosra vehetjük, hogy a Va csiak lehetünk arra, hogy az olasz konkordátum
tikán is, Mussolini is igen jól tudták, hogy miről meddig marad érvényben. A vatikán diplomá
van szó, s mire gondol a másik fél, de a kérdés ciáját Mussolini döntés elé állította, s Mussolini
tisztázását későbbi idők harcaira tartották fenn. zsenialitására vall, hogy a Vatikánnal való tár
Ez az idő most elérkezett. Hogy miért most, azt gyalásainak egész menetében, a konkordátum
itt nem fejtegetjük. Csupán arlra mutatunk rá, megkötését megelőző időtől fogva ő diktálta a
hogy Mussolini látta az időt elérkezettnek, nem tempót. A spanyolországi események is Musso
pedig a vatikán.
lini malmára hajtják a vizet. Arról persze szó
A konfliktus gyújtópontjában az ifjúság ne sem lehet, hogy akár a spanyol-, akár az olaszvelése áll. Mussolini ebben egy nézeten van gróf országi események valamit is változtassanak azon
Bethlen Istvánnal. Szerintük a nevelés az állam a viszonyon, amely Csonkamagyarországon a ró
feladata. A család és az egyház csak átruházott mai katholikus elvek és az uralmon levő rendszer
hatáskörben végeznek nevelői munkát. A vati közt fennáll.
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Németországból.
A poroszországi evangélikus egyház és más
hét poroszországi egyházi testület hosszas ta
nácskozás és vita után szótöbbséggel elfogadta a
porosz állam által felkínált szerződést, 166 sza
vazattal 47 ellen. A szerződés részletei még is
meretlenek, mert az egyházi közgyűlés zárt ülés
ben határozott. De a kiszivárgott nyilatkozatok
ból és tudósításokból arra lehet következtetni,
hogy a szerződés újabb lépést jelent az egyház
nak az államtól való elválasztása terén. A thcológiai tanárok kinevezésénél ezentúl az egyházi
főhatóságok megbeszélést tartanak az illető egye
tem fakultásával, úgyhogy a tudományos érde
kek mellett az egyházi érdekek is tekintetbe vé
tetnek. Eddig az állam nevezte ki a theológiai
tanárokat tekintet nélkül az esetleges egyházi
kívánalmakra. Az ú. n. ..politikai klauzula“,
amely sok vitát idézett fel, nem mutatkozott el
háríthatatlan akadálynak. Ügy látszik az állam
ezen a ponton engedékenynek mutatkozott, mert
az elfogadott szerződés szerint, ha az állam tilta
kozik valamely főszuperintendensnek a megvá
lasztása ellen, indokait a beiktatás előtt kell
nyilvánosságra hoznia s bizottságot lehet összehivni, amelynek feladata a tények megállapítása.
Az egyháznak módjában áll, ha az állam vissza
élne a klauzulában kapott hatalommal, a bíróság
elé vinni az ügyet.
A thüringiai evangélikus egyház eisenachi
közgyűlésén határozatot hozott arról, hogy a lel
készek politikai dolgokban miként viselkedjenek.
Elismeri a határozat, hogy a lelkésznek ugyan
azon politikai jogai vannak, mint más német ál
lampolgárnak, s hogy alkalomadtán ,.kötelessé
gévé válik, hogy politikai kérdésekről beszéljen“.
De a lelkésznek sohasem szabad elfelejtenie,
hogy az egyház a legkülönbözőbb politikai cso
portokhoz és meggyőződésekhez tartozó tagok
társasága s nem szabad személyes politikai vi
selkedésével az egyházat a maga egészében és
egységében veszélyeztetnie. Ezentúl a lelkész a
szószéken, vagy egyházi közgyűlésen nem tart
hat pártpolitikai beszédet. Nem viselhet politikai
pártjelvényeket és nem vehet részt nyilvános
politikai demonstrációkon. Ha jelölteni akarja
magát, ki kell kérnie az egyháztanács engedé
lyét. Valószínű, hogy a többi németországi egy
házak is hasonlóan intézkednek, mert ez a kér
dés mindenütt előtérbe nyomult.
Az utóbbi időben tartott egyházi gyűlések
és konferenciák szinte kivétel nélkül foglalkoz
tak a bolsevizmus atheista propagandája elleni
harc módszerével és eszközeivel. Például az
egyik Elternbund (szülök szövetsége) ezt a ha
tározatot hozta: ,,Tagjaink figyelmét felhívjuk
a keletről jövő atheista propagandára. A bol
sevizmus le akarja rombolni mindazt, amit mi
szentnek tartunk: a vallást, családot, otthont és
országot. Szükséges azért, hogy résen legyünk.
Nem szabad, hogy az atheizmus mérge behatol-
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jón iskoláinkba. Szorosabban kell összefognunk
és családunkban kell példát adnunk a keresztyén
nevelésről.“ A bolsevista propaganda terjeszke
désének talán meglesz az a hatása, hogy felrázza
a gyülekezeteket közönyükből és tunyaságukból.
Ha nem forog fenn annak a szüksége, hogy
jobbra vagy balra határozott és kifejezett állást
foglaljunk, könnyen megeshetik, hogy keresz
tyéneknek nevezzük magunkat, anélkül, hogy a
nevünkön kívül bármi más közünk volna a keresztyénséghez.
Németországban már évtizedek óta folyt a
munka az egyházi énekügy reformja érdekében.
Ennek eredményeképen most sokféle új énekes
könyvek jelentek meg. A szászországi új éne
keskönyvben különösen két dolog figyelemre
méltó. Sok új éneket ölel fel és új ritmikus dal
lamok vannak benne. Ezek az új énekeskönyvek
két részből állnak. Az egyik részben vannak az
egész országban használatos énekek, a másik
részben a helyi énekek. Az énekügyi reform tehát
egységesítésre törekszik.
A „Frauenhilfe", a németországi evangéli
kus nők szervezete, amelynek a német birodalom
minden részében 6000 helyi egyesülete van, pro
pagandát indított meg olyan irányban, hogy min
den anyának lépvén évenként épenúgy vakációja,
mint minden más munkásnak. A Frauenhilfe e
célból 30 üdülőotthont állított fel és még többet
szándékozik létesíteni. Ezekben az otthonokban
a kifáradt anyák, különösen pedig „a beteg, sze
gény, vagy elaggott anyák“ pihenést és üdülést
találhatnak. A Frauenhilfe nemcsak az anyák
vakációjának a költségeit viseli, hanem gondos
kodik az otthon maradt gyermekekről is. Német
országban az Anyák Napján ezekre az ottho
nokra gyűjtöttek.

H Í R E K .
— Bibliaolvasóknak. — A Szentlélek gyümölcse.
(Gál. 5, 22.) A hit. — Jún. 29., hétfő: K ipróbált bizonyságtevők. Zsidókhoz 11, 1— 10. — Jún. 30., kedd: A hit
elkezdője és bcvégzöje. Zsid. 12, 2. M áté 14, 22—33. —
Júl. 1., szerda: Jézus hitet kíván. Márk 11, 20—24. —
Júl. 2. csütörtök: Élő hit. Jak ab 2, 14—26. — Júl. 3.,
péntek: A lhatatos hit. Máté 15, 21—28. — Júl. 4., szom
bat: Hivő imádkozás. Jak ab 5, 12—18. — Júl. 5., v asár
nap: Győzedelm es hit. Dániel 3, 1—30; 1 János 5, 1—5.
- Szenthárom ság után 5. vasárnap: epistola 1 P éter 3,
8— 15. K eresztyén erények; evangéliom Lukács 5, 1— 11.
A nagy halfogás.
— Egyházmegyei közgyűlések. A veszprémi egy
házmegye július 8-án tartja rendes közgyűlését Pápán.
Előző nap, július 7-én az egyházmegye különböző b i
zottságai, továbbá a tanítóegyesület, a belmissziói egye
sület és a lelkészegyesület üléseznek. Július 8-án reg 
gel gyám inlézeti istentisztelet lesz a templomban, mely
alkalommal S o m o g y i Károly somlószöllősi lelkész
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— fl veszprémi egyházmegye lelkészi kara május
27-én, Pápán tartotta szokásos tavaszi értékezletét,
Takács Elek esperes elnöklete mellett. Az értekez
letet megelőző közös urvacsorai szertartáson Havasi
Dezső, pápai vallástanár volt a sorrend szerint kijelölt
fungens. Elnöklő esperes minden érdeklődést lekötő
tartalmas megnyitó beszédében éles szemmel muta
tott rá egyházunk időszerű és megoldásra váró pro
blémáira, többek között az adóalapi segélyek és ál
lamsegélyek ügyére, a szükséges takarékosságra az
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egyházi közigazgatás minden vonalán, a lelkészi nyug
díjintézet alapszabályai módosításának szükségessé
gére, törpe iskoláinknak az államsegélyek megvonása
folytán beállott válságos helyzetére. Felhívta elnöklő
esperes a lelkészi kart a mai nehéz és kiéleződöd
felekezeti ellentétekkel terhes időkben a legéberebb
őrtállásra. Megemlékezett Berzsenyi Jenő volt egyház
kerületi felügyelő, Baldauf Gusztáv, Schöll Lajos.
Varga József elhalálozásával egyházunkat ért gyász
ról, üdvözölte a vendégképen megjelent Pulay Gábor
ny. lelkészt, azután a tanácskozás a megnyitó beszéd
ben érintett fontos kérdések fonalán folyt le. Novák
Rezső a pénztárról, Schock Gyula a könyvtárról tett
jelentést, dolgozatokat adtak elő; Hering János »Az
üj Agendába felveendők jegyzéke« címen, Novák Re
zső »A II. hitágazat magyarázata a konfirmációi okta
tásban« címen. Elhatározta az értekezlet, hogy a lel
készegyesületi könyvtár részére megveszi a Payr Sán
dor által irt Gyurátz Ferenc-életrajzot. Kimondta,
hogy a házonkivül taníttató lelkészek segélyezéséhez
az egyházmegye minden lelkésze hozzájárul 1931.
julius 1-től kezdve, a püspök ur által készített tervezet
szerint, de aggodalmat keltett, hogy mig a tervezet
egyik oldalon lerögzíti, hogy mit kér, a másik oldalor,’
arról nem szól, hogy kinek mit és mennyit nyújt.
A lelkészi karnak az az óhajtása, hogy azok a lel
készek is kapjanak segélyt, akik ezidőszerint csak egy
gyermeket taníttatnak házon kívül, hogy minden egy
házmegye esperese benne legyen a segélyező-bizott
ságban, hogy azok a lelkészek, akik havonta nehezen
tudnák a járulékot megfizetni, azt év vége felé, egy
összegben fizethessék és hogy nagy könnyebbség volna
a Sopronban taníttató lelkészeknek, ha a tápintézeti
díjat nem szeptember 1-töl julius 1-ig, hanem csak a
tényleg igénybevett tápintézeti ellátás erejéig kellene
megfizetniök. Havasi Dezső pápai hitoktató önként
hozzájárult a segélyezéshez évi 24 pengővel.
Dr. Schlitt Gyula egyházmegyei számvevőszék,'
elnök az adóalapi segély ügyét ismertette. Az értekez
let megállapította, hogy az egyházmegyei számvevő
szék elnöke alapos, pontos és lelkiismeretes munkát
végzett a gyülekezetek adószázalékának kiszámításá
val, mely értékes munkájával valósággal segítségér?
volt az adóalapi bizottságnak. Annál meglepőbb, hogy
az adóalapi bizottság az egyhm. számvevőszéki elnök
pontos munkálatát figyelmen kívül hagyva, olyan gyü
lekezeteknek, melyek az adóalapi segélyre rászorul
tak, segélyt nem adott, viszont megtörtént, hogy az
egyik segélyezett gyülekezet a kapott segélyt taka
rékba tette, világos jeléül annak, hogy segélyre rá
szorulva nem volt, sőt mi több: folyamodás nélkül
rendkívüli segélyt is kapott. A lelkészértekezlet fel
tétlenül kívánatosnak tartja, hogy az egyházi főható
ság az adóalapi segély felosztásának módját és az el
osztási kulcsot közölje az egyházmegyékkel, hogy az
egyházmegyei közgyűlés ezt a sok nyugtalanságra és
elégedetlenségre okot adó ügyet, jól előkészítve meg
tárgyalhassa és a tagadhatatlanul meglévő tájékozat
lanságot eloszlathassa. Bizonyos mértékig megnyug
tató az a felülről nyert biztatás, hogy az adóalap!
segélyek szétosztásának kulcsa a jövő évben revízió
alá kerül. Elhatározta az értekezlet, hogy az ősszel,
az egyházmegye más-más részében, a szomszédos
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gyülekezetek bevonásával, presbiteri konferenciákat
rendez, elsősorban a két egyházmegyei központban:
Veszprémben és Pápán. Az egész egyházmegyére kiterjedő konferenciát, az egyházmegye nagy tagoltsága
és a rossz közlekedési viszonyok miatt nem rendezhet.
Köszönetét mondott az értekezlet elsősorban Takács
Elek esperesnek és az egyhm. Belmissziói Egyesületnak, a közelmúltban Pápán rendezett K. I. E. vezető
képző tanfolyamért. Sajnálja az értekezlet, hogy a
soproni fakultás által rendezett konferencián sok lel
kész azért nem vehetett részt, mert az időhöz kötött
konfirmációi oktatással való elfoglaltság őket a meg
jelenésben akadályozta. Nagy gondot okoz az állam
segélytől megfosztott törpeiskolák válságos helyzete,
de az értekezlet azon az állásponton van, hogy ha a?
összes prot. püspökök a kultuszkormánnyal szemben
megingathatatlan, erélyes és kemény magatartást ta
núsítanak, akkor ez ügyben feltétlenül megkönnyeb
bülés következik be. Bántó Körülmény, hogy a portótéritési államsegély is kevesebb lesz a jövőben. Töbo
kisebb ügy elintézése után, az értekezlet elnöklő es
peres buzgó imájával végződött.
— Müller György életrajza újból megjelenik. Tiz
évvel ezelőtt jelent meg magyar nyelven a Bethániakönyvkereskedés kiadásában a nagy imádkozónak, a
hit hősének életrajza. Akik akkor megszerezték ezt a
csodálatos könyvet, maradandó áldásokat merítettek
Müller György életének megismeréséből, ö úgy kezdte
az életet, hogy a legnagyobb mélységek felé sodró
dott, a legszomorubb lelki és erkölcsi züllés szélén
tántorgott, de megragadta öt Krisztus és odaemelte
a modern keresztyénség legnagyobbjai közé, akinek
csak imádsággal fenntartott árvaházaiban is 2000
árva nyert gondozást. A könyv újból való kiadása
iránt már régen megnyilvánulnak az óhajok, ezeknek
akar eleget tenni a Bethánia könyvkereskedése, ami
dőn előfizetést hirdet Müller György életrajzára. A
18 ívnyi vaskos könyv előfizetési ára 4 P, bolti ára
5 P lesz. A könyvet csak kellő számú előfizető jelent
kezése esetén adjuk ki. Az előfizetés a Bethániakönyvkereskedés címére küldendő Budapest, Vili.,
Gyulai Pál-utca 9.
— Az „új*' vallástanítási terv című cikkünk folyta
tása helyszűke miatt a jövő számra maradt.

— Gyors- és gépiróiskola nyílik 1931. szeptember
15-én a Bethánia-Egyletben. Az iskola vezetője Koltay
Kornélia oki. gyors- és gépiró tanítónő. Az iskola ál
lami érvénnyel bíró bizonyítványt jogosult adni. Köze
lebbi tájékoztatást nyújt a Bethánia-Egylet titkári hi
vatala Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9. A beiratások
már is folynak.
— A wernigerodei apologetikai szeminárium, amely
a nálunk is jól ismert nagyhírű göttingeni professor D.
Stange Károly vezetése alatt áll, ezévi konferenciáját
október 5—14-ig tartja Helmstedtben. D. Stange egy az
elmúlt napokban írt levelében rendkívül szívélyes han
gon hívja a magyarokat erre a konferenciára. Levele
szerint a konferencián résztvevő theológusoknak a kon
ferencia látogatását, amely egyébként 20 márka, in
gyenessé tudná tenni, süt útiköltségeikből személyen
ként 10 márkát meg tudna téríteni. A német birodalmi
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vasutak abban az esetben, ha kilenc hallgató utazik egy
professzorral, 50 százalékos* menetdíjkedvezményt nyúj
tanak. Bár D. Stange ezeq .levelében theológusokról
(egyetemi hallgatókról) szól, a kedvezményt valószínűleg
ki lehetne terjeszteni lelkészeinkre és esetleg egyéb ér
deklődőkre is. A konferencia előadóinak a gondos megválogatásával már régen előkelő helyet vívott ki magá
nak a hasonló németországi rendezések sorában: ezt
mutatja az iránta állandóan megnyilatkozó nagyfokú
érdeklődés is. A konferencia tárgyrendjére vagy egyéb
kérdésekre vonatkozólag készségesen sz'olgál felvilágo
sítással Lie. Dr. Karner Károly, egyetemi ny. rk. tanár
(Sopron, Csengery-u. 45.). Ugyanő fogad el jelentkezése
ket is a konferencián való részvétel céljából.
— A II. József-féle Türelmi Rendelet 150 éves ju
bileuma alkalmából a szlovenszkói egyetemes evang.
egyház kiadja könyv alakjában azoknak a templomoknak
a képeit és azoknak az egyházközségeknek a történetét,
amelyek a Türelmi rendelet kiadásának köszönik létüket.

— A „Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaház kü
lönböző intézményeire szeretettel felhívjuk olvasóink
szives figyelmét. Hűvösvölgyi pensió, amely Budapest,
1., Hidegkuti-út 123 a. szám alatt, a hűvösvölgyi villamos
végállomás közvetlen közelében, gyönyörű, egészséges,
csendes helyen, erdőben fekszik. Üdülök, pihenők, a fő
városban hosszabb-rövidebb időre megszállók a pensióban egész éven át szobát kaphatnak teljes ellátással. Sőt
állandó tartózkodásra is kaphatók szobák teljees ellátás
sal. — Leányinternátus közép- és főiskolás diáklányok
részére, Budapest, Vili., József-utca 4. III. em. 16. szám
alatt, a tudományegyetem és klinikák közvetlen közelé
ben, s különböző középiskolákhoz is közel. Az internátus diakonissza testvér vezetése alatt meleg családi ott
hont kíván nyújtani. A jövő tanévre szóló jelentkezése
ket már most elfogad a vezetőség. Az internátus helyisé
geiben a nyári hónapokban hosszabb-rövidebb időre
szállás és ellátás kapható. Különösen azoknak a figyel
mébe ajánljuk ezt, kik nyári tanfolyamokra feljönnek a
fővárosba. — Az Anyaházban fenntartott leányinterná
tus, Budapest, II., Remete-kertváros, Béla király-utca 7.,
gyengébb szervezetű diáklányok részére, magánoktatás
sal is, a hűvösvölgyi erdő tőszomszédságában, a villamos
végállomástól néhány percnyire, különösen alkalmas
azoknak, kik valamilyen budai iskolába járnak. — Gyérmeknyaraltatás az anyaház klotildligeti telepén, mely
Piliscsaba vasútállomásától 5 percnyire gyönyörű szép
helyen fekszik.
Mindezekre vonatkozólag felvilágosítás kapható
Budapest, I., Hidegkuti-út \ 2 3 ' a . , telefon automata 645—
73. — Megjegyezzük még, hogy a pensió és az internátusok állandó, a gyermeknyaraltatás pedig hetenkénti or
vosi felügyelet alatt állnak.
— Mozgalom az európai zsidók segélyezésére. A
legutóbbi 15 évben az amerikai zsidók a világ különböző
részein élő hitsorsosaik segélyezésére több mint százmil
lió dollárt költöttek. Most megint új mozgalmat indítot
tak a Lengyelországban, Romániában és más keleteuró
pai országokban élő sok millió zsidó szociális és gazda
sági támogatására. Harmadfél millió dollárt akarnak
összegyűjteni. A szétosztó bizottság élén az egyik newyorki rabbi áb.
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— A győri evang. Szeretetház. Idestova húsz esz
tendeje már, hogy a győri evangélikus egyházközség
egyik nemeslelkű hívének, Bálint Mihálynak 60.000 ko
ronát tevő hagyatékából felépítette az ev. Szeretetházat. Húsz éve, végzi a Szeretetház egyre szélesedő mun
katerületen a maga sokirányú áldásos munkáját, amely
nél fogva nemcsak a győri ev, gyülekezet életében lett
a belmissziói építő munka szervévé, hanem országos
viszonylatban is mind ism eretesebbé lett a neve. — A
Szeretetház különböző munkairányú intézményei mellé
a győri evangélikus egyházközség, az evangélikus nő
nevelés fontosságának tudatában, internátust is rende
zett be azon vidéki tanuló leányok számára, akik a
helybeli iskolák valamelyikében akarják folytatni tanul
mányaikat, vagy a kenyérkeresö pályára készülnek. Az
internátus az ev. templom tőszomszédságában, a csendes
Rábaparton épült. Lakói a Szeretetház igazgatójának és
diakonissza nővéreknek felügyelete és gondos nevelése
alatt állanak. Hozzájuk bizalommal fordulhatnak minden
ügyükben. A Szeretetházban az istenfélelem és komoly
munka által áthatott szellem uralkodik. Őszinte vallá
sosság, egymás szeretete, tisztaság, szorgalom és rend
szeretet által kell a növendékeknek is beleilleszkedni
abba a családias hangulatba, amely a serdülő leányoknak
idegenben olyan jóleső és szükséges, a szülőkre pedig
olyan megnyugtató. — A teljes ellátási díj havi 70 P,
mely havonkint előre fizetendő az egyházközség pénz
tárába. Beiratási díjul és szerek használatáért évi 16 P,
esetleges zongorahasználatért havi 1 pengő fizetendő. —
Zongoratanítási díj csoportos tanulás mellett havi 12 P.
Betegség esetén az orvosnak külön kell fizetni. Hetenkint egy délután kötelező német társalgás ingyen. — A
gazdasági viszonyok szerint az igazgatóság az ellátási
díjat felemelheti, vagy leszállítja. A bennlakók rendel
kezésére áll két hálóterem, nappali dolgozószoba,
ebédlő-, fürdő- és mosdószobák, zongoraterem, játszó
tér és kert. — Olvasóink figyelmét szeretettel hívjuk
fel a győri ev. Szeretetház leányinternátusára. Részle
tesebb felvilágosítással bármely ev. lelkész és tanító,
vagy közvetlenül a Szeretetház igazgatósága szolgálhat.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
101/1931. sz.

Pályázat.

Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség három
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: Lakás,
vagy törvényes lakbér, stóla megváltva, 23 q búza,
a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50%-a és a ki
utalandó államsegély. Kötelesség: az egyház által ki
jelölt osztály vezetése és a soros kántori teendők
végzése. A pályázati kérvényhez csatolandók: tanítói
és kántori oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány,
illetőségi és honossági bizonyítvány, a commün és
oláh megszállás alatti magatartásról szóló és műkö
dési bizonyítvány. A jelöltek orgonálásból és éneklés
ből próbát tenni tartoznak. A megválasztott tanító a
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helyi szabályrendelet értelmében magasabb javadalma
zásra előléphet. Az egyházközség fenntartja magának
a jogot, hogy a tanítót áthelyezheti, munkakörét sza
bályozhatja. Aki még nem volt rendes tanító, az se
gédtanítónak választatik, ideiglenes megbízással shavi
115 P (évi 1380 P) fizetéssel. Az állás a választás jog
erőre emelkedése után legkésőbben f. évi szeptember
hó 1-én elfoglalandó. A kellően felszerelt kérvények
julius 15-én déli 12 óráig alulírott ig. lelkész esperes
címére küldendők.
Orosháza, 1931. junius 17-én.
Kovács Andor ig. lelkész, esperes.
P á ly á z a t.
A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyéhez tartozó
szügyi ág. hitv, ev. egyházközségben lemondás folytán
m egüresedett lelkészi állásra pályázatot hirdetek. A
szolgálat nyelve magyar és tót, Az állás javadalma: 1.
Négy szobából, a hozzátartozó mellékhelyiségekből és
929 O -öl kiterjedésű kertből álló lakás. 2. 16 kát, hold
981 □ -ö l szántóföld és kb. 3 kát. hold rét haszonélve
zete, 3, Legeltetési jog a közös legelőn. 4. 56 m3 kemény
tűzifa. 5. Birtok arányában fizetett párbérgabona (búza
vagy rozs). 6. Borjárandóság (kb. 10 Hl.). 7, Szolgálmányokban: a szántó és a rét teljes megmunkálása. 8. P a
lástdíj, kolleda- és kantacióváltság. 9. Kongrua-kiegészítés: 569 aranykorona 21 aranyfillér,
A dunáninneni ág. hitv, ev. egyházkerület lelkészválasztási szabályrendeletének 17. §-a értelmében fel
szerelt pályázati kérvények hozzám f. évi július hó 1 2 -ig
k ü ld en d ő k b e.
"
íIRStótea.
Bér (up. Szirák, Nógrád m.), 1931. június hó 16-án.

Mihalovics Samu, esperes

Felvétel az Evang. Tbeolégusok Otthonába.
Felhívjuk mindazokat, akik az 1931—32. tanévben
tanulmányaikat az evang. hittudományi fakultáson, S jp
ronban, szándékoznak folytatni s magukat a Theol, O tt
honban óhajtják felvétetni, hogy a Theol Otthon bizott
sághoz címzett kérvényeiket a Theol. Otthon igazgató
ságához (Sopion, Felkelő-út 42) július 15-ig küldjék be.
Kérvényeikhez a következő m ellékleteket tartoznak csa
tolni: 1. Érettségi bizonyítvány másolata; 2 Éictrajz,
melyben arról is meg kell emlékezni, hogy mi vonja az
illetőt a lelkészi pályára; 3. Orvosi bizonyítvány arról,
hogy teljesen egészséges s e tekintetben a lelkészi p á
lyára alkalmas; 4. Szülői kötelezvény arról, hogy vállal
ják a tartásdíj pontos fizetését; 5. A szülők vagyoni álla
potáról szóló bizonyítvány; 6. Erkölcsi bizonyítvány az
illetékes lelkésztől, ill, vallástanártól. — Az Otthonban
a tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, napi 3 -sz'ri é t 
kezés) évi 550 P. Ez az összeg félévenkint előre fize
tendő, indokolt esetben azonban a bizottság engedélyt
adhat a díjnak havi részletekben való fizetésére is. A
kérvényben azért ezt is kérelmezni kell. A íartásdíj befi
zetése augusztus elején veszi kezdetét. Kedvezményes,
ill. féltandíjas helyeknek az elnyeréséhez legalább is ió
érettségi bizonyítvány szükséges. Egyébként felvilágosí
tást bármikor szívesen nyújt az Evang. Theológusok
Otthonának igazgatósága.

N ra a a to tt • CWŐri Hírlap a v o ad a i n iia ttu a l fr o n tr itó iin Grfir, C n c i c r G «ríaW -o,15 axára. — fVaaat« Litfatf latrán.) — ToUlaa 239.
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Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész érre 6 P. 40 filL félévre 3 P
20 lill.. negyedévre 1 P. 60 lill„ Egy szám 16 fill
Hirdetési árak megegyezés szerint.

ő csak az Istennek és a lelkiismeretének tartozik
számadással, úgy én nemcsak azt felelem neki:
Barátom, több alázatosságot! hanem azt is kér
„Az Ur Istent szenteljétek meg szive
dezem tőle: Barátom, milyen mérvben szentelted
tekben. Mindig készek legyetek megfelelni
'te meg az Istent a szívedben és döbbentél meg
mindenkinek, aki számot kér ^öletek a ben
Istennek szentségétől? Mert sokszor olyan •«.netek levő reménységről^ / / / /
szata van a dolognak, mintha ezeK a nagy u.«,Mi erős hősök vagyunk a felelősségre vonás hősök az Istent puszipajtásnak tartanák, akinek
ban s mindig hajlandók arra, hogy számot kér időről-időre bizalmasan megveregetik a vállát s
jünk másoknak sáfár kodásáról. Ezzel együtt jár elvárják tőle, hogy itt-ott szemet hunyjon kisebba bírálgatásra, bíráskodásra való hajlandóság. nagyobb ballépéseiknek. S megkérdezem tőle azt
Kárhoztatunk, lekicsinylőnk embereket, intézmé is, hogy vájjon a lelkiismerete nem vakult, sánnyeket, terveket, törekvéseket. Szinte tetszel tult-e meg valami erősebb gutaütésben, mert az
gőnk magunknak abban, hogy mások szándékát, a hivatkozott lelkiismeret sokszor igen tehetet
indítékait, munkáját meggyanúsítjuk, eltorzítjuk lennek bizonyult.
s iparkodunk mindeneket rosszra magyarázni.
Ellenben bizonyos az, hogy általában a keFelhúzott szemöldökkel, ráncolt homlokkal já resztyénségtől, s különösebben minden egyes ke
runk a világban, kezünkben a mérővesszővel vagy resztyén embertől az emberek ma is sokszor és
a mérleggel s jaj annak, akire tekintetünk rávil- soktélcképen számot kérnek. Egészen téves s
lan, akit a mérleg serpenyőjébe dobunk vagy a egyúttal végzetes felfogása a helyzetnek az,
vesszővel megmérünk! Mindenkinek lelapításá- amely szerint a keresztyénség csupán arra van
val szeretnénk a magunk nagyságát kiemelni.
hivatva, hogy bírói tógába öltözködve ítélkezzék
Az apostol a keresztyénségnek egy másik a szekularizmus, a bolsevizmus, a szociáldemo
korszakában élt. Amikor nem a keresztyének vol krácia, a pogányság, a bálványimádás és egyéb
tak a számonkérők, hanem a zsidók és a pogá- dolgok, elvek, irányadók, mozgalmak felett.
nyok. Amikor ezek az utóbbiak tetszelegtek ön Mindezek egyúttal a keresztyénséget is szám
maguknak abban, hogy a keresztyéneket dobják adásra szólítják fel. Az atheista propaganda; a
a mérleg serpenyőjébe és ítélkezzenek felettük. világiasság; az egyházellenesség: arra szólítják
S azért az apostol arra figyelmezteti a keresz fel a keresztyénséget, hogy adjon számot a benne
tyéneket, hogy legyenek készek mindenkor az levő reménységről. Hogy leleljen: van-e még a keapológiára, a védelemre, a feleletre, ha bárki resztyénségben reménység, mire irányul ez a re
számot kér tőlük. Feleljenek meg mindenkinek ménység és mi ennek a reménynek az alapja.
szelídséggel és szent félelemmel, mint olyanok,
Feleljen meg: csak a jelent akarja-e a maga szá
akiknek a lelkiismeretük jó. Az apostolnak ez az mára biztosítani; pusztán a jelent akarja-e él
intése ma is helyénvaló és nagyon időszerű.
vezni, vagy pedig van gondolata, akarata, hite,
Veszedelmes dolognak tartom, ha beleloval reménye a jövendő irányában is?
juk magunkat a fölényes kritikusnak a szerepébe
Vájjon úgy él-e a keresztyénség ebben a vi
s a magunk vizsgálatát és megjobbítását elha- lágban, mint aki egy eljövendő világba helyezi
nyagolva, kifelé alkalmazzuk a seprőt és a met minden reményét, vagy pedig úgy, mint aki a
szőkést. Ehelyett éberségünket, vigyázásunkat,
jelenvaló világnak minden helyzetelőnyét és örö
szemességünket abban kellene megmutatnunk, mét iparkodik lehetőleg fenékig kiélvezni és ki
hogy önmagunkon és önmagunkban nem türünk aknázni? Nem volna szabad a keresztyénség
meg semmi foltot. Keresztyénibbnek tartom azt nek sohasem megfeledkezni arról, hogy jósorá
a magatartást, amelyet az apostol ajánl, hogy t. ban, balsorsában egyaránt köteles szelidlelküi. úgy éljünk, hogy szelidséggel és szent félelem séggel és szent félelemmel előtárni védekezését,
mel legyünk mindig készek akárkinek, gyerme apológiáját, mindenkinek, aki számot kér a benne
keinknek és ellenségeinknek, szüléinknek és ta levő reménység felől.
nítóinknak benyújtani életünk apológiáját.
S ami áll az egész keresztyénségre általában
Ha valaki ezzel szemben azt mondja — min és mindenkor, az áll az egyes keresztyénre is
dig a megfelelő nyak- és melltartással — hogy most és itt. Szülők, tanítók és elöljáróságok min-

Számadásra k észen !
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dig hajlandók arra, hogy felelősségre vonják a
gyermekeket, a tanulókat, az alattvalókat. Az
apostol rámutat arra, hogy a botnak két vége van.
Hogy a gyermekeknek, tanulóknak, alattvalók
nak is joguk van számot kérni a szülőktől, taní
tóktól és az elöljáróktól, A világi hatalom és
erő birtokosai szeretnek megfeledkezni a ma
guk kötelességéről és szeretnek nyomatékosan
utalni a náluknál gyengébbek kötelességeire.
Bizony nagyon jó önvizsgálati szabály az, amit
az apostol itt hangoztat: legyünk készek a szám
adásra; ne csak a legfőbb ítélő bíró előtt, mert
ez a készség lehet képmutatás is. Legyünk ké
szek a számadásra és a feleletre az emberek
előtt, akik itt vannak velünk és körülöttünk.
Egy kis gyermeknek szemrehányó vagy megijedt,
vagy csodálkozó tekintetéből sokszor Isten szeme
néz reánk, s ha a gyermeknek nem tudunk meg
felelni, Istennek sem tudunk számot adni.

Nagyobb egyszerűséget!
A mostani keresztyén életben igen sok a po
gány elem. Azt látjuk, hogy a pogányság sok
csatornán és vékony erecskén keresztül borítja
be és járja át a keresztyénséget. A keresztyénségnek tömörségre és ellenállóképességre igen
nagy szüksége volna ezekben a veszedelmes
időkben. Ehelyett ellentállóképessége csökken
és szövedéke egyre lazul. Elmosódnak azok az
éles határvonalak, amelyek ,,a világ* ‘és ,,a jö
vendő világ“, a múlandóságnak alávetett lét és
az örökkévalóság között kialakulnak, ahol a ke
resztyén hit diadalmas erejében ragyog és meg
világítja az embert és az ember világát. Vallásos
lelkiismeretünk tétovázó, bizonytalan és megal
kuvó, amikor a földi élet változatos és gazdag
területein határozott állást kellene elfoglalnia.
Nehezen tudunk döntő igent és döntő nemet mon
dani azokkal az igényeknek, követelményeknek,
alkalmaknak, amelyek a mindig gazdagabban ki
bontakozó valóságból felénk irányulnak s ma
gukat felkínálják. A teremtett világnak kápráz
tató lehetőségei, szépségei megtévesztik, rabul
ejtik a szívet, amely azután hozzátapad a jelen
ségekhez és nem keresi, nem imádja a jelensé
gek mögött és fölött a Teremtőt és Fenntartót.
A jó és gonosz egymásba folynak; esztétikai
élvezeteket keresve és valami szín játszási kedv
től elkapatva változtatjuk máról-holnapra ál
láspontunkat és szempontunkat. Önmagunkat kü
lönböző pózokba helyezve, szeretjük az életet
forgatni, minden oldaláról meglesni és élvezni.
Varázslámpává tesszük magunkat, amelyen Kü
lönböző színes képeket csúsztatunk keresztül és
gyönyörködünk a falra vetített képek változatos
ságában; közben megfeledkezünk arról, hogy
maga a laterna magica üres és tartalmatlan.
Hiányzik belőlünk az erkölcsi meggyőződés
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egyszerűségének ereje és heve. Nincsen bennünk
elég spirituális élethatalom ahhoz, hogy a gaz
dag életet a megszentelt morális szenvedély
gyújtópontjába egybegyüjtsük és egyetlen célnak
a szolgálatába beleállítsuk. Nincs életünkben céltudatosság és célegység; ehelyett sok kapkodás
és zavar, találgatás és próbálgatás. Kísérlete
zünk az erkölcsi élet terén éppen úgy, mint a
tudományokban, de ami a tudományt előbbre vi
szi, az az életet elsekélyesíti és meddővé teszi.
Megállunk a félúton; soha nem merjük levonni
egy elvnek, vagy életmeggyőződésnek a végső
következményeit. Sem egészen lemondani, sem
egészen behódolni nem akarunk semminek és
senkinek. Szabadság alatt nem azt értjük, hogy
magunkat önként odaáldozzuk valamely eszmé
nek, vagy mozgalomnak, vagy meggyőződésnek
a szolgálatába, hanem azt, hogy állandóan libe
günk, állandóan az átmenetnek az állapotában
vagyunk két vagy esetleg több lehetőség között.
Ez a felemás helyzet, ez az állandó nyugta
lanság és fészkelődés a világ alkalmai és lehető
ségei között visszahat lelki életünkre, s nyugta
lanná, félénkké válunk. Tele vagyunk gonddal,
aggodalommal. Lehetetlenné tesszük azt, hogy a
változatokban a mi életünk kialakuljon egy olyan
állandó tényezővé, amelyből valami értelem, va
lami cél, valami jegecesedésí pont lehetne a vi
lágban. Ezt a kínzó nyugtalanságot és bizonyta
lanságot; az agyagnak örökös gyurkálását, de
soha ki nem formálását nem bírjuk ki mi; de fő
ként nem bírja ki az ifjúság, amely köztünk nő
fel. Az ember természetével és rendeletével el
lenkezik az, hogy élete kimerüljön az egymást
soronkövető változatoknak tervszerűtlen el- és
befogadásában. A lelkiségek elpusztíthatatlan
élettörvénye, hogy érvényesülni akar; alakítani
akarja a világot egy célgondolat, egy eszme kö
rül. Hogy a lelki élet egyáltalán fennmaradhas
son, szüksége van arra a benső hévre, amely arra
ösztönzi, kényszeríti, hogy önmagát kivetítse a
világba. Hatalmas, egységes és ellenállhatatlan
belső szenvedély nélkül az élet és a világ értel
metlenné válik s az értelmetlen élet elviselhetet
lenné.
Ez a szenvedély ritka a mai világban. Ezt a
szenvedélyt, a morális lángolást, hevülést, összpontosulást és életegyszerűséget adja meg a
Jézus Krisztus iránti szeretet. Ebben az önoda
adó szeretetben nyer életünk jelentőséget, ér
tékelő képességet, lendületet és kemény, szívós
felkészültséget, hogy megvetéssel forduljon el
minden kicsinyességtől, babrálástól, szennytől,
rágcsálástól és kérődzéstől. Ez a szeretet az
örökkévalóság világításába állítja bele az egész
életet és feltárja azt a látókört, amely egyedül
felel meg a lélek látóképességének.
Ez a szeretet nem veszett ki. És az evangéliomnak az a diadalmas ereje, hogy ezt a szere
tet kelti a bágyadó szívekben.
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JEGYZETEK.
Mire ezek a sorok az olvasó szeme elé ke
rülnek, lezajlottak az országgyűlési képviselővá
lasztások. Már az eddigi eredményekből kitűnik,
hogy az egységes párt óriási számbeli fölénnyel
kerül ki a választásokból. S már most olvasom a
hírlapi cikkeket arról, hogy a nyilt szavazás mel
lett a hatalmon levő kormány túlságos nagv mér
tékben tudja irányítani a választásokat. Remé
lem azonban, hogy nem minden elbukott jelölt
olyan naiv, hogy azt hinné, miszerint titkos vá
lasztás mellett ő kapta volna meg a mandátu
mot, mert hiszen akkor az egész politikai helyzet
másként alakulna, s lehet, hogy elbukott jelöl
tünk szóhoz sem juthatott volna.
Én azonban itt nem a nyilt vagy a titkos elő
nyeiről és hátrányairól akarok írni, mert megvan
ugyan a magam véleménye, de az nem tartozik
ide. Hanem annál inkább kívánok hozzászólni a
választások irányításához. És pedig nem a poli
tikai, hanem a gyülekezeti választások irányítá
sához. Egyházunkban ugyanis hol ebben, hol
amabban a gyülekezetünkben úgyszólván egész
esztendőn át van választás. És pedig, ha az egy
háztagok egy töredéke úgy kívánja, titkos szava
zással. Nekünk tehát megvannak a magunk ta
pasztalatai ezen a téren. És mindig erősebbek
lesznek azok a hangok, amelyek a mostani vá
lasztási rendszerünket nem tartják célszerűnek
és megfelelőnek közegyházi és gyülekezeti szem
pontból. Nem pedig azért, mert a felsőbb ható
ság nem irányíthatja elegendő hatékonyan a vá
lasztásokat.
Pedig a választások korlátolva vannak anynyiban, hogy csak oklevéllel és még egynéhány
kellékkel bíró lelkészt, illetve tanítót választhat
nak meg a gyülekezetek. Aki ezekkel a kellékek
kel nem rendelkezik, az már eleve nem választ
ható meg. Mégis tagadhatatlan, hogy a választások
körül bajok vannak, s ezen bajok kiküszöbölésére
komoly lépések történnek a közeli jövőben. A
gyógyítást az irányítás intenzivebbé tételében
keresik. Vagyis a baj gyökerét abban látják, hogy
jelenleg a gyülekezeti választásokat olyanok irá
nyítják, akik az irányításra alkalmatlanok. A
választó közgyűléseken megjelennek és sokszor
dominálnak olyan emberek, akik a gyülekezettel
semmi lelki közösségben nem állnak, de akiknek
mint adófizetőknek egyháztagságuk és szavazati
joguk van.
Az egyetemes lelkészválasztási szabályren
delet tervezet esetleg még az idén foglalkoztatja
az illetékes testületeket. Amennyiben én ismerem
a tervezetet, nem hiszem, hogy a választási eljá
rás körül lényeges változás történjék. Nevezete
sen a választói jogától senkit sem fog elütni az
új szabályrendelet. Úgyhogy már most gondol
kodnunk kell azon, hogy nincs-e a dolognak egy
másik oldala is. A nyugdíjintézeti szabályrende
letnek máris van egy pontja, amely ezt a másik
oldalt tárja elénk. T. i. a már megválasztott egy
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házi tisztviselőknek a nagyobb ellenőrzését. An
nak a választó egyháztagnak mindig megvan az
a mentsége, hogy ő olyan emberre adta a szava
zatát, akit az egyház a szolgálatra alkalmasnak
talált. Én magam is hallottam már azt a szemre
hányást egy nem a legjobban sikerült választás
után, hogy hát ilyen embernek is adnak okle
velet? És valamelyes igaza volt is ennek az ér
demes kurátornak.
Igaza volt nemcsak annyiban, hogy ilyen
ember oklevelet kaphatott, hanem annyiban is,
hogy oklevelét megtarthatta és az egyházban
tisztséget viselhet. Ami viszásság a választási el
járásban van, azt igenis iparkod junk kiküszöbölni
a választási szebályrendelet megjavításával. De
emellett ne feledkezzünk meg arról, hogy az egy
háznak is komoly és felelősségteljes kötelessége
az, hogy őrködjék afelett, hogy a megválasztott
ember a tisztségét méltóan töltse be. Tudjuk jól,
hogy a gyülekezeti választások sorsát néha korcs
mákban intézik el a kolomposok. Tudjuk, hogy
ma már sajnos ritka eset az, hogy a választó
gyülekezetek kikérnék a soproni vagy más taní
tóképzőintézet igazgatójának véleményét és ta
nácsát a tanitóválasztásoknál. avagy az esperes
nek, a püspöknek tanácsát a lelkészválasztásnál.
Sőt néha épen az töri ki a pályázó nyakát, hogy
a „fölöttes hatóság protczsál ja". De az élethoszsziglan szóló választás se jelenthesse azt, hogy
valaki harminc-negyven esztendeig üljön mint ta
nító vagy lelkész a gyülekezet nyakán és tegye
tönkre annak a gyülekezetnek a lelki életét.
Egyházi törvényünknek egyik hiányossága
az. hogy a fegyelmi büntetések között nem em
líti meg a nyugdíjazást. Ezt a hiányt pótolni kel
lene. Az állásból való elmozdítás családos em
bernél olyan súlyos büntetés lehet, hogy a bíró
ság ilyen fokú ítélet kimondásától visszariad.
Ellenben, ha nyugdíjaztatásra is lehetne ítélni
az egyházi tisztviselőket, akkor a bíróság lelki
ismerete attól riadna vissza, hogy egy embert,
aki nem tölti be tisztének minden igazságát, az
állásában meghagyjon. Elvégre igen nagy kü
lönbség van annak a mérlegelése közt, hogy a
bíróság valakit a családjával együtt a kenyerétől
megfosszon és annak a mérlegelése közt, hogy
valakit ygyan az állásából eltávolítson s így ár
talmatlanná tegyen, de amellett mégse dobja oda
az éhhalálnak.
Nagyon nehéz egy emberről előre megmon
dani, hogy csak öt, vagy tiz év múlva is milyen
átalakuláson megy keresztül. Kiváló emberek
elzüllhetnek; igen közepes emberekből pedig el
sőrendű tanítók és lelkészek válhatnak. Példa
akad mindkettőre nem csekély számban. Ebből
az következik, hogv a választások bárminő sza
bályozása magában véve még nem elég. Módot
kell találni arra, hogy az egyháznak rendelke
zésre álljon eszköz, amellyel egyházi tisztviselő
ket, akik nem váltak be az életben, félreállítson,
és pedig nem csupán a legszélsőségesebb formá
ban, a legridegebb fokozaton, az állástól és ke
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nyértől való megfosztással, hanem a nyugdíja
zással is, mely utóból mellett szól a már mondot
takon kívül az is, hogy az illető esetleg évekig
munkálkodott az egyházban és évek során át nzette a nyugdíjintézeti járulékokat úgy ő maga,
mint pedig az állás után a gyülekezete.
Szeretnék azonban még valamit hozzátenni,
bár lényegileg nem tartozik ide. Ha kívánatosnak
tartjuk azt, hogy be nem vált egyházi tisztviselő
ket nyugdíjazhassunk, másfelől kívánatosnak kell
jeleznünk azt is, hogy bevált és érdemes munká
sokat jutalmazzunk. Gondolok arra, hogy vannak
lelkészeink, akik jelenleg évtizedeket töltenek el
szegényes állásokban, nagy nélkülözések közt.
Illő dolog volna, hogy ezeknek az egyház, kü
lönösen ha iskolába járó gyermekeik vannak, se
gélyt nyújtson. Sok kettétört pályának, sok elhanyatlásnak az az oka, hogy a lelkész nagy
anyagi gondjai közepette nem tapasztal semmi
részvétet, segítő készséget egyháza részéről. Lás
suk meg a dolognak ezt az oldalát is! A legkisebb
javadalmu, legfélreesőbb gyülekezetekben mű
ködő lelkészek várhatnak a gyülekezetüktől leg
kevesebb megértést és támogatást, mert a gyüle
kezet vagy őszintén, vagy számításból „urat“ lát
a lelkészében, akinek úgyis sokat fizet. Eze
ken segíteni a közegyháznak szinte azt mondhat
nám emberbaráti kötelessége. Sok embernek sej
telme sincs arról, hogy micsoda lelki tortúrákon,
a méltatlan megalázottság érzésének milyen si
vatagjain vergődnek keresztül ezek a lelkészek,
mire megzöldült reverendájukban a sír ölén pi
henést és enyhet találnak.

Az „uj“ vallástanitási terv.
(A g y ő ri egyházmegyei tanítóegyesület 1931. jún, 2-íki
közgyűlésén felolvasta Z a c h e r L a jo s győri tanító.)

Még a III. o.-ban is korán van az üdvtörté
net. Hogy konkrét példával bizonyítsam, hadd
mondjam meg, hogy a középiskola I. o.-nak
anyaga az üdvtörténet első fele. A tanítás el
érendő célja: Jézus Krisztus eljövetelének szük
ségessége. A II. o.-ban jön az üdvtörténet 2. ré
sze. Jézus eljövetele, élete és tanítása. Azt hi
szem, nem kell bizonyítanom, hogy itt van idejé
ben és helyén a történelmi sorrend és a vallás
erkölcsi eszmék fejlődésének a bemutatása. Az
állami tantervnél is ugyanez a gondolat jut ki
fejezésre a történelem tanításánál. A IV. o.-s
anyagban tudjuk, szerepelnek történeti alakok
Históriai sorrendben vannak felsorolva és ilyen
sorrendben is tanítjuk őket, de nagyon eltévesz
tené a célt az a tanító, aki történelmet tanítana.
Mert mi is itt a cél? A történeti alakok nemzeti
ideálokká való felmagasztosítása. Analóg eset
a mi biblia-történeti tananyagunk is. Ámde a
tanterv azzal, hogy fejlődéstörténetet, históriai
elhelyezkedést és ebben föltétien tájékozottságot
kíván, nagy melléfogást követ el, mert olyas
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valamire fekteti a fősúlyt, ami elérhetetlen és
megvalósíthatatlan.
így történik meg az, hogy még olyan embe
rek is, (világiakra gondolok), akik az iskola
munkáját figyelemmel kísérik, mindig azt hajto
gatják: Miért tanítják a zsidók történetét? —
Miért mindez? Mert valóban azt látják, hogy a
gyermekek a zsidó nép történetét tanulják. Én
is ki merem jelenteni, hogy az elemi iskola
I—III. o.-ban Izrael történetére, mint históriára:
nincs szükség. De igenis szükség van Izrael tör
ténetéből azokra a nagy történeti személyisé
gekre és eseményekre, akiktől és amelyekből val
lásos tartalmat, hitet, erőt, Istenben való bizo
dalmát nyerhetünk. Szükségünk van azokra a
vallásteremtő személyiségekre, akik vallásos
ideálokká fognak magasztosulni gyermekeink
előtt. Ennek a gondolatnak kifejezésre kell jutni
az új tantervben: és ezért sem lehet a ma isko
lájának hittani tanterve azonos a régivel. Még
a címet is meg kell változtatni. Mennyivel jobb
cím lenne a Bibliai Történetek helyett pl. ez:
Bibliai Képek, vagy Bibliai Hősök, vagy Isten
Segítőtársai. Nem feladatom, hogy javaslattal
álljak elő. Csak annyit akarok megmondani;
komoly az a vád és igaz, hogy a zsidó nép tör
ténetét tanítjuk, mert ezt a tanterv is követeli.
Igaz, hogy meg van vele a célja, de minthogy
azt nem tudjuk elérni, mert a valláserkölcsi esz
mék fejlődésének bemutatása — az elemi iskola
I—III. o.-ban — lehetetlen, változtatni kell a
célon. Akkor könnyű lesz kiparirozni a Támadá
sokat, s meg fognak szűnni az említett vádak is.
De mi lesz akkor az üdvtörténettel? Igen
könnyen megvalósíthatónak tartanám az üdvtör
ténetnek a VI. o.-ba való áttételét. A Biblia is
mertetésével kapcsolatosan el lehetne érni azt a
célt, amelyet szolgálni akarunk vele. Nehézségbe
nem fog ütközni, mert — amint majd később
látni fogjuk —, a 8 osztályú népiskola tantervé
ben a VI. o. anyaga csupán a Biblia ismertetése.
Néhány szót a tantervi anyag mellé iktatott
énekekről. Van külön egyházi énektantervünk,
amely szintén csatolva van a javaslathoz, de te
kintve, hogy az egyetemes gyűlés jóváhagyta,
nem foglalkozom vele külön. Csak azért említem
meg, mert hivatkozni akarok rá. Szóval van kü
lön egyházi énektantervünk. Megadja minden
osztálynak abban az osztályban éneklendő és
énekelhető dallamait. Ezért én azt merem kö
vetkeztetni: az anyag után előírt énekeknek az
lenne a rendeltetésük, hogy tartalmukkal a tör
ténetekhez kapcsolódjanak. Én legalább is azt
okoskodtam ki, mert utasítás, megjegyzés, vagy
bármi, ami ennek a célját megjelölné, nincs. Néz
zük, hogy állunk ezekkel az énekekkel. Az őszszehasonlítgatás eredménye az, hogy az ének
vagy annyira általános tartalmú, hogy min
den történethez énekeltethetem, vagy annyira
speciális, hogy egyik történethez sem kapcsolha
tom. Pl. a IV. o.-ban (osztott iskola) elrendeli
„Krisztus urunknak áldott születésén“ kezdetű
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ének tanítását, ahol éppen nem tanulják Jézus
születését. Mondom, ha az énekek rendeltetése
és célja az, amit fentebb említettem, akkor nem
állják meg helyüket, mert nem alkalmazhatók,
de azért sem, mert így nagyon is hiányos az öszszeállítás. A „Térj magadhoz drága Sion“ pl. ki
maradna a gályarabok története mellől vagy pl.
Gusztáv Adolf története mellől elmaradna: „Ne
csüggedj el kicsiny sereg“.
Nagyobb baj is van még ezeknek az énekek
nek az összeállítása körül. Az, hogy igen sokat
nem csak nem lehet, de nem is szabad énekel
tetni. Az a bizottság, amelyik csatolja a hittan
tantervéhez a külön egyháziének tantervet, úgy
látszik, bele sem nézett az ének-tantervbe, csak
lemásoltatta, mert akkor valamit feltétlen észre
kellett volna vennie. Az ének-tantervben ugyanis
minden ének mellett jelölve van: a hangterjede
lem és jelölve van: a legalkalmasabb hangnem
Ha a bizottság az énektantervet átolvasta volna,
akkor bizonyára tekintettel lett volna a hangter
jedelemre a tantervi anyaghoz csatolt énekeknél
is. De mert ezt nem tette, létrejött az a lehetet
lenség, hogy amíg az énektantervben a III. o.ban csak 8 hangnyi terjedelemben énekeltet, ad
dig itt 10—11 hangterjedelmű énekek tanítását
akarja kötelezővé tétetni. (Jehova csak neked
éneklek, Jézus én bizodalmám.) Az meg, hogy a
felső tagozat tantervéhez nem csatol ének jegy
zéket, a legnagyobb következetlenségre vall.
Térjünk át a javaslat második részére, az
V—VIII. a. tantervére. Mielőtt azonban véle
ményt nyilvánítanék róla. teljes egészében köz
löm.
,,A 8 osztályú elemi népiskola felső tagoza
tának vallástanítási tananyag beosztása. — V. o
A lutheri kis káté teljes megtanítása. A betaní
tás és a megmagyarázás egészüljön ki azzal az
eredménnyel, hogy a gyermekek ezen anyag
megismerése közben lelkileg kapcsoltassanak
abba a nagy confessionális és ökomenikus közös
ségbe, amely ezen a hitvallási iraton építtetett
fel és tartotta meg egyházát. — VI. o. Biblia-is
mertetés, Szentírás-olvastatás úgy, hogy az ifjú
ság a tanítási órákra kiválogatott szebb részek
hatása alapján egyénileg is kedvet kapjon az
olvasáshoz. Pozitív tanítási tevékenység csak
annyiban gondolható el, hogy a megismert anyag
és a megtanult részek állandó kikérdezésével elfelejthetetlen tudás maradjon a gyermek lelké
ben. — VIII. o. Rövid egyháztörténet. A közép
iskola hasonló fokú egyháztörténet leegyszerű
sítésével, de azért olyan részek ne maradjanak
ki, mint pl. a régi tantervből Thököly Imre. A
tanítási mód és cél ezen a fokon a minél élveze
tesebb és nagy érdeklődést kiváltó élmények
összessége legyen. VIII. o. A konfirmációi tananyag és a vizsga letételéhez szükséges ismere
tek. E célból kiválóan alkalmas tankönyv akár a
D. Raffay, akár a Turóczy-féle konfirmációi
káté.“
i
f*U '|
Első kifogásom a cím ellen van. A bizottság

ezt a javaslatot tananyag-beosztásnak mondja,
holott ez tanterv akar lenni; mert hisz a tan
anyagbeosztás a tantervi anyagnak hónapokra,
hetekre, órákra való elrendezése. Nem akadé
koskodás, nem kicsinyeskedés tőlem ez az apró
lékos megjegyzés. Gondoljunk csak arra, hogy
valaki, hozzáértő, ezt végleges nyomtatásban így
fogja olvasni. Rögtön azt fogja gondolni, hogy
nem akadt ev. tanügyi férfi, aki ezt észrevette
volna!
Egy-két szót még általánosságban. Egy tan
terv minden mondatának tökéletesen világosnak,
értelmesnek, hogy stilisztikailag fejezzem ki ma
gam: szabatosnak kell lennie. Ezt megkövetel
hetjük a javaslattól is. Nézzük meg, kiállja-e a
javaslat a szabatosság próbáját. Csak a legki
rívóbb részeket fogom idézni. „Pozitív tanítási
tevékenység csak annyiban gondolható el, hogy
a megismert anyag és megtanult részek állandó
kikérdezésével elfelejthetetlen tudás maradjon
a gyermek lelkében.“ Eszerint (más összefüggést
nem tudok a legnagyobb jóakarattal sem kiha
lászni) a tanítási tevékenység elfelejthetetlen tu
dás marad a gyermek lelkében! Egy másik idé
zet. „A középiskola hasonló fokú egyháztörténet
leegyszerűsítésével.” Nem tudom mi lesz itt i
„hasonló fokú“. Az elemi iskola nem középis
kola, tehát nem lehet „hasonló fokú '. „Hasonló
fokú" egyháztörténetről még nem hallottam. Egy
harmadik: „A tanítási mód és cél ezen a fokon
a minél élvezetesebb és nagy érdeklődést kiváltó
élmények összessége legyen". Tehát leegysze
rűsítve így alakul ki az összefüggés: „A tanítási
mód és cél élmények összesége legyen". Ez lehet
a legmodernebb pedagógiai irány, mert én még
ilyenről nem hallottam. Vagy ez az a bizonyos
magas stílus, amit ilyen magamfajta közönséges
ember nem ér fel?
Térjünk át magára az anyagra. Újat nem
ad. Ez minden esetre előnye. Meglátták, vagy
megtapasztalták azt, hogy az anyagzsúfolás a
célnak mindig árt. Mert, hogy is állunk a régi
tantcrvnél? Az V. o. pl. tanulja a Kátéból a keresztséget és az úrvacsorát. Bibliából veszi a főünnepi perikópákat s a hegyi beszédet; ezenkí
vül tanul egyháztörténetet, énekeket, imádságo
kat. Tény, hogy ez óriási anyag s a magunk ká
rán minden év végén azt a keserves igazságot
tapasztalhatjuk meg. hogy sokat markoltunk, de
keveset szorítottunk. Ez a megtapasztalás nagyon
helyesen jut itt kifejezésre abban, hogy új anya
got nem vesz fel, csak a kereteket bővíti.
(Folytatjuk.)
— K örkérdés. Egy róm. kath. tanító házaspár áttér
hozzánk. T erm észetesen áttérésük után nem m aradhat
nak kath. iskolában. Evangélikus nagy gyülekezeteink
iskoláinál nem nyerhetnének-e elhelyezést? Községi is
kolákhoz is mennének, am ennyiben a községben domi
nálnak a mi híveink. V álaszokat szerkesztőségünk to 
vábbít.
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Iskoláink.
A soproni népiskolának az 1930/31. évben 1197
elemi és 174 ismétlő iskolai, összesen 1371 tanulója volt.
A 22 tagú tantestület élén Graf Samu igazgató áll. Az
értesítő megemlékezik Pós Samu (1845—1931.) haláláról,
aki Sopronban 50 évig, összesen pedig 58 évig volt ta 
nító. Kiemelkedő eseménye volt a tanévnek, hogy D, Dr.
Rendtorff Ferenc, a Gusztáv Adolf Egylet elnöke meg
tekintette az iskola kiállítását s gyermekistentiszteleten
szólt az 1200 tanulóhoz. A gyámintézetre 65.90 P-t gyűj
töttek s három gyermekistentiszteleten is adakoztak. A
szegény tanulók nagy mérvű segélyezésben részesültek
az Evang. Nőegylet stb. adományaiból. Az iskolai bi
zottság elnökei dr. Stráner Gyula, dr. Töpler Kálmán és
Ziermann Lajos.
A budapesti leánykollégium tanulóinak száma te te 
mes gyarapodást mutat. A teljes létszám 445, ebből 243
evangélikus, 327 protestáns. A rendes tárgyakat 21,
rendkívüli tárgyakat 3 tanár tanította. A tanárok gaz
dag és érdemes irodalmi és társadalmi működést fej
tettek ki. Az értesítő megemlékezik Láng Elláról (1870
— 1931,). A tanulók 46 kiránduláson vettek részt. A lé t
szám örvendetes emelkedése az evangélikus tanulók
arányszámának javulása arra mutat, hogy az intézet
dr. Böhm Dezső igazgató vezetése alatt nőnevelésünk
nek egyik áldott eszköze. A leánykollégiumi bizottság
elnöke Dr. Raffay Sándor püspök; az iskolabizottságé
dr. Németh Ödön; iskolafelügyelő dr, Zimmermann Ágos
ton.
] T'

H Í R E K .
Kérelem az előfizetőkhöz! Lapunk mai számához
minden előfizetőnek csekklapot mellékelünk, amelyen
feltüntettük, hogy az előfizetés lejárt-e. Kérjük az elő
fizetések szíves beküldését. A hátralékokról felvilágo
sítást tudunk adni.
— Bibliaolvasóknak. A gyermekek körüli szolgála
tunk. — Júl. 6., hétfő: A gyermekeket neveljük Isten
nek. 78. Zsoltár 1—11; Példabeszédek 4, 10—19, — Júl.
7., kedd: A gyermek Isten ajándéka. 127. Zsoltár 3—5;
Márk 9, 37. — Júl. 8., szerda: Vezessük Jézushoz: Márk
10, 13—16. — Júl. 9., csütörtök: Tanítsuk Isten p aran 
csolataira. 5. Mózes 6, 1—7. — Júl. 10., péntek: Szen
teljük az Ur szolgálatára. 1. Sámuel 1, 21—28. — Júl.
11. szombat: Közvetítsük az áldást. 1. Mózes 48, 3—20.
— Júl. 12., vasárnap: Imádkozzunk a gyermekekért. Lu
kács 9, 37—42. — Szentháromság után 6. vasárnap. Epis
tola: Róm. 6, 3— 11, Új élet a Krisztusban; Evangéliom:
Máté 5, 20—26, Békeszeretet. — E m l é k e z t e t ő : Húsz
János a csehek reformátora, vértanú, szül. 1369. július
6, meghalt máglyahalállal 1415. július 6. — A wittenbergi
egyetem alapítása 1502. július 6. — Calvin János szül.
1509. július 10.
— Jubileum. Kasper József ruszti lelkész, a bur
genlandi középegyházmegye esperese, szép ünneplésnek
középpontjában állt május 31-én. Hálás gyülekezete azon
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a napon ünnepelte meg Kasper József ottani működésé
nek 25-ik évfordulóját. Kasper József 1892-ben Sopron
ban avattatott lelkésszé, 1 évig Rohoncon és Kőszegen,
13 évig Lajoskomáromban s azóta 25 évig Ruszton mű
ködik. 1924 óta esperes.
— A soproni felső egyházmegye f. é. június hó
30-án Sopronban m egtartott lelkészértekezlete, amelyen
az egyházmegyebeli lelkészeken kívül résztvettek Dr.
Schindler Edre egyhm. felügyelő, az Erzsébet tudományegyetem theol. fakultásának professzorai, a soproni val
lástanárok, nyugdíjas lelkészek és segédlelkészek is, a
következő kérdéseket tárgyalta: 1. Az egyházkerületi
agendába felveendők jegyzéke, előadó Hanzmann Károly
soproni lelkész; 2. A második hitágazat kiskáté magyará
zata és az Apologia, előadó Lauff Géza soproni vallás
tanár; 3. Az 1930-ban megjelent „Istentiszteleti Rend
ta rtás“ a magyar református egyház számára, ennek is
m ertetése vonatkozással a mi egyházunk istentiszteleti
rendjére. Előadó Hanzmann Károly; 4. A lelkészválasz
tási szabályrendelet-tervezet ismertetése, Scholtz Ödön
ágfalvi esperes-lelkész; 5. A hitoktatási szabályrendelet
tervezet ismertetése, Hanzmann Károly; 6. Jelentés az
egyházmegyei Gyámolda 1930. évi működéséről, előadó
Hanzmann Károly gyámoldai ügyvivő; 7. Jelentés az
egyházmegyei énekeskönyv stb. terjesztő akcióról, elő
adó Gráf Károly. Az összes előadások nagy érdeklő
déssel találkoztak és beható megbeszélés után mind
egyiknél az előadói javaslatot fogadták el, s az előadók
nak köszönetét szavazva alapos tanulmányaikért, fel
terjesztették a felsőbb fórumhoz.
— Halálozás. I h á s z Mihály kertai lelkész és neje
László Ida fia, B é l a , a soproni líceum III. osztálya ta 
nulója rövid, de súlyos szenvedés után, életének 16-ik
évében, Sopronban, június 26-ikán elhunyt. Temetése a
veszprémmegyei Kertán volt június 28-án.
— Kérelem! Alulírottak alázatos tisztelettel és
szerettetel kérjük meg Egyházközségeink Mélyen Tisz
telt vezetőit és tagjait, hogy az 1931. júli. 12-én induló
— majd T. Címedhez is bekopogó, — országos gyűjtőin
ket testvéri jóindulattal és szeretettel fogadni, segíteni,
szíves, hasznos utasításokkal és figyelmeztetésekkel is
ellátni kegyeskedjenek. — Templom és paplaképítés cél
jára gyűjtenek. Nemes fáradozásaikat az ismert és isme
retlen jóakaróknak igaz szeretettel köszönve meg, s
kérve mindnyájukra az Isten gazdag kegyelmét és á l
dását, vagyunk a csabacsüdi ág. h. ev. m. egyházközség
s a magunk nevében teljes tisztelettel Dr. Tóth Pál, orsz.
gyűl. képv., felügyelő, dr. vitéz Zerinváry Szilárd, kir.
járásbíró, II. felügyelő, Chován József, lelkész.
— K. I. E. konferencia Balassagyarmaton. F. évi
június hó 14-én és 15-én tarto tta meg a Keresztyén If
júsági Egyesületek Szövetsége (K. I. E.) felsőmagyaror
szági konferenciáját Balassagyarmaton és pedig ezúttal
először — az evang. és ref. ifjúság részére. A konferen
cián az egész Nógrád és Pest vármegye északi részéből
mintegy 300 ifjú vett részt s lelki kincsekben meggazda
godva távozott. A konferencia sikerét Töltéssy Zoltán,
a K. I. E. főtitkára készítette elő a nála ismert agilitással
és a K. I. E. céljaiért való lángoló szeretettel s a helyi
evang. és ref. egyházak pedig mindent elkövettek, mint
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vendéglátó házigazdák, hogy a körükben töltött órák az
ifjúságra és a vezetőkre nézve áldottak legyenek. Június
14-én, vasárnap reggel a gyülekezés és a jelvények átvé
tele után Kardos Gyula balassagyarmati lelkész-esperes
intézett megnyitó beszédet a konferencia tagjaihoz s
buzgó imában áldást kért munkájára. Majd Pataki Sán
dor balassagyarmati ref. segédlelkész, a K. 1. E. munka
lelkes barátja, tartotta meg tartalmas előadását „Az if
júság válsága" címen, melyet az életből vett megkapó
példákkal illusztrált. Rövid tízórai után a templomba
vonult az ifjúság, ünnepi istentiszteletre, melynek kere
tében dr. Csengödy Lajos salgótarjáni lelkész tartott
szárnyaló beszédet „Jézus Krisztus az ifjúság eszménye
főgondolattal. Az istentisztelet után dr. Scholtz Oszkár
a K. I. E. evang. ágának elnöke tartott mindvégig nagy
figyelemmel hallgatott, megragadó előadást „Miért va
gyok én evangélikus" címmel, amelyhez Margóczy Ist
ván, dr. Csengödy Lajos, Torda Gyula és Kardos Gyula
lelkészek szóltak hozzá. Közös ebéd után a balassagyar
mati mozgószinházban szép, tanulságos filmet néztek
meg az ifjak „K. I. E. munka Amerikában címmel. —
Utána Töltéssy Zoltán mutatta be a K. 1. E. szórakoz
tató játékait, melyek után Szulacsik Zoltán balassa
gyarmati ref. lelkész záró szót mondott s imában kö
szönte meg a konferenciának gazdag lelki áldását az
Istennek. Másnap, hétfőn vezetői napot tartottak, me
lyen csupán — mintegy 25 ifjúsági vezető vett részt.
Töltéssy Zoltán a K. I. E. munka módszereit, nevelési
eszközeit fejtegette egy értékes biblia tanulmány kere
tében, majd dr. Scholtz Oszkár a K. I. E. mozgalom mai
állásáról számolt be, buzdítva a vezetőket, hogy ahol
már meg van a K. I. E. csoport, tartsanak ki, s végezzék
szorgalmasan a lelkek megmentésének munkáját, ahol
pedig még K. I. E. nem volna — haladéktalanul alakít
sák meg. A konferencia résztvevői — úgy az ifjúság,
mint a vezetők — lélekben meggazdagodva tértek vissza
otthonukba. Adja Isten, hogy az áldott magvetés terem
jen bőséges gyümölcsöket a Krisztushoz való odaadó
hűséges ragaszkodásban.
K.
— „Elmenvén e széles világra....! A tanítványok
nem feledték el Mesterük parancsát. Jelenleg 400-nál
több evangélikus missziótársulat van körülbelül 30.000
misszionáriussal és 150.000 benszülött igehirdetövel. De
a 800 milliónyi pogányságból csak körülbelül 8 millió,
tehát csak 1% keresztyén. Mit tettél és mit teszel a külmisszióért?
— Rekord. Brown G. Z., a washingtoni néger bap
tisták gyülekezetének lelkésze, 12 óra 10 percig tartó
prédikációt mondott hallgatóinak.
— Maturai találkozó. Kedves és emlékezetes ta
lálkozóra jöttek össze az ősi soproni líceumban 40 év
vel ezelőtt érettségizett öreg diákok június hó 29-én. A
több más évfolyambeliekkel együtt testületileg vonultak
a líceumból, mint régente, diákéveikben vasárnapon
ként, a soproni gyülekezet gyönyörűen renovált hatal
mas templomába, ahol Hanzmann Károly soproni lelkész
szívhez szóló templomi szolgálata és Amminger Kálmán
h. karnagy szép orgonaj^téka, ahhoz emelte a háladatos
szíveket, akit egyedül illet dicséret s dicsőség mindenért.
A találkozók közt volt Dr. Mesterházy Ernő, nagybir
tokos, egyházkerületi felügyelő, Dr. Pröhle Vilmos, Páz
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mány Péter tudományegyetelhi professzor, Jausz Lajos,
győri egyházfelügyelö, igazgató főmérnök, Dr. Scheffer
Oszkár soproni és Dr. Takács József büki orvos s még
többen hazai közéletünk jelesei közül.
— Felhívás a pécsi egyetemre készülő testvéreink
hez! A Pécsi Egyetemi Lutherszövetség elnöksége ez
úton hívja fel a pécsi egyetemre készülő evangélikus
ifjúság figyelmét arra, hogy minden őket érdeklő ügyben
szívesen szolgál felvilágosítással úgy előzetesen levélileg,
mint a beiratkozás alkalmával. A szövetség tagjai a be
iratkozásokra kitűzött napokon az ev. testvéreknek tel
jes mértékben rendelkezésére állnak. Ne mulassza el
tehát a Lutherszövetséget felkeresni senkisem saját ér
dekében (Dischka Gyózö-u. 4. sz., lelkészlak), mert a
meglehetősen bonyolult egyetemi beiratkozásoknál min
den prospektus és nyomtatott értesítésnél többet ér a
személyes tapasztalatokra alapított közvetlen irányítás.
Dr Szabados József, Egyet. Lutherszöv. elnöke.
— Felülfizetések nyugtázása. Köszönettel ismerem
el a következő felülfizetéseket: Csabacsüdi egyházköz
eég offertóriuma 0.84; Eisert Kornélia Bpest 1.80; Élt scher Károly Rudabánya 0.80; Polgár Mihály Boba 1.40;
Nagy József Debrecen 0.60 P.
— A Fébé Evang. Diakonissza Nőegylet a tanulók
részére tervezett konferenciát közbejött akadályok miatt
július hó 6—8. helyett 9—11-én tartja meg.
— A usztrália. A pénzügyi nehézségek miatt a tiszt
viselők fizetését leszállítják és pedig 250— 500 font ster
ling fizetésnél 18%-aI, 500—100 fontig 20%-al, 1000 fon
ton felül 30%-al. Leszállítják egyúttal az államkölcsönők kamatlábját is, hogy a tőkések is kivegyék részüket
a nemzetgazdaság szanálásából.

— A világ kapui. „Hetedhét országon túl" laknak
a világ kezdetleges népei. Azokon az utakon, amelyek
kivisznek a nyüzsgő tömegekből s a nagy városokból ju
tunk el a föld nomád népeihez. — Ezeken a távol helye
ken vannak azok a kapuk, amelyeken beláthatatlan idők
óta keresztül mentek a karavánok s amelyeken a tudo
mány, vagy a kereskedelem, vagy a hitbuzgóság úttö
rőinek ma is keresztül kell menniök. — Ottvan a Khyberhágó, amely a titokzatos Afganisztánra és Turkesztánra nyílik; ottvan Damaszkus, amelyen a történelem
hajnala előtt már tevék mentek át; ottvan Kalgan, ahon
nan az út a Gobi sivatagon visz át; ottvan Kína és Tibet
közt a Batang-hágó; ottvan Dél Szudán bejáratánál
Kartum; Délamerikában ott vannak az inkák ősi útjai.
— A Brit- és Külföldi Biblia-Társulat ügynökei is ott
járnak ezeken az útakon és még sok más úton. A Bib
lia megjelenik pasto és kirgiz, arab és kvecsna nyelven
és sok más nyelven ezen távoli népek számára, s eze
ken a kapukon keresztül mennek a Biblia-szállítmányok.
Minden kapuban megtalálható a Kalauz.
— Az amerikai segélyek összege. Morehead pro
fesszor 1921. évi november 3-iki jelentésében Csonkamagyarország evangélikus egyháza ötödik helyen áll az
amerikai lutheránusok által segélyezett egyházak között.
A jelentés szerint akkor, közel tíz éve, a nekünk jutta
tott segélyek összege 72.004 dollárt és 88 centet, tehát
kerek számban félmillió pengőt tett ki.
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íoi 1981. sz.

H á z fe lü g y e lő t
keresek Budán levő négyemeletes, liftes házba augusztus
1-re Csak evang. vallású, szakképzett szerelők pályáz
hatnak, akiknek a liftkezelésben is teljes jártasságuk van.
Képzettséget és eddigi működést igazoló bizonyítványok
másolatával és keresztlevél másolattal felszerelt aján
latok e lap kiadóhivatalába küldendők „Evangélikus
jelige alatt. Az okiratok csak másolatban mellékelhetők,
mert azokat a pályázónak nem küldjük vissza.
— Kellemes olcsó nyaralás, A Bethánia Egylet szédligeti, dunaparti nyaralójában (Budapesttől 27 km., 16
vonatpár naponta) mindent megtalálnak azok, akik fá
radt idegeiket, hajszolt szervezetüket szeretnék pihen
tetni. Gyönyörű környezet, tiszta levegő, napfény, csend,
fürdésben van részük a nyaralóknak, naponta négyszeri
bőséges étkezés mellett. Napi pensió ára 4.50 P. Je le n t
kezéseket elfogad a Bethánia-Egylet titkári hivatala,
Budapest, VIII., Gyulay Pál-u. 9.
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Pályázat.

Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség három
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: Lakás,
vagy törvényes lakbér, stóla megváltva, 23 q búza,
a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50°,o-a és a ki
utalandó államsegély. Kötelesség: az egyház által ki
jelölt osztály vezetése és a soros kántori teendők
végzése. A pályázati kérvényhez csatolandók: tanítói
és kántori oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány,
illetőségi és honossági bizonyítvány, a commün és
oláh megszállás alatti magatartásról szóló és műkö
dési bizonyítvány. A jelöltek orgonálásból és éneklés
ből próbát tenni tartoznak. A megválasztott tanító a
helyi szabályrendelet értelmében magasabb javadalma
zásra előléphet. Az egyházközség fenntartja magának
a jogot, hogy a tanítót áthelyezheti, munkakörét sza
bályozhatja. Aki még nem volt rendes tanító, az se
gédtanítónak választatik, ideiglenes megbízással s havi
115 P (évi 1380 P) fizetéssel. Az állás a választás jog
erőre emelkedése után legkésőbben f. évi szeptember
hó 1-én elfoglalandó. A kellően felszerelt kérvények
julius 15-én déli 12 óráig alulírott ig. lelkész esperes
címére küldendők.
Orosháza, 1931. junius 17-én.
Kovács Andor ig. lelkész, esperes.

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

B felekezetek Magyarországon a
Felvétel az fvang. Theológusek Otthonába.
statisztika megvilágításában.
Felhívjuk mindazokat, akik az 1931—32. tanévben
tanulmányaikat az evang. hittudományi fakultáson, S jp
ronban, szándékoznak folytatni s magukat a Theol. O tt
honban óhajtják felvétetni, hogy a Theol Otthon bizott
sághoz címzett kérvényeiket a Theol. Otthon igazgató
ságához (Sopion, Felkelő-út 42) július 15-ig küldick be.
Kérvényeikhez a következő m ellékleteket tartoznak csa
tolni: 1, Érettségi bizonyítvány másolata; 2 Életrajz,
melyben arról is meg kell emlékezni, hogy mi vonja az
illetőt a lelkészi pályára; 3. Orvosi bizonyítvány arról
hogy teljesen egészséges s e tekintetben a lelkészi p á
lyára alkalmas; 4. Szülői kötelezvény arról, hogy vállal
ják a tartásdíj pontos fizetését; 5. A szülők vagyoni álla
potáról szóló bizonyítvány; 6. Erkölcsi bizonyítvány az
illetékes lelkésztől, ill. vallástanártól. — Az Otthonban
a tartásdíj (lakás, fűtés, világítás, fürdés, napi 3-sz-ri é t
kezés) évi 550 P. Ez az összeg félévenkiní előre iizetendö, indokolt esetben azonban a bizottság engedélyt
adhat a díjnak havi részletekben való fizetésére is. A
kérvényben azért ezt is kérelmezni kell. A íartásdíj befi
zetése augusztus elején veszi kezdetét. Kedvezményes
ill. féltandíjas helyeknek az elnyeréséhez legalább is ió
érettségi bizonyítvány szükséges. Egyébként felvilágosí
tást bármikor szívesen nyújt az Evang. Theológusok
Otthonának igazgatósága.

Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérvesztesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démografiájárnak né
hány fövonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások. Öngyilkos
ságok. Kríminálstatísztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3,20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P. utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
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Üdülés.
„Gondoljátok, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk
Jézus Krisztusban.“
Róm. 6 , 11.

Nem hiszem, hogy sok olyan ember volna a
világon, aki a tulajdonképeni munkájából merít
ihletet és kedvet a munkára. Talán jellemző az,
ami akkor történt, amikor a szóba került a terv.
hogy a szolgálati évek számát a nyugdíj szem
pontjából felemelik. Általános tiltakozás hang
zott fel a terv ellen. A nyugdíj jogosultak anynyira vágyódnak a nyugdíj után, hogy egyik
lapnak a vezércikke egyenest azt írta, a tisztvi
selők azért dolgoznak, hogy azután élvezhessék
a nyugdíjas éveket. Mi az oka, hogy az embe
rek a hivatalos munkájukat kellemetlen robot
nak nézik s az igazi életet akkorra remélik, ami
kor majd nyugdíjban lesznek? Talán nem is a
nagyobbik része érez így, de mindenesetre sokan.
Először rohamokat indítanak az állásokért, s ha
belejutottak, akkor várják a nyugdíjas évek kel
lemetességeit. Miért van ez így? Azért, mert a
hivatali munka magában véve csakugyan robot.
Életet kellene bele vinni, s nem képesek rá. Min
den esztendőben alig várják a vakációt. Ma már
mindenkinek vakáció dukál. Mindenki számot
tart néhány heti szünetre. Állítólag lestrapálja
őket a munka. Honnan van ez?
*
Az emberek különbséget tesznek a munká
juk és életük közt. A munka számunkra nem
élettevékenység, nem az életerőknek természe
tes játéka és működése, hanem valami kénysze
redett és unott erőpazarlás. Inkább arra törekesznek, hogy minél kevesebb vitális erőt paza
roljanak a munkájukra és annál nagyobb lendü
lettel, hévvel vessék magukat a szórakozásokra.
Meleg vasúti kocsikban nagy utakat tenni, ké
nyelmetlen körülmények közt lakni, sportolni,
idegen emberek közt idegen módra élni: mindez
nem okoz nehézséget, ez szórakozás és vakációi
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Uegjeloaík hetenként eovszor. vnsárnap.
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Hirdetési érák n eg eo v ezés szerint.

öröm. Miért? Mert ez valami más. Valami új
szerű. S az emberek annyira elfásultak, hogy a
mást, az újat, a változatosságot csak új külső
környezetben találják meg. Olyan kevés a fan
táziájuk, a fogékonyságuk, hogy kívülről jövő
erős ingerek kellenek ahhoz, hogy újszerűséget
érezzenek.
Nem tudom elképzelni, hogy Pál apostol
vakáció után vágyódott volna. S azt sem, hogy az
újat csak akkor találta volna meg, ha életmód
ján változtat. Neki minden nap új volt. Naprólnapra újult. És ővele magával együtt újult a kör
nyezete és a világa is. A munka, amelyre elhi
vatva tudta magát, számára az életet jelentette
és pedig örömteljes, egész, gazdag, nagyszerű
életet. Mert a munkájába belevitte egészen ön
magát és azonkívül a munkáját körülvette és a
munkájába behatolt egy láthatatlan, az örökké
való világ a maga erőivel, kilátásaival, reményei
vel és biztatásaival. Mindenütt és mindenkor vele
volt, áthatotta a Jézus Krisztus élete, ihletése,
buzdítása.
Ez a láthatatlan környezet, ez a titkos társ
hiányzik azoknál, akik a munkában csak a robo
tot látják. Életüknek nincsen meg az a láthatat
lan szegélye, amelyből beáramlanak a magasabb
indítások és ihletések. Nem ismerik azt a forrást,
amely állandóan táplálhatná életük gyökérzetét.
Kopár sziklák közt botorkálva keresik a mese
beli pálmaligetet s nem találják meg, mert nin
csen bennük. Az Istenországa nem itt vagy
amott, hanem tibennetek van.
Egy nagy ráeszmélésnek kell beállani, hogy
az ember megtalálja a helyét a világban, beleil
leszkedve egy magasabb életrendszerbe, mint
amilyet a puszta lét adni tud. ,,Gondoljátok,
hogy meghaltatok és éltek Krisztusban." A
Krisztus a nagy választó Isten és bűn; élet és
halál között. A Krisztus az életnek nagy kinyilatkoztatója, rejtett kincsek feltárója, értékek
meghatározója, önmagunknak kell a Krisztusban
napról-napra újulnunk és akkor elérkeznek szá
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munkra a felüdülés esztendei az Úrtól. A
Krisztusra és Krisztus ajándékára rá nem esz
mélt világ a robotnak a világa marad s mindin
kább azzá válik. Krisztussal élve, széppé válik
ez a világ és áldott itteni munkánk, mert áthat
világot és munkát Isten kimondhatatlanul drága
szeretetének bizonyos megtapasztalása.

Egy amerikai lelkész életéből.
(Trexler Sámuel, a New-York Synod elnöke.)

Az első istentisztelet alkalmára kisepertük
és feldíszítettük azt az üres bolthelyíséget, ame
lyet havi nyolc dollárért béreltünk ki Brooklynnak Greenpoint-negyedében; az egész környéken
ez az egyetlen helyiség volt megszerezhető, düledező házak amaz utcasorában, amely Battle
Row néven volt ismeretes.
Gondoskodtam egy rögtönzött dobogóról 3
egy egyszerű oltárt állítottam rá — ez volt az
egyetlen dolog, ami arra mutatott, hogy ezt a he
lyet istentiszteleti célokra használják. Az ablak
ban egy papirlap függött, a célból, hogy ideterelje
az arrajárók figyelmét, ezzel a hirdetéssel: „Eb
ben a házban vasárnap, október 1-én, d. e. 10.30kor angol lutheránus istentisztelet lesz. Minden
kit szívesen látunk!“
Hogy a keresztyén missziónak ezt az új vál
lalkozását nevezetesebbé tegyem, Dr. Miller W.
J. lelkészt kértem fel a prédikálásra, aki éppen
Brooklynban volt Rochesterből. Én magam lévén
egy személyben az egyházfi és a lelkész, fél órá
val korábban mentem a „templomba“, hogy üd
vözöljem ezen első istentiszteletemen a gyüle
kezetét.
Aggódva tűnődtem, hogy elég lesz-e negy
venöt szék. Egy hónapig mászkáltam a szomszé
dos bérházak lépcsőit, megismerkedtem a lakók
kal s meghivtam őket az istentiszteletre. Minden
hol megigérték, hogy eljönnek. Az istentisztelet
órája közeledett, de még senki sem érkezett. Az
zal vizasztaltam magamat, hogy aznap mindenki
későn kel, mert két napig az egész várost foglal
koztatta Dewey tengernagy fogadtatása, aki ép
akkor tért haza a Filippi-szigetekről.
Az istentiszteletnek kezdődni kellett volna
már, de még senki sem volt jelen. Az orgonánál
ott ült Dr. Freitag Dániel, egy fiatal orvostan
hallgató; vendégszónokom ornátusában készen
állt. Többször kinéztem az ajtóból, de az életnek
semmi jelét nem láttam, az üres telkeken bádog
dobozok közt legelésző néhány kecske kivételé
vel. Az utca végén a Standard Oil Company ké
ményei okádták a fekete füstöt. Battle Row
rendkívül élénk volt szombaton éjjel s ennek
megfelelően nyugodt vasárnap délelőtt.
Végre, tizenöt perc késéssel, félénken belé
pett egy fiatal nő a nővérével, később egy anya
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a fiával és a leányával. Megkezdtük az istentisz
teletet. Megmondtam az éneket; s amikor a pa
rányi gyülekezet kieresztette a hangját, a szom
szédság, amely eddig nem vett rólunk tudomást,
felfigyelt. A hang kiáradt a nyitott ajtókon és
odacsalt néhány férfit és fiút, akik kiváncsiak
voltak megtudni, miféle újdonság költözött kö
zéjük. Az egyik férfi félszemén kötés volt, nyil
ván egy nemrég lefolyt csata bizonysága.
Újból feléledvén a reménységem, az ajtóba
mentem s felkértem ezt a csoportosulást, hogy
lépjenek be. De az én jó embereim a semleges
ség álláspontjára helyezkedtek. Nem jöttek be;
viszont nem zavarták az istentiszteletet sem,
amely Dr, Miller prédikációjából, a perikopák
felolvasásából és imákból állt.
Az ifjúkor optimizmusával összeszedtem a
vigasztalásnak minden felkutatható morzsalékát
és aznap este ezt írtam naplómba: „Végre meg
indultunk!“
Jóllehet az első istentisztelet kevéssé volt
biztató, mégis elszegődtem egy olyan munkába,
amely rám nézve meglepőbb volt, mint akárkire
lett volna. Az őseim 1720 óta laktak Pennsylvániában, a Lutheránus Egyháznak abban a felleg
várában, ahol az egyházi élet ugyanazzal a kon
zervativizmussal volt telítve, mint általában az
egész élet. Atyám, Trexler D. Dániel, lelkészi
működésének negyvenhat esztendejét ugyanab
ban az egy gyülekezetben töltötte el. Amikor
1896-ban elvégeztem a középiskolát, egészen
magától értetődőnek tartottam, hogy beiratkozom
a philadelphiai lelkészképző szemináriumba.
Márton nevű bátyám is a papi pályára készült,
azonban huszonhárom éves korában, 1897-ben,
abban az esztendőben, amikor felavatták volna,
meghalt. Amikor az én felavatásom napja elkö
zelített, nem gondoltam másra, mint hogy atyám
nyomdokaiba lépek s valószínűleg át veszem az
ő parókiáját, amely harminc kilométer körzet
ben elszórt négy gyülekezetből állt, vagy pedig
valamely ehhez hasonló parókiát kapok. Nem is
álmodtam más fajta lelkészségről s csak egy hó
nappal a szemináriumi kurzus elvégzése előtt
történt, hogy egészen új látomásom támadt lel
készi életmunkámról.
A Brooklyní Misszió Társulatnak egy kül
döttsége — Steimle és Knabenschuh lelkészek —
meglátogatták a szeminárium hallgatóit abban a
reményben, hogy néhány embert megnyernek
egy új és merész munkának. Nekem Brooklynról csak elmosódott képem volt, amit akkor nyer
tem, amikor keresztül sétáltam a Brooklyn-hidon; s történelmi ismereteim Beecher, Storrs és
Cuyler Brooklynjára szorítkoztak, amelyen a
New Englandiak és a puritán hagyományok ural
kodtak. De úgy hozta magával a sors, hogy meg
kellett ismernem a valódi Brooklynt is, az óriási
területen elterpeszkedő várost, egy soknyelvű
tömegnek otthonát. Itt a lutheránus egyházat
németek, svédek, norvégek, dánok, finnek, let
tek képviselték nagy számban, A New-York köz-
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vetlen közelében levő városnak ipari viszonyai
Brooklynból igazi Bábelt csináltak. Az a régi
New Englandi kultúra, amely az én elképzelé
semben Brooklynt jelentette, csak egy igen cse
kély töredéke volt annak a szaporodó lakosság
nak, amelyik a valódi Brooklynt alkotta.
Ennek a városnak sűrűjébe küldtek engem,
hogy ezeknek az idegen származású embereknek
a gyermekei közt szervezzek gyülekezetét az
ország nyelvén. Brooklynnak legészakibb része.
Greenpoint, Fall River után Amerikának legsű
rűbben lakott ipari középpontja. Az ipari válla
latok tulajdonosai és vezetői a gyáraktól bizo
nyos távolságban laktak, de Greenpoint 70.000
lakosa ezeknek a gyáraknak a munkásaiból ál
lott.
Az első istentisztelet körül szerzett tapasz
talatok világosan mutatták, hogy új istentiszte
leti helyiség után kell néznem. Ez a hely kéznél
volt, mert két háztömbbel odább volt egy faépü
let, amelyet vasárnap délutánokon és estéken az
Universalist Society használt. Itt megint új al
kalom kínálkozott s a hét folyamán végig láto
gattam azokat, akik az első istentiszteleten távolmaradásukkal leptek meg. Azonban a második
istentisztelet sem volt sokkal látogatottabb, mint
az első; az Universalisták épületében hét lélek
ből tevődött össze az istentiszteleti gyülekezet.
Prédikációm tárgya a ..hit'* volt, s lehet, hogy az
új misszió körül szerzett első tapasztalatok ad
ták rá az indítást. Azon a héten a csüggedés fel
hői olyan alacsonyan lógtak, hogy már kételkedni
kezdtem, vájjon folytassam-e a munkát. Nem
volt könnyű kitartani. De még több családot meg
látogattam és az új missziót szélesebb körökben
hirdettem. A jóságos gondviselés a harmadik is
tentiszteletre tizenhét lelket hozott s attól
kezdve a Greenpoint-Misszió jövője nem volt
kérdéses.
Ez az épület csak néhány órára állván ren
delkezésünkre, újabb helyváltoztatásra kellett
gondolni. Olyan helyiségekre volt szükségünk,
jamelyeket egész héten át igénybe vehettünk.
Ildőközben akadt néhány hitbuzgó férfi és nő.
lakik készek voltak az új gyülekezetét megszer
vezni és a felelősséget is vállalni. 1899. október
|30-ikán gyűlést tartottunk és megszerveztük
Itizenöt taggal a Messiásról nevezett Evangélikus
iLutheránus gyülekezetei. Mélységes elégtételül
Iszolgált, hogy ilyen rövid idő alatt tudtam egy
házközséget létesíteni.
I
Az állandó otthon problémáját is sikerült
[megoldani, amennyiben kibéreltünk egy másik
[bolthelyiséget, amelyben még ottvoltak egy nyil
v á n életképtelennek bizonyult korcsmaszoba maIradványai. Munkásaim és jómagam felsikál tűk
la padlót, megtisztogattuk az ablakokat, mígnem
■korábbi szereplésének minden nyomát eltüntet
jü k . A helyiség egyik végén oltárt, szószéket és
[olvasó-állványt állítottunk fel s november 12-én
[saját otthonunkban tarthattuk meg az istentisz
te le te t. Az ifjúságot meginvitáltuk a délutáni
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vasárnapi iskolába s az iskola negyven tanulóval
megnyílt.
Áz estéli istentiszteleten negyvenöt lélek volt
jelen. Ez volt az eddig elért legmagasabb rekord
s ilyen vasárnapi programm mellett boldoggá
tett az a tény, hogy a Messiás-egyházközség ha
tározottan életképes. Üj elhelyezkedésünk lehe
tővé tette, hogy hétközben is összejöjjünk s az
ifjúság hamarosan Luther-Ligában, a nők pedig
Női Gyámegyletben szervezkedtek meg. Néhány
hónap múlva már fiú énekkarunk is volt. Akkori
ban még nem voltak mozik s az esti istentisztele
tek voltak a leglátogatottabbak.
Utcánktól északra voltak a város szemétte
lepei és a téli esték hidege ugyancsak próbára
tette a mi jó vaskályhánk képességeit. Nem rit
kán egy-egy beszeszelt vándor, helyiségünk ko
rábbi rendeltetésére visszagondolva, bebotlott
közibénk, leült a meleg kályha mellé, ahol elbó
logatott. Az ilyesmit úgy megszoktuk, hogy egy
általán nem zavart bennünket.
Nyári időben a szeméttelepek szintén köz
reműködtek azáltal, hogy töméntelen legyet
eresztettek ránk.
Az akadályok ellenére a munka növekedett.
A vasárnapi iskola céljaira és társas összejöve
telekre kibéreltük a templomhelyiség felett levő
emeletet. A gyülekezeti élet akkor már annyira
megizmosodott, hogy kénytelenek voltunk ál
landó otthon után nézni. Az egész idő alatt tá
mogatott bennünket a Brooklyni Missziói Tár
sulat, különösen annak pénztárosa, Schieren Ká
roly, aki mint Brooklynnak 1894—95-ben volt
polgármestere, kifogástalan becsületességével és
a közjó iránt való legélénkebb érdeklődésével a
város lakosainak tiszteletét szerezte meg. Azok
ban a nehéz időkben tettel és tanáccsal senki
sem támogatott nálánál derekasabban a Társu
lat emberei közül. Valahányszor az ő segítő tá
mogatására gondolok, felmelegszik a szívem.
Schieren úr a Rajna mellett született 1842ben; atyja Düsseldorfban szivarkészítő volt. Ti
zenkét éves korában jött Amerikába és kiaknázta
az itt kínálkozó alkalmakat. Csekély forrásainak
szorgalmas felhasználásával nemcsak a bőr-szij
iparban vitte sokra, hanem olyan műveltségre is
tett szert, amely városának életét minden tekin
tetben gazdagította. Mikor a közhivataltól viszszavonult, egész rendszerré vált, hogy minden
jóléti mozgalom élére őt állították. Ügy az ál
lamban, mind pedig az országban egyre aján
lottak fel neki különböző tisztségeket, de ő, jel
lemző szerénységgel, a nyugalmasabb életet vá
lasztotta. Annak idején lelkész szeretett volna
lenni, de a tanuláshoz nem voltak meg az anyagi
lehetőségei. Régi vágyát most úgy iparkodott
részben megvalósítani, hogy bőkezűen támogatta
Brooklynban a missziói munkát. Ilyen személyi
ségnek a segítsége nekem állandó felüdülés volt
és az ő révén New-Yorknak és Brooklynnak sok
vezető emberéhez juthattam be.
(Folytatjuk.)
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Az „uj“ vallástanitási terv.
(A győri egyházmegyei tanítóegyesület 1931. jún. 2-iki
közgyűlésén felolvasta Z a c h e r L a jo s győri tanító.)

(Befejezés.)
Egypár dolgot mégis szükségesnek tartok
megemlíteni. Az első: a Káté tanításánál — bár
mennyire óvakodunk is — azzal, hogy a Káté
szövegét szóról-szóra tudnia kell a gyermekek
nek, túlteng a verbalizmus, a memorizálás. És
akármennyire igyekszünk belevinni az életet, bár
mennyire igyekszünk is lelket önteni belé, csak
nem tudunk majd ettől szabadulni. A nehézség
aztán ott fog igazán nehézséggé válni, amikor a
gyermek megunja az állandó memorizálást. Va
lami áthidaló megoldást kell tehát keresni. — A
második: Az evangélikus iskola asztalán ott van
a Biblia. Kinyitjuk naponként, elolvassuk a leszakítós naptár aznapi szakaszát. Erőt meríte
nek belőle tanítványaink is, magunk is. Ez való
ság. És ennek a valóságnak ott kellene lennie a
tantervi javaslatban is. Mert, hogy is állunk ez
zel a dologgal? A javaslat a bibliaolvastatásról
csak a VI. o.-ban tesz említést. Kívánja elérendő
eredményként, hogy az ifjúság egyénileg is ked
vet kapjon az olvasáshoz. Ha a javaslatot szószerint akarom értelmezni, akkor a többi osztály
ban nem olvastatok Bibliát. Hogy kapjon kedvet
a gyermek az olvasásra, ha az iskola Bibliája az
V—VII—VIII. o.-ban becsukva fog heverni az
asztalon? Igaz, hogy ez csak igazában kicsinyes
gáncsoskodás, mert — ha nem is lesz benn az új
tantervben követelményként —, azért mi elő fog
juk venni a Bibliát a többi osztályokban is, de , . .
és arra gondolok, hogy a mi hittani tantervűnket
át fogja ám olvasni nem egy, hanem igen sok
kath. hitoktató és pap is! És azt állapítsák meg,
hogy a bibliás lutheránusok csak egy osztályban
adnak a gyermek kezébe Bibliát?
A harmadik: a VIII. o. anyaga. A konfirmá
ciói tananyag bekerül az iskolába, tehát a tanító
fogja tanítani. Nem rugdalózni akarok ellene:
őszinte akarok lenni s ezért egy megtörtént ese
tet mondok el. Beszélgettünk erről a kérdésről
egyik hitoktató-lelkésszel, aki szintén bírálni
fogja ezt a javaslatot. Ugyanakkor mikor nekem
az jutott eszembe: ha mi ezt kifogásolni fogjuk,
akkor azzal fognak bennünket vádolni, hogy a
munka alól akarunk kibújni, még mielőtt ki
mondhattam volna a gondolatomat, azt mondta:
No, már ezt is le akarják rázni a nyakukról a
papok!?
Én nem akarok ilyesmi — komolytalan —
kifogásokkal élni. Vannak komolyabb okok is,
amelyek szót kérnek.
Első sorban is: az, hogy a konfirmációt a
lelkészek tanítják, több valamivel, mint évszá
zados szokás, amit csak úgy, megokolás nélkül
elhagyni nem lehet. Aztán: leendő egyháztag
jait, gyülekezete leendő felnőtt tagjainak vallá
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sosságára vagy hitetlenkedésre hajlamos lelkét,
hol fogja megismerni ezután a lelkész, ha a kon
firmációi oktatás kiesik a kezéből? Aztán: kon
firmációi vizsgát csak az tarthat, aki tanította a
gyermekeket. A konfirmáció ünnepe alkalmával
oda fog majd állni a tanító a gyermekek elé.
Ellenvéleményként be lehetne jelenteni talán
azt, hogy a konfirmációi vizsga előtt a lelkész
átveszi a tanulókat. De ha két kézbe fog kerülni
a konfirmációi oktatás, nem fog-e a közös ló sor
sára jutni. Egy kis felületesség: hisz elvégzi
majd a nagytiszteletű úr, vagy a másik oldalról:
úgyis elvégezte a tanító úr!
Van még egy nagy hibája a javaslatnak. Ha
átlapozzuk az állami tantervet, önkénytelenül
szemünkbe ötlik, hogy a legelső mondata ez: Az
elemi iskola célja. Ezenkívül is minden tantárgy
előtt ott áll az illető tárgy általános és speciális
célja. Láttam a többi iskolafajták hittani tan
tervét. Mindenütt vannak célkitűzések. Csak az
elemi iskola tanterve előtt nincsen célkitűzés.
Van ugyan az egyik-másik osztály anyaga mel
lett egy-két irányító szó, ami talán az akar lenni,
(valláserkölcsi eszmék fejlődése, históriai sor
rend, üdvtörténet), de ezzel nem sokra megyünk
s ezek is el vannak bujtatva a sorok között. A
javaslat új részében azt a néhány értelmes ma
gyarázatot is annak szánhatták. Ez azonban
egyenlő a semmivel. Nem tudom, miért van ez
így és miért nincs az elemi iskola hittan tantervé
nek határozott célkitűzése? Talán nem érdemesí
tették rá az elemi iskolát? Vagy azt gondolják,
hogy a céllal úgyis tisztában van mindenki: val
lásos nevelés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
részletcélok is vannak, s ha csak egyet is elejt
valaki —, mert nincs előtte útmutatóként, — már
jóvá nem tehető mulasztást követett el. Aztán
kezdő tanítók is vannak ám, nemcsak tapasztalt
öregek. Azok tapogatódzanak a sötétségben? Cél,
cél és harmadszor is cél!
Ez hiányzik a régi tanterv elől. Ez már jóvá
nem tehető hiba. De igenis jóvá tehető még a
megjelenő újnál, míg ez a javaslat, javaslat.
összefoglalásként még csak azt akarom meg
mondani, hogy a hidnak tekintett tanterv — ille
tőleg ez a tantervi javaslat — főleg alapjaiban
gyenge. A pillérek — az alsó osztályok anyag
összeállítása — a modern „ma" teherpróbája
(kritikája) alatt meginognak. A felépítésben is
meglátszik az elhamarkodottság. A nagyvonalú
ság, amely pedig a modern építészetet — ,,a
tanterv építészetet“ is — (ha szabad ezt a kife
jezést használnom) annyira jellemzi, legfőbb
hiánya a javaslatnak
Most, hogy a végére értem mondanivalóm
nak, úgy érzem, nem is nevezhető teherpróbának az, amit én végeztem. Az igazi teherpróbát
az arra hivatottabbak előtt kell kiállnia a javas
latnak. Kiváncsi, — nem: aggódó figyelemmel fo
gom nézni, a nagy próbát!
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JEGYZETEK.
A napokban olvastam szemelvényeket azok
ból a biblia-magyarázatokból, amelyeket az egyik
missziói munkamezőn egy benszülött evangélista
tart a katekuménusainak, vagyis azoknak, akik
a keresztyénségben első oktatást nyernek. Az
egyik bibliai történet címe: Jézus halála. Meg
kapó szemléltető módon azzal kezdi, hogy el
mondja, hogy szeretett betegünket mennyire dé
delgetjük mi. És szembe állítja ezzel azt, hogy
miként bántak az emberek Jézussal, mikor a ke
resztfán szenvedett és haldoklott.
Különösen megkapta a figyelmemet ez a
része: „Az emberek Jézus állapotáról megtud
hatták volna ezt: Mikor éjjel elfogtuk és ma
gunknál tartottuk, az egész hosszú idő alatt sem
mit sem evett, hozzá még a nehéz keresztfát is
hurcolta. Miután szegekkel a keresztfára szegez
tük, sok vért vesztett, hozzá még a legyek is kí
nozták. Azért hát enni adunk neki valamit, el
hajtjuk a legyeket és meg is vigasztaljuk. De
nem. A fájdalmait növelték és győzelmi dalokat
énekeltek."
„Hozzá még a legyek is kínozták!" Megval
lom, én erre sohasem gondoltam. Sőt Jézus kínszenvedésének erről a részletéről soha nem is
olvastam. Az állatok is gyötörték az Urat ott a
keresztfán. Papini híressé vált Jézus-életrajzá
ban lerombolja annak a romantikának minden
mázát, amely azt az istállót kilakkozta, ahol
Jézus megszületett. Filiepa, az ununui missziói
munkás élesenlátó realizmussal mutat rá Krisz
tus kínszenvedésének egy elhanyagolt részletére:
hozzá még a legyek is kínozták! S reámutat,
hogy kellett volna az emberek között valakinek
lenni, aki gondolt volna rá: elhajtom a legyeket!
A legyek igen kellemetlenek tudnak lenni
így nyári időben. Keleten még több a légy. Fi
liepa nem felejt el rámutatni Krisztus sebekkel
lepett testére. Azt mondja, Jézus egész éjjel
nem aludt, az egész teste daganatokkal volt
lepve, a vére aláfolyt. Hozzá még a legyek! A
töviskorona, a korbács, a szegek sebeket vágtak,
szúrtak, ütöttek rajta; a sebeket legyek lepték.
S Jézus nem tudta a kezét megmozdítani. Nem
tudta a legyeket elhajtani. Valóban, testi szen
vedésének ez nem a legjelentéktelenebb része.
A legyek az embert egészen kihozhatják jl
sodrából. Rettenetesen indulatba tudunk jönni
egyetlen újra meg újra visszaszálló légy miatt.
S a mérgünket, haragunkat a legyek helyett em
bereken töltjük ki. Bosszúsak vagyunk. A szere
tetnek micsoda mély tengere az, hogy Jézus em
berektől és legyektől kínoztatva, szeretettel
imádkozott: Bocsáss meg nékik! Hányszor mond
o k mi, hogy az apró szekatúrák, a kicsinyes
tüszúrások megkeserítik az életünket, idegesí
tenek. Nem tudunk miattuk dolgozni. Igen, ezek
az apró csípések és csipkedések, az apró komisz
kodások és packázások, olyanok, mint a legyek.
Vajha eszünkbe jutna, amikor miattuk indulatba
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jövünk: „Hozzá még a legyek is kínozták*! S
lennénk valamivel türelmesebbek a környeze
tünk iránt, akikkel azért kiállhatatlankodunk,
mert a legyek csipkednek és kínoznak bennün
ket.
A színesbörü Filiepa azonban nemcsak arra
mutat rá, hogy Jézust a legyek is kínozták. Az
erkölcsi érzésnek, a felcbaráti szeretetnek valami
csodálatos realizmusával figyelmeztet arra, hogy
kellett volna valakinek akadnia, akinek eszébe
jut, hogy elhajtom a legyeket Jézusról, ne kí
nozzák. Ebben a megvilágításban milyen érdekes
a zsidóknak az a megjegyzése, hogy Jézus száll
jon le a keresztről! ők valami nagyot várnak;
valami csodálatos eseményt akarnak látni. A le
gyeket észre sem veszik. Bámulom ennek a Filiepának a szeretet által kifinomodott érzékét:
Hajtsátok el róla a legyeket! Azt gondolom,
hogy ebben a gondterhes és nyomorúságos világ
ban sok ember van, akit iszonyúan kínoznak a
legyek. S a főpapok és Írástudók, a farizeusok
és szadduceusok a világkrizisről, az általános
gazdasági válságról írnak, beszélnek. A Kellogpaktum, a Népszövetség, a leszerelési konferen
cia, a Hoover-akció: nagy ötletek, nagy tervek,
óriási méretű szanálási koncepciók röpködnek a
levegőben. Filiepa arra tanítja színesbörü katekuménusait, hogy a legyeket is el kellene valaki
nek hajtani. Mert iszonyúan fájnak a légycsípé
sek, úgyhogy némelyeket szinte az őrületbe ker
getnek. Nem a világválság lázítja az emberek
nagy részét. A legyek lepik őket. Hajtsátok el a
legyeket!
Kedves olvasóm, aki eddig elolvastad ezeket
a sorokat, gondold meg, hogy sem te, sem cn nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy a világkrizist
megoldjuk, bármennyi cikket olvasunk is róla
és akárhányszor emlegetjük is. De megtehetünk
annyit, hogy itt-ott cgv-egy legyet elkergetünk,
vagy cgy-egy légyre lecsapunk, amelyik az em
bertársunkat kínozza.

H Í R E K .
— Lapunk legközelebbi száma július 26-án jelenik
meg.
— Bibliaolvasóknak. — A keresztyén em ber vi
szonya a vagyonhoz és a pénzhez. — Júl. 13., hétfő: A
keresztyén a földi vagyon sáfára. Luk. 19, 11—28. —
Júl. 14., kedd: Nem gyűjt kincseket. M áté 6, 19—24. —
Júl. 15., szerda: A földi áldás nem felejteti vele az ö rö k 
kévalóságot. Luk. 12, 13—21. — Júl. 16., csütörtök: Is
meri a földi vagyon nagy veszedelm eit. 1. Tim. 6, 6— 11.
— Júl. 17., péntek: Segít a szegényen. Máté 6, 1—4, 5.
Mózes 15, 7— 11. — Júl. 18., szombat: Isten országára
fordítja. Filippi 4, 10— 19. — Júl. 19., vasárnap: Ismeri a
földinél drágább kincset. 16. Zsoltár. — Szentháromság
után 7. vasárnap; epistola Róm. 6, 19—23, Bűn és halál,
kegyelem és élet; evangéliom Márk 8, 1—9, Jézus meg
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vendégel négyezer embert. — Emlékeztető: 1054, július
16, a keleti egyház elszakadása; 1505. július 17, Luther
Márton belép az erfurti Ágostonrendű kolostorba; 1672.
július 18, Kolonics elveszi a pozsonyi evang. templomo
kat és iskolákat; 1870. július 18, a pápa csalhatatlanságáról szóló dogma kihirdetése; 1590. július 20, a Károliféle bibliafordítás kinyomatásának befejezése Vizsoly
ban.

— Egyházmegyei közgyűlés. A soproni alsó egy
házmegye ez évi rendes közgyűlését július hó 2-án ta r
totta Szilsárkányban. A közgyűlés elé került ügyek kö
zül nagyobb vitára adott okot Alsó- és Felsőszakony
egyesítése, az egyetemes jellegű lelkészválasztási sza
bályrendelet tervezet és az egyházfegyelmi szabályzat.
Alsó- és Felsőszakony politikai községek teljesen öszszeépülvén, közigazgatásilag egyesültek s így az a hely
zet áll elő, hogy az anyaegyháznak ugyanazon politikai
község területén van a fiókegyháza, melynek tagjai az
egyház intézményeit és szolgálatát teljes mértékben
igénybe veszik, de az egyház fentartásához csak 2/»
részben járulnak. A két gyülekezet egyesítésének k ér
dése fellebbezés folytán már a múlt évi közgyűlésen is
szerepelt, amikor is az egyházmegye megbízta az egyhmei elnökséget, hogy a gyülekezetbe kiszállva, kísérelje
meg a két gyülekezet egyesítését. Az egyesítés nem si
került s most a közgyűlés a számvevőszéket bízta meg,
hogy dolgozza ki az egyesítés módját s készítse el az új
költségvetést s ez alapon tegyen kísérletet az egyesí
tésre. Az egyetemes jellegű lelkészválasztási szabályren
delet tervezetet illetően az egyhme fentartja két év
előtt hozott határozatát. Helyesli a lelkészi állásnak
meghívás, illetve pályázat útján való betöltétését s ha
már a próbaszónoklatokat mellőzni nem lehet, kivántasnak tartja, hogy a próbaszónoklatok két vasárnap meg
történjének s a választás az utolsó próbaszónoklatot k ö 
vető 8 napon belül mindenkor és feltétlenül titkos sza
vazással megtörténjék. Akik az E. A. rendelkezései ér
telmében választójogukat közvetve gyakorolják, m eg
bízólevelüket illetékes lelkészi hivataluk, vagy amenynyiben ilyen nem volna lakhelyükön, községi elöljárósá
guk előtt írják alá s az illető hivatal pecsétjével láttas
sák el. Szükségesnek tartja az egyházmegye azt is, hogy
a pályázóktól a két szolgálati év megkivántassék s ez
alól kivétel ne lehessen; a fegyelmileg büntetett a p á 
lyázatból csak az esetben zárassák ki, ha a pályázatból
való hosszabb vagy rövidebb időre szóló kizárás mint
büntetés az ítéletben kimondatott. Az egyháztagok fe
gyelmezéséről szóló szabályzat tervezetet a gyülekezetek
elfogadták, több gyülekezet azonban a 10. §. c) pontjának
vagy a módosítását, vagy a törlését kívánta. A vélem é
nyező bizottság a 10. §. c) pontjának ilyen szövegezését
ajánlotta: vele minden lelki közösséget megtagad, szol
gálatát igénybe nem veszi, de az egyház szolgálatát sem
igényelheti. Hosszú vita fejlődött ki az eredeti szöveg
és a javaslat körül, de megegyezés nem sikerült. Mire
a közgyűlés a gyülekezetek elnökségéből álló bizottsá
got küldött ki s a bizottság előadóiul Dr. Ajkay István
felügyelőt s Gyarmathy Dénes rábaszentandrási lelkészt
kérte fel. Általános meglepetést keltett Farkas Elemér
esperesnek az esperesi hivatalról való lemondása s mivel
lemondását a közgyűlés kérése ellenére sem vonta vissza,
az egyházmegye megválasztotta a szavazatbontó bizott
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ságot s a szavazatoknak az egyházmegyei felügyelőhöz
beküldése határidejéül 1932. április 1-et tűzte ki.

— A rádió és a külmisszió. Az angolországi és Ír
országi misszió társulatok köszönetét mondtak a Brit
Rádió-Társaságnak azért, hogy lehetővé- tette, hogy ki
váló misszionáriusok havonként egyszer előadást ta rtsa
nak a rádióban a külmisszió munkájáról. Úgy vagyunk
értesülve, hogy Kunszt Irén kínai misszionáriusnő az
ősszel hazajön Magyarországba. Misszió Egyesületeink
jó munkát végeznének, ha megnyernék a Magyar Rá
diót, hogy Kunszt Irénnek bizonyára általános érdek
lődésre találó előadását a magyar hallgatók számára is
közvetítse.
— Uj internátus Aszódon. A bányai ág. h. ev. egy
házkerület aszódi Petőfi-reálgimnáziuma f. év szeptem
ber havában a mostani iskolai épületben megnyitja internátusát, melyben tanári felügyelet és vezetés mellett
teljes ellátást szerezhetnek a francia nyelvet tanuló reálgimnázium tanulói. Havi díj 60 P lesz. Jelentkezni aug.
hó 1-ig lehet. Bővebb felvilágosítást szívesen ad az is
kola igazgatósága.

— A Somogyi Evang. Egyházmegye közgyűlése.
A somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye évi rendes köz
gyűlését folyó évi június hó 29-én Nagykanizsán tartotta
Mesterházy Sándor esperes és Dr. Ittzés Zsigmond vm.
t. főorvos, egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett. Az
egyházmegyei közgyűlést gyámintézeti istentisztelet ve
zette be, amelyen a beszédet Kiss József surdi lelkész
mondotta. Majd 9 órakor egyházmegyei gyámintézeti
közgyűlés volt, amelyen elsősorban is a megüresedett
egyházmegyei gyámintézeti világi elnöki széket töltötték
be és pedig a helyi gyámintézetek egyhangú szavazata
alapján Jam rich Béla csurgói reálgimn, tanár személyé
ben. A megválasztott új világi elnököt Teke Dénes sandi
lelkész egyházmegyei gyámintézeti egyházi elnök meleg
szavakkal köszöntötte és iktatta be hivatalába. Jamrich
Béla világi elnök székfoglaló beszédében vázolta a mai
lelki és gazdasági válságot s ígéretet te tt arra, hogy a
gyámintézetnek magasztos ügyét erejétől telhetőleg mi
nél inkább diadalra vinni segíti. Az egyházmegye nevé
ben Mesterházy Sándor esperes köszöntötte az új vi
lági elnököt. Ezután a gyámintézeti közgyűlés Teke Dé
nes egyházi elnök jelentése után Seregély István egy
házmegyei pénztáros jelentése alapján letárgyalta a b e
terjesztett 1930. évi számadást, amelynek alapján az
egyházmegyei gyámintézetnek 120 P állott rendelkezé
sére a szegény gyülekezetek támogatására. Elnöki ja
vaslat alapján Nagykanizsa 50 P, Kaposvár 40 P, Barcs
30 P segélyt kapott. Gyámintézeti jegyzővé Németh Ist
ván porrogi ev. isk. igazgató-tanító választatott meg. —
A közgyűlés Teke Dénes sandi lelkész imádságával ért
véget. — Ezután kezdődött meg a somogyi Ev, Egyház
megye közgyűlése. A közgyűlést Dr. Ittzés Zsigmond
egyházmegyei felügyelő szívből jövő meleg szavakkal
nyitotta meg, melyben ő is kitért arra a súlyos gazdasági
válságra, amely ma a társadalom minden rétegére bénítólag hat, így természetszerűleg az egyházi élet is ennek
a nyomása alatt szenved, különösen a társadalmi életnek
tisztviselői kara érzi ezt kétszeresen, amennyiben min
den téren fokozott munkát kívánnak a tisztviselőktől.
Ennek következtében ő úgy érzi, hogy feladatának ma

i$3i.

EVANOEUKUSOK LAPJA

nem tud olyan mértékben és teljes odaadással megfelelni, mint amikor az egyházmegyei felügyelői székbe
iktatták, s megnyitójában hangsúlyozta, hogy csak ad
dig óhajt a vezéri székben ülni, amíg az egyházmegyei
közgyűlés nem tud a helyére kevésbbé elfoglalt emberi
ültetni. Mesterházy Sándor esperes úgy a lelkészi kar,
mint az egyházmegyei közgyűlés nevében kéri hogy le
mondási szándékától elállani és az egyházmegyét to
vábbra is a nála mindenkor megnyilatkozott bölcseséggel, mélységes rendíthetetlen hittel vezetni szíveskedjék.
— Az egyházmegyei közgyűlés néhai Petrik Dezső egy
házmegyei törvényszéki bíró helyére Kalmár Zoltán
nagykanizsai egyházközségi felügyelőt választotta meg,
míg egyházmegyei törvényszéki jegyzővé Horváth Lajos
gyékényesi lelkészt. A Petrik Dezső halálával megüre
sedett egyházmegyei világi jegyzői tisztség betöltésére
a közgyűlés egyhangú bizalma Léhner János vései földbirtokost hívta meg. — Majd Mesterházy Sándor esperes
terjesztette be az elmúlt egyházközigazgatási évről szóló
jelentését. Iskolavizsgálókká Teke Dénes sandi lelkészt
és Németh István porrogi igazgató-tanítót választotta
meg.
— A biblia a bolíviai határon. Mikor a Brit és Kül
földi bibliatársulat Chilében és Bolíviában alkalmazott
új titkára át akart kelni a bolíviai határon, a vámtisztvi
selő azt állította, hogy a titkárnál levő angol folyóira
tok, bibliatársulati jelentések és bibliák „vörös" pro
paganda iratok. Azt mondták neki, hogy legyen készen
arra, hogy a következő állomásról visszaküldik Chilébe.
A titkár megkérdezte a vámtisztektől, hogy olvastak-,
vagy láttak-e már bibliát. Azok nemmel feleltek. Erre
átnyújtott nekik egy példányt, arra kérte őket, olvassák
el s vizsgálják meg miféle propagandával foglalkozik.
Azok elfogadták a bibliát, a titkárt tovább eresztették.
Visszatérőben ugyanazok a vámtisztek egészen máskép
viselkedtek irányában és megjegyezték, hogy a bibliát
nagy élvezettel és haszonnal olvasták.
— Pezsgőspohár és feszület A Pesti Hirlap július
8-iki számának sportrovatában olvastam ezt a hírt:
„Koccintás a halállal." Gróf E. K. A.-t, akinek haláláról
lapunk keddi számában adtunk hirt, kedden helyezték
örök nyugalomra Cseklészen óriási részvét mellett. A
45 éves korában meghalt híres sportsmann halálos ágyát
Bécsben, a szanatóriumban felesége, gyermekei, anyja,
fivérei vették körül. Amikor a végét érezte, pohár pezs
gőt rendelt, egy hajtásra fenékig kiürítette, a poharat
földhöz vágta s megbékélve az Ur rendelkezésével fe
születtel a kezében csöndesen elhunyt.
— Csehszlovákia. A pozsonyi német-magyar evang.
egyház új felügyelőjét, Grüneberg Vilmost, május 17-én
iktatták hivatalába. — A pozsonyi szlovák egyház lel
készi állására június 21-én Dr. Jurkovics László esperességi segédlelkészt választották meg. — Az elsószelezsényi gyülekezet Bodó István földbirtokost választotta
felügyelőnek. — Honétzy Pál martonházai lelkész 64
éves korában, jún. 12-ikén meghalt; negyven esztendeig
működött.
— Kellemes olcsó nyaralás. A Bethánia Egylet szédligeti, dunaparti nyaralójában (Budapesttől 27 km., 16
vonatpár naponta) mindent megtalálnak azok, akik fá
radt idegeiket, hajszolt szervezetüket szeretnék pihen
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tetni. Gyönyörű környezet, tiszta levegő, napfény, csend,
fürdésben van részük a nyaralóknak, naponta négyszeri
bőséges étkezés mellett. Napi pensió ára 4.50 P. Jelent
kezéseket elfogad a Bethánia-Egylel titkári hivatala,
Budapest, VIII., Gyulay Pál-u. 9.

Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.

A „ D iá k o k H á z a “
egyetemi és főiskolai hallgatók otthonában, (Budapest,
VII., Hársfa-u. 59/B.) a jövő tanévre több megüresedett
hely betöltésre kerül. Azoknak a taníttató szülőknek,
akik egyetemi, vagy főiskolai hallgató fiúk számára a
fővárosban protestáns szellemben vezetett olcsó szállást
keresnek, figyelmükbe ajánljuk ezt az idestova egy év
tized óta működő intézetet. A felvétel iránt érdeklődök
forduljanak az Intézet igazgatóságához a jelzett címen
és onnan megkapják a részletes tudnivalókat tartalmazó
tájékoztatót. A felvételi kérvények július 31-ig adandók
be ugyanoda. Egyben felhivjuk a figyelmet arra is, hogy
a nyári hónapok alatt olcsó szállást kaphatnak az inté
zetben Budapesten átutazók, vagy tartózkodni szándé
kozók, ha a diákos igényekre berendezett otthon egy
szerű kényelmével beérik.

I felekezetek Magyarországon a
statisztika megvilágításában.
Tartalom: A felekezetek lélekszáma hazánkban. A
felekezetek vérveartesége a világháborúban. A felekeze
tek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzálisok. Az áttérések. A felekezetek démograüájának né
hány fővonása. A felekezetek egyházi szolgálata. A fele
kezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége.
Törvénytelen születések. Házassági elválások. Öngyilkos
ságok. Krimioálstatisztika. Stb.
A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes
beküldése mellett bérmentes küldéssel 3.50 P, utánvéttel
3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz.
Megrendeléseket elfogad: „E m m a u t f e l é " s z e r k e s z 
tősége (Sopron, Felkelő-ut 42.) vagy a s z e r z ő Sopron,
C»engery-u. 45.)

GYŐRT H ÍR L A P nyom da v állalat«
Qyftr, C zuczor G.-u. 15. T elefon 239.
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e g y s z e r ű és d í s z e s k ö t é s b e n kapható.
Bevezetésnél előnyös árajánlattal szolgálunk.

HORNYÁNSZKY VIKTOR BUDAPEST
főbizományosa: K ó k ai Lajos könyvkereskedés.
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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A forrás.
(Ján. 7, 37. 38.)

Keleten az én hazámban igen nagy a szom
júság. Képzeljétek, vannak vidékek, ahol nem
lehet vizet találni. Ember és állat majd eltik
kadnak. Micsoda öröm azután, ha egy forrásra
akadnak. Akkor megelégülnek.
Épp olyan a lelki szomjúság is keleten. Vá
gyakoznak az emberek az élő Istenhez, mint a
szarvas a forrás után. A keleti vallások nem
tudják kielégíteni a lelkeket. Vannak úgyneve
zett szent helyek, ahova nyaranta elmennek. Ne
gondoljátok, hogy testi üdülést keresnek. — És
nem tudnak megelégülni. Ez éppen úgy van,
mint mikor az anyjától elszakított csecsemő vá
gyakozik az anyatej után. Hiába tesznek oda
szép tárgyakat, nem kell neki. — A különböző
keleti vallások sem tudják megelégíteni az em
bereket.
Testvéreim! Mikor keleten egy forrást ta
lál valaki, kötelességének tartja megmondani
másik embertársának, hogy te, itt és itt van egy
forrás. Éppen így mi is kötelesek vagyunk meg
mondani barátainknak, ismerőseinknek, szomszé
dainknak, hogy hol van a forrás.
Ha annak a szomjazó embernek csak azt
mondanánk, hogy keresd, majd megtalálod, ak
kor az kereshetné ki tudja meddig, de ha ha
tározottan megmondjuk, hogy itt és itt van az a
forrás, akkor bizonyosan meg is fogja azt találni.
Azért mondjuk meg határozottan ennek a ro
hanó világnak azt, hogy ne a világ múló örömei
után fussanak, hanem menjenek az igazi forrás
hoz, az Ür Jézushoz, ő az életnek kenyere, ő i
szőlőtő. ö minden, ö megelégíti a szomjazó em
bert. Ügye azt mondta a samáriabeli asszony
nak, hogy akinek ő ad vizet, az soha meg nem
szomjazik. Testvéreim! Ha emlékeztek az ó-testamentombeli Sámsonra, akit a szomjúság halá
vá gyötört és akkor felkiáltott az Úrhoz, Uram
szomjazom! És az Ür egy állat csontjából fa
kasztott neki vizet. Éppen így, ha mi lelki szom
júságunkból felkiáltunk az Úrhoz, nekünk is fa
kaszt az Ür vizet, az ö élő vizének forrásaiból.
Vagyis, ha mi vágyakozunk Isten után, ő meg
mutatja nekünk az élő viznek forrását, az ö szent
Fiát, a mi Urunkat, s ha mi elfogadjuk, lecsilla
pul szomjúságunk, felüdül lelkünk és nem kell
már nekünk más, mint a tiszta forrás. Lehet ak

kor gazdagság körülöttünk, lehetnek akkor jó
emberek körülöttünk, lehet minden, de mi mégis
csak Jézus után vágyakozunk.
Testvéreim! Mi azt hirdetjük, amit magunk
is megtapasztaltunk. Mi az élő feltámadott most
is köztünk levő Ür Jézust hirdetjük nektek.
Testvéreim! Keleten van úgy, hogy igen
sokáig nem esik eső, hosszú időig. Vannak olyan
rovarok, amelyek egészen eltikkadnak a szomjú
ságtól és szárazságtól. Akkor azután hirtelen
megered az eső és életre jönnek. így a bűnös
ember újra életet nyer, ha oda megy Jézushoz,
hull a tiszta Ige, mint az eső. Fogadjátok el Ot!
ö az ajtó. Jézus az élet! Jézus a világosság.
Testvéreim! Mikor az eltikkadt földre eső
esik, a föld egy részét beissza az esőnek, a má
sik része megmarad a szomjazó állatoknak.
Tehát a föld a kapott víznek csak egy részét
fogyasztja el, a másik részét odaadja. így mi is
ha hcszfriuk az élővíznek forrását, belőlünk is
az Élővíznek forrása tog kibugyogni.
Vagyis aki kap, az adni is tud s ez köteles
ségünk.
De Testvéreim! Európa csak úgy tud adni
a pogány világnak, ha előbb ő maga megtelik
az Élővíznek forrásával. így leszünk Istennel
összeköttetésben, tudniillik, ha már annyira va
gyunk, hogy belőlünk is kibugyog az Élővíznek
forrása. És micsoda kegyelem ez Istentől, Vele
összeköttetésben lenni.
Adja meg ezt nekünk a mi Atyánk s az ő
szent Fiának békességét, mely minden emberi
értelmet felülhalad, az ő szent Fiának örök
dicsőségére. Amen.
( C h r i s t a n a n d a J . N . beszéde Lébényben, 1930. július
23-án. — Jegyezte B. M.)

Múlt és jelen.
Németh Károly esperesi jelentéséből.
A III. Károly-féle vallásügyi szabályrende
let (1731. március 21.) és II. József türelmi
rendelete (1781. október 29.) az idén értek el
200-ik, illetve 150-ik évfordulójukhoz. A két
uralkodói rendelkezés közt eltelt félszázad a
magyarhoni protestántizmus, közelebbről ág. h.
evangélikus egyházunk történetében a rabszolga
ságnak, a néma szenvedésnek és a haldoklásnak
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korszaka. M Carolina Resolutio hurkot vetett a
protestantizmus nyakára, béklyót rakott kezére,
lábára; lídércként nehezedett egyházunknak
mindert tagjára. II. Józsefnek türelmi rendelete,
jóllehet nem jelentette a vallásszabadságot, s
jóllehet a vármegyéket többnyire csak a kir,
helytartótanács tudta rászorítani arra, hogy a
korábbi elnyomatáson némileg enyhítsenek, mégis
egy új és szebb korszak hajnalhasadását jelen
tette, A XIX. század reformkorszaka Magyarországon tulajdonképen II. Józseffel kezdődik.
Hogy milyen nagy és igazságtalan volt a protes
tantizmus elnyomása, azt legjobban mutatja az
a tény, hogy a türelmi rendelet hatása alatt a
dunántúli egyházkerületben az evangélikus gyü
lekezetek száma 1781-től 1786-ig 50-ről 126-ra
emelkedett; az ország területén 1783/84-ben 165
evangélikus község nyert szabad vallásgyakorla
tot 586 evangélikus leányegyházzal. Egyház
megyénk területén a türelmi rendelet alapján
épültek a tárnokréti, a bezi (1788), a nagybarátfalui (1787), a mórichidai (1789) és a győri
(1784) templomok. Illő dolog, hogy Isten iránti
hálával emlékezzünk meg II. József türelmi ren
deletéről a másfélszázados évfordulón, mert an
nak köszönhetjük, hogy az evangéliom egyházá
nak nem még később, s emiatt még legyengültebb állapotában kellett megkezdenie a felépítés
munkáját. Szomorúan kell megállapítanunk azt
is, hogy a szabadságszerető magyar nemzet ön
magától nemcsak, hogy nem enyhítette volna a
leigázott protestánsok helyzetét, hanem még az
uralkodónak felszabadító törekvését is a leg
tipikusabb intézménye, a vármegyék által elgán
csolni iparkodott.
Az egymást érő történelmi évfordulók és
jubileumi ünneplések azonban nem szabad, hogy
elfelejtessék velünk, hogy nekünk nem a múlttal,
hanem a jelennel szemben vannak feladataink;
nem a múltak embereivel, hanem a jelennek
embereivel kell foglalkoznunk. A történelmi múlt
tanulmányozása csak akkor nem lesz délibábok
kergetése, ha fogékonyabbá tesz bennünket a
jelen helyzet iránt és segít megértetni velünk az
idők jeleit és munkára, tettre hívó szózatait.
Krisztus Urunk szava és példája: ,,Nékem csele
kednem kell annak dolgait, aki elküldött engem,
amíg nappal van“, a Krisztus egyházát az idők
végezetéig a jelen munkaterére és küzdőporond
jára szólítja. Nem terjeszkedhetem itt ki a jelen
helyzet követelményeinek és hiányainak ismerte^
tésére. Csupán arra kívánok rámutatni, hogy a
Krisztus Egyházáról alkotott ama nagyon is
kényelmes és laza felfogás, amely gyülekeze
teinkben és egyházunkban általában dívik, semmíképen nem felel meg az Egyház mivoltának,
lényegének s nem alkalmas arra, hogy kellő
energia-kifejtésre és erőfeszítésre ösztönözze
egyháztagjainkat az evangéliom ellenségeinek
olyan fanatikus, tettrekész, elszánt és szívós
seregeivel szemben, amilyen az egész világon
ernyedetlen propagandát űző istenellenes bolse-
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vizmus, és a vallási közönynek olyan minden
partot alattomosan elmosó áradatával szemben,
amilyen a pusztán földiekkel beérő és a földiek
ben elmerült szekularizmus, a csillogó és vakító
világiasság. Sokkal több erkölcsi izomzatra,
spirituális koncentrációra, életodaszentelő vállal
kozni és kockáztatni kézségre, puritán elszánt
ságra és a Krisztusban élő lelkiismeret gyökerei
ből táplálkozó kötelességtudatra volna szüksé
günk az egyházi élet egész vonalán, mint amenynyivel ma dicsekedhetünk.
Természetes, hogy az egyház elsősorban a
fizetett tisztviselőitől, lelkészeitől és tanítóitól
várja a bajok orvoslását s vizsgálódó, mérlegelő
és bíráló tekintete először azok felé fordul. Én Is
vallom, hogy a lelkészi és tanítói karon, annak
buzgóságán, kötelességteljesítésén és hitéletén
igen sok fordul meg. Másfelől azonban meg kell
látnunk azt is, hogy képtelen helyzet az, amikor
egy-egy kerítésnek a megcsináltatása, egy-egy
új sporheltnek a beszerzése hosszú és megalázó
alkudozásokra, kéregetésekre kényszeríti a lel
készt vagy tanítót és elhidegíti tőle a gyülekeze
tei. Hova-tovább tarthatatlanná válik egyházunk
ban az a helyzet, hogy a gyülekezetek lelkészés tanítóválasztások alkalmával pártokra szaka
doznak, s az új lelkész vagy tanító, amikor meg
kezdi működését, nem a hívőknek egyöntetű és
egyértelmű táborát találja maga körül, hanem
egyrészt a saját pártját, amely egy ideig dédel
geti és ezzel elrontja, másrészt az ellenpáréit
amely tudni sem akar róla s kerüli a templomot
s elszakad a gyülekezet életétől. Úgyhogy a
gyülekezet új munkása alól már előre kicsúszott
a talaj, amelyen dolgozhatnék. Igenis töreked
nünk kell, hogy lelkészeink és tanítóink kivétel
nélkül elsőrendű munkások legyenek. De más
felől a gyülekezetek is iparkodjanak olyanok
lenni, hogy a munkásnak legyen módjában első
rendű munkát végezni s ne törjék le fiatal gár
dánk minden ambícióját, ne koptassák el munka
kedvét és ne őröljék fel minden lelkesedését
közönyükkel, pártoskodásukkal, tétlenségükkel.
Mostanában a szabályrendelet-tervezetek
esőstől ömlenek ránk. Szabályrendeletekre szük
ség van. Ez kétségtelen. De csak az erőt és a
munkát lehet szabályozni. A tehetetlenséget és
a lomhaságot nem lehet szabályozni. Az egyház
problémája mindenkor az egyes ember, a keresz
tyén egyháztag. Legyen az püspök, harangozó,
felügyelő vagy sírásó. Krisztus nélkül semmit
sem cselekedhetünk. Újjászületett, a Szentiélek
től újjászült emberek kellenek. Az ágostai hit
vallás védelmének, az Apológiának 400 éves
jubileuma arra int és buzdít, hogy ne feledkez
zünk meg a szikláról, amelyből kivágattunk;
hogy töltsük meg életvalósággal azokat az igaz,
krisztusi tanokat, amelyeket hitvallási irataink
tanítanak. A hit által való megigazulást tanító
és valló egyház csak úgy bír létjogosultsággá],
ha tagjai a hit által újjászülettek és megigazultak. Elveszti az élethez való jogát, ha azt véli,
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hogy nem a hite, hanem a közigazgatása élteti.
Az egész teremtett világ nyög és sóhajtozik;
az Istenhez kíván eljutni s Istenben az élet tel
jességéhez. A célját akkor tudja elérni, ha Isten
nek gyermekei istenesen élnek. Jól beszélt az a
politikus, aki azt mondta a papjának; Ha én hin
ném mindazt, amiről maga azt állítja, hogy hiszi,
akkor nem tudnék megpihenni, hanem szakadat
lanul dolgoznék az Isten országáért ebben a
világban. Vájjon mi hisszük-e csakugyan mind
azt, amire az evangéliom és hitvallási irataink
tanítanak, s ha hisszük, honnct van, hogy anynyire ráérünk sziesztázni?

Dr. Soederblom Náthán.
Július 12-én halt meg Upsalában, váratla
nul, hatvanöt éves korában, a keresztyénségnek
egyik kiváló, jellegzetes vezéregyénisége, az egy
házak egyesítésének és a világbékének lelkes
híve, dr. Soederblom Náthán, upsalai érsek,
Svédország prímása. Néhány hete még Edin
burghban tartott előadásokat; egyik barátomtól
néhány napja kaptam levelet, aki az imént tért
vissza Svédországból Németországba s azt írja,
hogy az érsekkel nem beszélhetett, mert cano
nica visitációs körúton volt. S íme egy műtét
következtében hirtelen eltávozott gazdag mun
kásságának és nemes harcának színteréről az
egyházi életnek egyik nagy diplomatája és államfcrfia, anélkül, hogy életmunkájának valami
nevezetesebb eredményét akár az egyházak,
akár a népek életében megérhette volna.
Dr. Soederblom pályáját Párisban kezdte
meg, mint az ottani svéd gyülekezet rektora
Kilenc nyelven beszélt, de a svéd nyelv mellett
mindig a francia nyelvet használta legszíveseb
ben és legkönnyebben. Párisban hét évig műkö
dött, onnan Upsalába került egyetemi tanárnak,
majd 1912-től két évig Lipcsében volt egyetemi
tanár. Hazájába visszatérve, a legmagasabb egy
házi méltóságra emelték. A Nemzetközi Jóbarát
ság Világszövetségének egyik megalapítója volt.
Kimagasló szerepet töltött be a stockholmi, a
kopenhágai és a lausannei konferenciákon. Szen
vedélyes híve volt az egyházak együttműködé
sének és rendületlenül hitte, hogy az egyházak
kooperációja a közös nagy keresztyén feladatok
terén magával fogja hozni az egyházak szerve
zetbeli és hitbeli egységét is.
A békére irányuló munkálkodásának elisme
réséül tavaly megkapta a Nobel-díjat, amelyet
azonnal felajánlott a Nemzetközi Jóbarátság
céljaira. Fáradhatatlanul járt országról-országra,
hazánkban is megfordult s a magyarság ügyének
igaz barátja volt. Mindenfelé voltak tisztelői és
hívei, nagy nyelvtudása alkalmassá tette arra,
hogy a barátságnak, békességnek követe és apos
tola legyen. Az utóbbi években már többnyire a
repülőgépet vette igénybe. Nagy méltóságait és
óriási munkáját egyaránt könnyen hordozta és
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akik vele találkozhattak, mindig az előzékeny,
szíves, szolgálatkész embert találták meg benne.
Életmunkájának alapvető gondolata az volt,
hogy a keresztyén egyházak egyesülése maga
után vonja a világbékét is; viszont az egyházak
egyesülésének útja a közös munka. Ennek az
alapvető gondolatnak függvénye volt nála a
theológiai liberalizmus, amellyel könnyedén
túltette magát a tanrendszereken, dogmákon,
egyházszervezeteken. Kemény összetűzése volt
liberalizmusa miatt a finn evangélikus egyház
zal. Theológiai felfogását a különböző táborok
különbözőképen ítélhetik meg; annyi azonban
bizonyos, s ezt bizonyára jóbarát és ellenfél egy
aránt elismeri, hogy az Ür szőlőjének egy hatal
mas munkása, a Krisztusnak egy hűséges és
odaadó szolgája távozott közülünk. Az ecclesia
militans egy nagy katonáját hívta haza az Ür!

Szórványgondozás!
Irta: C a ö v á r y D ezső.

A legnehezebb, de egyúttal a legfontosabb
a szórványokban lakó ev. hívek lelki gondozása.
A másvallásúak tengerében idővel még a leg
erősebb cv. lélek is azokhoz fog asszimilálódni.
Ismertem olyan szórványbeli evangélikust, aki
keresztctt vetett és szobája tele volt szentek
képeivel. Mivel ev. papot sohasem látott, ev.
istentiszteleten nem vehetett részt, idővel észre
vétlenül felvette a kath. egyház szokásait. Na
gyon sok lelket elveszítünk a szórványokban.
Tudom, hogv ezeknek gondozása nehéz és fárad
ságos, de minden papnak legelső kötelessége.
Tudom, hogy kényelmesebb dolog otthon a pamlagon vcgighcveredni, pláne ebben a kánikulai
melegben, tudom, hogy sok kolléga azt mondja:
nincsen pénzem hozzá, nincsen alkalmatosságom,
amivel hosszú utakat tegyek. Jézusnak sem volt
pénze, de még fogata sem, és mcgís nagy terüle
teket járt be, hirdetvén az Isten igéjét. Ma, ami
kor minden egyház oly nagy gondot fektet a
szórványgondozásra, amikor a kath. egyház je
zsuitái, sőt még püspökei is — Svoy fehérvári
püspök — ellátogatnak még a tanyákra is, ne
künk, ev. papoknak is a legelső kötelességünk
legyen a szórványok gondozása.
Nem elméleti, de gyakorlati utasításokkal
akarok szolgálni. Dologidőben hétköznap nem
lehet a hívekhez férni, csak vasárnap. Minden
vasárnap a délutáni istentisztelet után papi mel
lényben — ez fontos —, zsebemben a bibliával
és egy Harangszóval elindulok az egyik szór
ványba, mégpedig biciklin. Előre értesítem az
ott lakó híveket, hogy ekkor és ekkor ennél a
hívemnél tartok házi istentiszteletet. Mire oda
érek, akkorra már tele van a szoba ev., sőt más
vallásúakkal is. Előveszem az énekeskönyvemet
és diktálom az ének szövegét. Ének után ima,
bibliaolvasás, rövid beszéd, ismét ének, egy rö
vid elbeszélésnek a felolvasása és végül ének.
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Utána elbeszélget az ember az egybegyűltekkel.
Kedves dolog szavaltatni is egy vallásos verset.
Bizony nem könnyű dolog 36 fokos melegben,
fekete ruhában, hegyes-völgyes 10 kilométer útat
megtenni kerékpáron. De a fáradságért drága
ajándékot kap az ember: az elárvult hívek sze
méből aláhulló boldogságkönnyeket. Szóval azt
ki nem lehet fejezni, hogy micsoda boldogság
azoknak az embereknek, ha a papjukat saját
körükben láthatják. Többet ér egy ilyen szemé
lyes látogatás, mint tíz prédikáció. Megtörtént,
hogy egy ilyen alkalomra elhozta az egyik ev.
asszony kath. gyermekeit is. Az asszony annyira
meg volt hatva, hogy könnyhullatva tett szent
ígéretet, hogy gyermekeit evangélikusoknak
fogja nevelni. „Ifjúkori vétkem teszem ezzel
jóvá!“ mondta az asszony. Az egyik szórvány
ban csak két ev. család lakik, de amikor odamegyék már vagy hatvanan vannak jelen, persze
katholikusok, akik kérve-kértek, hogy minél
többször jöjjek közéjük.
Dunántúli lelkészkedésem alatt megtörtént,
hogy amikor meglátogattam az ev. híveket, azok
húzódoztak tőlem és a végén kijelentették, hogy
máskor ne jöjjek, mivel ők már nem evangéliku
sok, nekik már jobban tetszik a kath. vallás.
Nagyon bántott a dolog, de nem adtam fel a
harcot. Az egyik családban, ahol az asszony és
leánya volt evangélikus, azt tapasztaltam, hogy
a leányt szeretnék férjhezadni, de nincs kihez.
Én megígértem, hogy szerzek jóravaló fiatal
embert, nagyon megörültek. Az ígéretet tett
követte. A fiatalokból jegyespár lett. Ennek a
családnak a révén magam felé fordítottam az
összes híveket. — Egy másik helyen egy el
rugaszkodott munkanélküli ev. asztalosnál pár
dolgot csináltattam. A legnagyobb emberem lett
és ő toborozta össze a többi evangélikusokat is.
Ezeket a példákat csak azért hoztam fel,
hogy ott, hol ridegség fogadja az embert, lelki
pásztori leleií&nyességgel kell magunkhoz s ez
zel Krisztus egyházához kapcsolni a lelkeket.
Szórványokban csak egy lelket sikerüljön ma
gunkhoz kapcsolni és tapasztalni fogjuk, hogy
a többit az az egy lélek fogja visszahozni az el
hagyott édesanyához, az egyházhoz.
Kerékpáron vagy kocsin, „Csepel“ motorkerékpáron vagy gyalog, de a lelkipásztornak
lelkiismereti kötelessége legyen, hogy télen és
nyáron, ősszel és tavasszal látogassa a szórvá
nyok elhagyott ev. híveit, különben azok elvesz
nek és menthetetlenül beleolvadnak az ott ural
kodó felekezetbe. Fáradságunkért nagy jutalmat
kapunk. A jutalom a hálás evangélikusok forró,
határtalan szeretete és rajtunk keresztül egy
házunk iránti törhetetlen ragaszkodás.
Utaimon sokszor elkísér tanítóm is, aki új
egyházi énekekre tanítja a híveket. Ezért is na
gyon hálásak. Ilyen lelkes, egyházát forrón sze
rető tanítókat sokat adjon az Isten. Az ilyen ta
nító igazán munka- és segítőtársa a lelkésznek.
Nem elméletet, hanem gyakorlatot írtam.
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Nem arról írtam, hogy mit kellene, hanem, hogy
mit kell tenni a papnak szórványban lakó hívek
lelkének megmentésére. Tegyük ezt örömmel,
hamar, azonnal, mert lekésünk az élet gyors
vonatáról, amely orrunk előtt robog el drága ev.
lelkekkel. A pápai egyház hatalmával uralko
dik. Mi szegények vagyunk, de győzni fogunk,
ha felkaroljuk árva, de nekünk nagyon drága
ev. testvéreinket; győzni fogunk, ha minden ev.
érezni és látni fogja, hogy a mi és egyházunk
szeretete olyan „erős, mint a halál és olyan ke
mény, mint a sír!“

Egyházmegyei gyűlések.
— A g y ő r i e g y h á z m e g y e k ö z g y ű lé s e . A gy ő ri e s p e resiség régi id ő k ó ta P éter-P áL k or sz o k ta r en d es g y ű lé 
sé t ta rta n i, az id é n a v á la s z tá s o k m ia tt jú liu s 14-ére m a 
radt. A g y ű lé se n m e g lá ts z o tt, h o g y b e le e s e tt az a ra tá sb a
és a n y ári sz ü n id ő b e , de a zért s z é p szá m m a l jö tte k ö sz sz e a h iv a ta lo s ta g o k és a m eg b ízo tta k ; k ü lö n ö se n ö r v en 
d e te s, h o g y

a g y ü le k e z e te k

m e g b ízo tta i, tö b b n y ire

gaz

d á lk o d ó k , m e g je le n te k a sz o r g o s m u n k aid ő e lle n é r e is.
A gy ő ri tem p lo m b a n le f o l y t k ö z g y ű lé s t g y á m in té z e ti i s 
te n tis z te le t és k ö z g y ű lé s e lő z te m eg. A z iste n tis z te le te n
Ih á sz L á sz ló ehm . je g y z ő h ir d e tte az Igét (2 K or. 7, 5.);
a g y á m in té z e ti k ö z g y ű lé s h iv a ta lá b a ik ta tta S z a la y I s t
vá n t, a z ú jo n n a n v á la sz to tt ehm . g y ám in t. v ilá g i e ln ö k ö t,
a k it S z a la y M ih á ly e. e ln ö k , M ih á ly Istv á n ehm . f e l 
ü g y e lő , K iss S am u le lk é s z é s N é m eth K á r o ly e sp e r e s
ü d v ö z ö lte k , A z új e ln ö k ta r ta lm a s b e sz é d d e l fo g la lta el
az e ln ö k i sz é k e t. A g y á m in té z e ti b e v é te l e m e lk e d e tt, —
Az

egyházm egyei

k ö z g y ű lé s t

M ih á ly

Istv á n fe lü g y e lő

n y ito tta m eg. A z e s p e r e s i je le n té s a la p já n a k ö z g y ű lé s
e lh a tá r o z ta , h o g y a T ü relm i

R e n d e le t

150 é v es

ju b i

leu m a a lk a lm á v a l
s z e g é n y g y ü le k e z e te k n e k o lc s ó k ö l
c sö n n e l v a ló tá m o g a tá sá r a 1000 p e n g ő s „ G y ő re g y h á z m eg y e i J o z e fin u m -A la p o t“ lé te sít, a m e ly r e 600 p e n g ő t az
e g y h á z m e g y e i p én ztá r, 300 p e n g ő t az e g y h á z m e g y e i B e í
rni s s z i ói S z ö v e tsé g a d o tt, 100 p en g ő p e d ig o ffer tó r iu m o k b ól le s z fe d e ze n d ő . E lr e n d e lte a k ö z g y ű lé s, h o g y a g y ü 
le k e z e te k az új h á z a sp á ro k n a k a d u n á n tú li le lk é s z e g y e 
sü le t á lta l k ia d o tt C sa lá d i E m lé k k ö n y v e t a d já k át; k öt e le z ő le g e lr e n d e lte a k e r e s z te lé s i e m lé k la p o k h a s z n á la 
tá t, a m e ly e k n e k k ia d á sá v a l m eg b ízta az ehm . B e lm iss z ió i
S z ö v e tsé g e t. A v é le m é n y e z ő b iz o ttsá g eln ö k é n e k , S z a la y
M ih á ly n a k e lő a d á sá b a n f o g la lk o z o tt a k ö z g y ű lé s az e g y e
te m e s le lk é s z v á la s z tá s i sz a b á ly r e n d é le t-te r v e z e tte l s úgy
h a tá r o z o tt, h ogy m iv el a g y ü le k e z e te k n é k nem v o lt m ó d 
ju k b an a z z a l fo g la lk o z n i, a zt a n a p iren d rő l le v e s z i s
m eg k eresi az e g y h á z k e r ü le ti k ö z g y ű lé st, h o g y az e g y e 
te m e s k ö z g y ű lé s sz o r g a lm a z za a te r v e z e tn e k az e g y h á z k ö z sé g e k h e z v a ló le b o c s á tá s á t. A z eg y h á z ta g o k fe g y e l
m e zé sé rő l s z ó ló s z a b á ly r e n d e le t-te r v e z e t h o sszab b m e g 
b e sz é lé s tá r g y a volt; v égü l a k ö z g y ű lé s n a g y (4 -sz er e s)
sz ó tö b b sé g g e l a fe g y e lm i te r v e z e te t a m aga e g észéb en
e lv e te tte miint c élra n em v e z e tő t, ső t k á ro sa t, A s z á m 
v e v ő sz é k je le n té s e (K iss S am u eln ö k ) rá m u ta to tt az a d ó 
h á tr a lék o k n a g y e m elk e d é sé re ; a k ö lts é g v e té s az e d d ig i
k e r e té k k ö z t m ozog; a h ito k ta tá s i á ta lá n y

(400 P) k iz á 
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rólag a Hitoktatók fuvardíjainak fedezésére fordittatik;
a szórványgondozásra ebben az évben is 240 P-t szava
zott meg a közgyűlés. Kovács Zsigmond tanfelügyelő
örömmel állapította meg. hogy népoktatás-ügyünk szín
vonala emelkedőben van, gyenge iskola az esperességben
nincs. Magyar István a népiskolai bizottság javaslatát
terjesztette elő; foglalkozott a bizottság a tanítóegyesület
határozata alapján a vallástanitási tervezettel, amellyel
lényeges pontokban nem ért egyet. A lelkészegyesület
jelentését Németh Károly esperes terjesztette be; az
egyesület 4 értekezletet tartott; a „lelkészcsere" az el
múlt közigazgatási évben is megvolt. Garan János a
tanítóegyesület jelentését adta elő; Kiss Lajost és Ma
gyar Istvánt az egyesület tb. elnökökké, Garan Jánost
elnökké választotta; Magyar István 150 pengős alapít
ványt tett Németh Károly számolt be az ehm. Belmiszsziói Szövetség munkásságáról, amelyről lapunkban már
hirt adtunk. Szeptember 16-ra közös lelkészi és tanítói
értekezlet van tervbevéve; a Szövetség megbízást nyert,
hogy a szórványoknak külön munkaerő beállításával tör
ténendő gondozását tegye vizsgálat és megfontolás tár
gyává.
— A soproni felső egyházmegye közgyűlése. A sop
roni felső egyházmegye f. évi július hó 13-án Sopronban
tartotta rendes évi közgyűlését. A megnyitó istentisztele9 ten D a n ie lisz Róbert harkai lelkész Hirdette Isten igéjét.
Az intesztisztelet után S c h i n d l e r Endre dr. esperességi
felügyelő nyitotta meg a közgyűlést, megnyitó beszédé
ben élénken ecsetelve a kor válságát, melynek megoldása
a keresztyén egyházakra ró óriási feladatokat. A meg
nyitó után meleg szavakkal üdvözli S c h o l t z Ödön espe
rest, aki ebben az évben (október hó 1-én) tölti be lelkészi működésének 40-ik esztendejét. Scholtz Ödön egy
házunk igazi építő, alkotó munkása. Nemcsak mint gyüle
kezetének hű lelkipásztora tűnik ki egyházunk tagjai
sorából, hanem mint az egyházi irodalom fáradhatatlan,
lelkes művelője, ö a Friedensbote, Misszói Lapok, a Gott
hold, egyházi lapok alapítója és szerkesztője. Végű!
őszinte szívből kívánja, hogy a jó Isten adjon néki to
vábbra is erőt egyházunk további építésére, emelésére.
A lelkészek nevében Z i e r m a n n Lajos soproni lelkész,
kormányfőtanácsos üdvözölte az esperest, aki megkö
szönte az üdvözléseket s Isten megsegítő kegyelmét kérte
további munkájára. — Ezek után S c h o l t z Ödön esperes
előterjesztette nagy gonddal kidolgozott s kimerítő esperesi jelentését. Az csperesi jelentésből látható, hogy az
elmúlt év az esperesség minden gyülekezetében ismét a
munka és a szeretet éve volt. Scholtz Ödön az egyház
megye vezető embereivel esperességi látogatást tartott a
harkai és balfi gyülekezetben, mely alkalommal tapasz
talták, hogy mindkét gyülekezetben lelkiismerete; nevelő
és egyházépítő >munka folyik. Ugyancsak meglátogatta
Scholtz Ödön az elmúlt közigazgatási évben az esperesség
valamennyi evang. népiskolájának összes osztályait s az
összes nem evangélikus jellegű iskolákat, melyekben
evangélikus hitoktatás folyik s örömmel látta minden
iskolában a buzgó vallásos nevelő munkát. A nem evan
gélikus tanintézetek száma, melyekben evangélikus hit
oktatás folyik, 17 s 15 hitoktató 897 tanulót részesített
evangélikus hitoktatásban. •— Az egyházmegyei statiszti
kából figyelemreméltó, hogy 54 vegyes házasságkötés
közül 28 pár az evangélikus egyház, 15 pár a róm. kath.
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egyház javára adott reversálist. A vallásos élet emelkedő
tendenciáját mutatja, hogy az úrvacsorával élők száma
3830-ra emelkedett (+ 216), valamint az istentiszteletek
szorgalmasabb látogatása. — Megnyugtatóan hatott az
esperesi jelentés azon része is, melyből kitűnt, hogy az
egyes gyülekezetek háztartása, a nehéz gazdasági válság
ellenére is, egyensúlyban van. — Ami az egyes gyüleke
zeteket illeti, a következők említhetők meg: Sopron az
elmúlt évben 43.678 pengő költséggel renováltatta templo
mának belsejét és külsejét. A Deák-téren, közvetlenül a
fakultás mellett, kétemeletes iskolát épít 10 tanteremmel
s mellékhelyiséggel, mihez az állam 150.000, Sopron vá
rosa pedig 80.000 pengő segélyt adott. Ezen óriási kiadá
sok nem csökkentették a hívők áldozatkészségét, mivel a
gyülekezet hívei a múlt évben 33.588 pengőt adtak jóté
konycélokra. — Ágfalva 1929-ben épült új iskolájának
bebútorozására 1890 pengőt fordított. Balf templomának
tetőzetét renováltatta 3200 pengő költséggel. — A köz
gyűlés az egyháztagok fegyelmezéséről szóló szabály
rendelet-tervezetet, a gyülekezetek egyhangú elutasító
véleménye alapján szintén elutasította. — A lelkész
választási szabályrendeletet a közgyúlés nem tárgyalta,
mivel egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt az ország
gyűlési képviselőválasztások miatt az egyes gyülekezetek
nem tudtak konventeket tartani, kéri azonban az egy
házkerület útján a szabályrendelet-tervezet tárgyalásá
nak egy évi elhalasztását. R e n n e r Oszkár harkai egyház
felügyelő javaslatára felír a közgyűlés az egyházkerület
útján az egyetemes egyházhoz, hogy a jövőben ily fo n to s
a gyülekezetek jogait érintő szabályrendelet-tervezet,
mint amilyen a lelkészválasztási szabályrendelet-tervezet,
i d e j e k o r á n s ne egy, hanem a gyülekezetek számának
m e g f e l e l ő p é l d á n y s z á m b a n adjanak ki, a letárgyalás gyors
és zavartalan biztosítására. — Az egyházmegyei közgyű
lés bezárása után az esperességi gyámintézet tartotta
meg rendes évi közgyűlését.
— Egyházmegyei gyűlés. A vasi közép ev. egyház
megye f. hó 8-án délelőtt 9 órakor tartotta évi rendes
közgyűlését Körmenden Zongor Béla esperes és Szentmártoni Radó Lajos egyházmegyei felügyelő, felsőházi
tag elnökletével. Megelőzőleg júl. 7-t"^déJelött 9 órakor
a tanítóegyesület, délután 2 órakor a gyá^Lda, 3 óra
kor az iskolabizottság, 4 órakor az egyházmegyei tör
vényszék tartották üléseiket, 5 órakor pedig közgyűlési
előértekezlet volt A közgyűlés istentisztelettel kezdődött,
amelyen Prónay B. Gyula uraiujfalui lelkész egyházme
gyei jegyző imádkozott. Megjelentek a közgyűlésen az
egyházmegyék kiküldöttei s vendégek, közöttük Fülöp
József, az őrségi református egyházmegye esperese. Az
esperesi jelentést, amelyet Zongor Béla terjesztett elő,
nagy figyelemmel hallgatta a közgyűlés. Nagyvonalú át
tekintést nyújtott e jelentés a közegyház és az egyház
megye életéről. Reámutatott sok örömteljes jelenségre,
az egyházi élet számos biztató tünetére, amilyen pl, a f.
évben tartott két nagyrikerü egyházmegyei ifjúsági kon
ferencia. De voltak a jelentésnek aggasztó tünetekről
szóló pontjai is: a súlyos gazdasági válsággal kapcsolatos
anyagi nehézségek, az egyes csökkent létszámú elemi is
kolák tanítói államsegélyének megvonása s ennek kö
vetkeztében ezen állások megszűnése. Jánossáy Gábor,
országgyűlési képviselő, szombathelyi felügyelő felszóla
lásában Hangoztatta annak szükségét, hogy a termény
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árak esése miatt katasztrofális anyagi helyzetbe jutott
lellkészi kar, az értékegységek magas megállapítása miatt
nagy kárt szenvedő felekezeti tanítóság sérelmeit a kor
mány mielőbb orvosolja s őket a múltra nézve is kár
talanítsa. Jelezte, hogy az állami költségvetés tárgyalá
sánál e kívánságának az országgyűlésen is kifejezést
adott. Lelkes éljenzéssel fogadott szavai után Zongor
Béla esperes válaszában a kérés támogatására, annak si
kere érdekében szükségesnek tartotta a protestáns or
szággyűlési képviselők egységes fellépését és pártfogását.
Foglalkozott a közgyűlés a véleményezésre leküldött tá r
gyak közt az egyházfegyelmi szabályzattal, amit kisebb
módosításokkal elfogadott. Az egyetemes lelkészválasz
tási szabályrendelettervezetet általánosságban elfogadta,
szükségesnek tartotta azonban, hogy azt a gyülekezetek
is letárgyalják s a gyülekezetek beérkező véleményeit az
egyházmegyei elnökség vezetése alatt álló szükebbkörű
bizottság fogalja egységbe. Az esperesi jelentéssel k ap 
csolatban az időközben megüresedett állásokat betöltötte
a közgyűlés és az eljárást Ábrahám Gyula tanító ügyé
ben megszüntette. Majd az egyes bizottságok jelentéseit
tárgyalta a közgyűlés és azokat elfogadta. Ezek kapcsán
örömmel vette tudomásul az egyházmegye gyülekezetei
ben végzett élénk belmissziói munkásságot s az iskolaügy
és hitoktatás kedvező állapotát. A vallástanítási tanter
vezetet kisebb módosításokkal elfogadta. A veszprémi
egyházmegyéből kiinduló, az elemi iskolai oktatás ered
ményesebbé tételére irányuló azon javaslatot, hogy a to
vábbképző iskola szűnjön meg s helyette a meglevő tan 
termekben, a meglevő tanerők munkájának jobb beosztá
sával vailósíttassék meg a 7 osztályú elemi iskola, a köz
gyűlés elvet tte azzal, hogy rövid, pályázat útján megírt
tankönyvben foglaltassák össze a továbbképző iskola
anyaga s ebbe vétessék föl a vallástani anyag is, így a
továbbképző maradjon meg. Kívánja a közgyűlés azonban
a 8 osztályú népiskola mielőbbi teljes megvalósítását.
A közgyűlés, többi folyóügyének letárgyalása után, dél
előtt 11 órakor az esperes imájával ért véget.
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A— Lapunk legközelebbi száma augusztus 9-én je
lenik meg. — Kérjük az előfizetések beküldését!
— Óceán-repülőink. Endresz György és Magyar
Sándor július 16-án szálltak le Bicske közelében, mi
után 25 óráig voltak a levegőben s 5600 kilométert te t
tek meg Amerikától hazáig. Örömmel és büszkeséggel
tölti el szivünket a két magyar repülő gyönyörű, világra
szóló teljesítménye. Megemlítjük, hogy Szalay Emil, az
óceánrepülés pátrónusa, evangélikus ember, rokonsága
van Győrött s ő maga is a győri gyülekezetnek jóltevője; Endresz György szintén evangélikus, Magyar Sán
dor pedig református.

— Tanítóválasztás. A debreceni ev. egyház f. évi
június hó 28-i közgyűlése a Polster Adolf igazgató-tanító
nyugalombavonulásával megüresedett tanítói állásra a
Sopronban ezidén képesítőzött Povázsay Lászlót válasz
tott meg segédtanítói minőségben. Az igazgatói teendők
ellátásával Elefánty Sándor bízatott meg.
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— Tótkomlóson f, évi június hó 21-én iktatta be
tisztébe Kovács Andor esperes, kormányfőtanácsos Zeman
Mihály lelkészt. A beiktató beszédet az esperes magyar
és tót nyelven tartotta.
— Az Apologetikai Szeminárium ezévi október hó
5—15. Helmstedtben tartandó kurzusának napirendjén a
következő előadások szerepelnek: D. Stange Károly göttingeni egyetemi tanár: ,,A halálfélelemről“ (3 óra);
D. Seeberg Erik berlini egyetemi tanár: „Lutheri történetfilozófia" (3 óra); D. Hempel János göttingeni egyetemi
tanár: „A profetizmus lényege" (3 óra); D. J. de Zwaan
leideni egyetemi tanár: „Az Újszövetség szociális üzenete"
(3 óra); D. Köberl A. bázeli egyetemi tanár: „Modern
természet- és sorsélmény az evangéliomi világnézet meg
világításában" (4 óra); D. Sehomerus hallei egyetemi
tanár: „Beszélhetünk-e az evangéliomi elbeszéléseknek a
Buddha-legendától való függéséről?" (4 óra); D. Riemer
wittenbergi eforus: „Az újszövetségi hivatás-gondolat
jelentősége" (3 óra); Dr. Jessen göttingeni egyetemi m.tanár: „A szociálpolitika nemzetközi problémái" (2 óra):
Dr. Stein heidelbergi egyetemi m.-tanár: „Betegségfelfogás
és betegtörténet" (3 óra); Lie. Grimm hannoveri lelkész:
1. „Az istentelenek propagandája" és 2. „Egyházellenes
nacionalizmus" (2 esti előadás); a konferencia rendező
sége ezenkívül egy egyházi hangversenyt rendez, valamint
elviszi a konferencia tagjait a braunschweigi opera egy‘
előadására, kirándulást rendez Königslutterbe és Bad
Helmstedtbe (mindezeknek a költsége a részvételi díjban
benne foglaltatik). A konferenciára vonatkozólag felvilá
gosítással és útbaigazítással szolgál Lie. Dr. Karner
Károly, egyet. ny. rk. tanár, Sopron, Csengery-u. 45.
— A békési ev. egyházmegye lelkészei f. hó 2-án
tartották Orosházán értekezletüket. Előadók voltak: Szlancsik Pál p.-földvári és Jancsó András kardoskúti lelké
szek. Előbbi „A protestantizmus hanyatlása hazánkban"
cím alatt tartott előadást, utóbbi pedig Bodelschwing
Frigyesről elmélkedett. — Felvetette az esperes a szabad
király választási jog és a celibátus kérdését. Az első kér
désre nézve magáévá tette az értekezlet az esperes állás
pontját, vagyis azt a felfogást, amely szerint a legszéle
sebb körben szükséges annak a hangoztatása, hogy a sza bad királyválasztás joga visszaszállott a nemzetre. Szük
ségesnek tartja az értekezlet is a nemzetnek ez ősi jogá
ról való felvilágosítást s hangsúlyozását annak, hogy
mihez van e fontos kérdésben joga a nemzetnek és hogy
mi ma Hazánkban e tekintetben a törvényes állapot. —
A celibátussal, bár azt a nemzetre nézve az értekezlet
károsnak tartja s azt egyéb szempontból is elítéli, be
hatóbban foglalkozni nem kíván. Reméljük: nincs messze
az idő, hogy ez a kérdés világszerte szőnyegre kerül. —
Az értekezlet még több fontos kérdést vitatott meg, töb
bek között a zsinattartás kérdését is. Annak mennél előbb
történő összehívását szükségesnek tartja.
— Érthetetlen kérelem. Az egyik református egyház
megye közgyűlése azzal a kérelemmel fordult a püspöké
hez, hogy a tervezett egyházlátogatást a súlyos gazda
sági helyzetre való tekintettel jobb időkre halassza el. —
A püspöki egyházlátogatások anyagi részére igen kedve
zőtlen fényt vet, hogy ilyen kérelemmel kell előállani.
Nem hallottuk, hogy a róm. kath. püspököket arra kér
ték volna, hogy a bérmaútjokat jobb időkre halasszák.
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— Helyreigazítás. A veszprémi egyházmegye lelkészt
karának május hó 27-én Pápán tartott értekezletéről az
„Evangélikusok Lapjának“ 26. számában közreadott közle
ményébe tévedésből értelemzavaró hiba csúszott, melyet
szükségesnek tartunk e helyen kiigazítani. A közlemény
nek egy mondata azt mondja: „Annál meglepőbb, hogy
az adóalapi bizottság az egyhm. számvevőszéki elnök
pontos munkálatát figyelmen kívül hagyva, olyan gyüle
kezeteknek, melyek az adóalapi segélyre rászorultak, se
gélyt nem adott. . Minden félreértés elkerülése végett
közűljük, hogy áz értekezletnek felfogása nem oda irá
nyult, hogy az adóalapi bizottság az egyhm. számvevő
szék munkáját^ teljesen figyelmen kívül hagyta volna s
a gyülekezete|,* segélyezésével szemben felmerült pana
szok kapcsán pedig — amint a jegyzőkönyvből megálla
pítható — azt mondta: „Több, segélyre szoruló gyüleke
zetünk kimaradt a segélyezésből."
— Különös bomba. A római Szent Péter templom
ban „este 7 órakor", tehát világos nappal, egy vatikáni
csendőr bombát talált. Kivitették vele a kertbe, hogy
majd reggel megvizsgálják! A bomba a kertben éjjel 2
órakor felrobbant! Nagy szenzáció! Úgy látszik, ennek a
bombának egészen különleges volt a rendeltetése s ha
törik, ha szakad, fel kellett robbannia. A fasiszták nyu
godtak lehetnek; őszintén senki sem gondol arra, hogv
valami fanatikus fasiszta helyezte a templomba a kert
ben felrobbant bombát.
— A „törpeiskolák" kulisszái mögüL Pilismarúton,
miután a református iskolában a tanulók száma nem érte
el a 60-at, a kultuszminiszter a második tanítói állást
megszüntette, de ugyanakkor és ugyanott kreált még egy
tanítói állást a róm. kath. iskolánál.
— Kérelem. Felkérem lelkésztestvéreimet, akik a
f. évi kerületi közgyűlés alkalmával szept. 23-án d. e. 9
órakor a lelkészegyleti közgyűlésen szabadon választandó
tárgyról előadást tartani, vagy felolvasni kívánnak, hogy
c szándékukat augusztus hó 1-ig nálam bejelenteni s elő
adásuk címét velem közölni szíveskedjenek. Orosháza.
1931. július 13. K o v á c s A n d o r esperes.
— Az új országgyűlésben kilenc pap-képviselő van,
mind a kilenc római katholikus. Három evang. leikés/'
Mohácsy Lajos dr. marcalgergelyi, Nagy Lajos gyúrói,
dr. Schlitt Gyula lajoskomáromi, voltak jelöltek, de
mindhárman kibuktak. Szabad talán remélnünk, hogy
t ö r v é n y e s jogaink pap-képviselők nélkül is védelmet és
t ö r v é n y e l l e n e s sérelmeink orvoslást találnak a magyar
törvényhozó testületben.
— Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. misszió
egyesület pénztárába 1931. évi június havában befolyt
összegekről: T a g d í j a k : Béldi Sándor, Bpest, 5 P, Mokry
Eszter ny. tanítónő, Bpest, 3 P, Köhler Jolán, Bpest, 3 P,
Horusitzky-né Barthel Hermin, Bpest, 3 P, Reif Pál val
lástanár, Bpest, 3P. — A d o m á n y o k : Markó Emma, Salgó
tarján, 3 P, Németh Károly esperes, Lébény, 5 P, Rajkai
konfirmandusok 14 P, Lébényi ev. egyház 11.95 P, Csabdi
ev. egyház 2 P, a budapesti II. kér. ev. középiskola
tanulóifjúsága 10 P, Kapuszta Dániel 5 P, Mikiás Mihály
ny. ezredes, Győr, 5 P. — O f f e r to r iu m : Kelló Gusztáv
ev. lelkész, Szarvas, a vasárnapi iskolások ünnepi bevé
tele 10 PT — P e r s e ly g y ü j t é s e k : Evang. Theol. Otthon,
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Sopron, 4 P, Társ-uccai Bibliakör, Bpest, 20 P, Gáncs
Aladár evang. lelkész tanítványai között rendezett gyűj
tése 5 P, Szarvasi Bibliakör 17j07 P. — E lő f i z e t é s e k a
M is s z ió i L a j o k r a : FéBé ev. Diakonissza Nöegylet, Bpest,
5 P, Takács Lajos, Bakonyszombathely, 1 P, Gerth Herinin, Klotildliget, Bethel, 1.50 P, Köhler Jolán, Bpest,
2 P, Strompf László, Kispest, 1 P, András Mátyás,
Szarvas, 2 P, Graváts Agostonné, Sopron, 1.20 P, Trnovszky
Sámuel, Ambrózfalva —.90 P, Reisinger György, Lajoskomárom, —.90 P, Tárnokréti ev. egyház 2.90 P, Conrád
Oszkár, Sopron, 1 P, Balogh István, Sopron, 1 P, Garam
Lajos, Sopron, 1 P, Fuchs Pál, Sopron, 1 P, v. Rajnay
Károly 1 P, Hell Erzsébet diák. testvér, Klotildliget, 1 P.
Hell Erzsébet diák. testvér, Klotildliget, adománya a
Missziói Lapokra 5 P, Kálmán Mariska. Záhony, I P . —
Az Úr áldó keze legyen velünk! Budapest, 1931. évi jú
lius hó 1-én. B r o s c h k o G. A. misszióegyesületi pénztáros.
Budapest, IV., Deák-tér 4. I. 1.
— A tanítók fizetése. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter az illetménykiegészítő államsegélyben részesülő
nemállami elírni iskolai tanítók helyi javadalma egy-egv
értékegységének a pénztartalmát az államsegély megálla
pítása szempontjából július 1-től kezdódőleg az eddigi
évi 27.84 P helyeit évi 21 P-ben állapította meg. Ezzel a
terményfizetéses tanítók helyzete valamelyest javult. Tel
jes egészében fennmaradt az a sérelem, amely a kántortanítókat a kántori javadalomnak a tanítói fizetésbe be
számításával sújtja. Fennmaradt a terményfizetéses lel
készek megrövidülése is.
— Egy német államhivatalnok adója. A legújabb
politikai és pénzügyi helyzet érdekességet kölcsönözhet
az alábbi adókimutatásnak: „Havi fizetésem 10%-a a
jövedelmi adóra. Egy korábbi Notverordnung értelmében
fizetek 21-4% külön adót (Notopfer). A betegségbiztosítás
7%, melynek % részét fizetem én, Ví részét a munkaadó.
Munkanélküliség-biztosítás 6%%, ennek felét fizetem éra,
felét a munkaadó. Az egyházi adóm \ % . A fejadóm hat
márka. Végül, mint állami tisztviselőnek fizetéséből, ,iz
állam egy régebbi Notverordnung értelmében levon 6/ó-ot,
s a legújabb Notverordnung értelmében le fog vonni
valószínűleg újabb 4%-ot. Más szóva^,a ;pstan jövedel
memnek 30—32%-a megy adókra, úgyhogy <^ipán alig
valamivel több, mint % része marad meg nekem. "
— Kagava Amerikában. Kagava Toyohiko, Japán
kimagasló keresztyén vezére s korunk egyik szellemi
hőse, július havában meglátogatja az Egyesült Államokat,
hogy részt vegyen a C. E. szanfranciszkói világkonventjén. Látogatása nagy érdeklődést keltett Amerikában,
ahol két évig tanult a princetoni egyetemen s ahol teljes
mértékben értékelik a Keletre gyakorolt eleven befolyá
sát. Kagava világhírt szerzett olyan tulajdonságaival,
amelyek a hírnevet nem keresik — egyszerűséggel, aláza
tossággal, önfeláldozással és szeretettel. Kagava fáradha
tatlan munkás, hatalmas olvasó, ernyedetlen igehirdető
és tanító, termékeny és páratlan adminisztrátor, Japán
egyik legszaporább írója, megrokkant egészséggel, majd
nem egészen megvakulva, ép olyan szegény és igénytelen,
mint Gandhi, de élete sokkal gazdagabb s a történelem
jelentését és menetét mélyebben és igazabban érti meg.
Kagava élénk, tréfa-kedvelő, agilis ember, most lett
43 éves.
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— Oroszország. A szovjetunióból olyan hírek érkez
tek, amelyek ha igazaknak bizonyulnak, az orosz kommunuzmus gyökeres átalakulását jelentik. Stalin kijelentette,
hogy a bér-egyenlőséget meg kell szüntetni, mert a gyár
iparban vannak olyan képzett munkások)“*ajak csak elő
léptetéssel és fizetésemeléssel tarthatók még az iparban.
Az ipari intelligencia elnyomásának véget kell vetni.
Stalin egy másik hibát is bevallott. Az ipart fijam lehet
bizottságokkal vezetni. A bizottságok elnökei és néhány
segéderő maradjanak, de a többi bizottsági tagok menje
nek be dolgozni a gyárakba. Ez nem egyéb, mint a
bürokratikus kormányzat-csődjének bejelentése.
— Német szóra, üdülésre evangélikus ifjaknak, fel
nőtteknek az alábbi ausztriai helyeket ajánljuk: Falun:
1. Ev. lelkész Ramsau Steiermark. 1200 m. Napi 6 Schil
ling. 2. Ev. lelkész Goisern Oberösterreich. Napi 6.30 S.
3. Ev. lelkész Vöcklabruck Salzkammergut. Napi 4 S.
4. Ev. lelkész Neunkirchen Nieder Österreich (Semmering).
Napi 8 S. 5. Frau Herta Torriani-Seel, Mar im Berg,
Mariahof Obersteiermark. Napi 7 S. — Városban: 6. Josef
Duffek Major a. R. Graz Attemsgasse 4. I. Havi 160. S.
7. Amanda Bartosch. W iener-Neustadt Petersgasse 8.
Havi 125 S. 8. Friedrich Kanitzer Oberstleutnant á. D.
Mödling Enzersdorferstrasse 39. Havi 200 S.
— A spanyol forradalom napjaiból. Fliedner mad
ridi evangélikus lelkész izgalmas történetet beszélt el a
spanyolországi forradalom első napjaiból a Középeurópai
Egyházközi Iroda párisi ülésén. Mikor a tömeg gyújto
gatni kezdte a zárdákat, a protestánsok pártul fogták az
utcára sodort apácákat s hajlékaikba fogadták őket. Egy
szenvedélyes papot, aki egy kamaszt bántalmazott, a fel
dühödött csőcselék agyon akart verni. Egy leleményes
ügyvéd vetődj** Joda. „Nézzétek csak ezt az embert!",
kiáltotta
& véd. „Nézzétek, hogyan mosolyog! Nézzé
tek, milyen boldog! Azt gondolja, hogy m ártírt csináltok
belőle s megdicsőül az égben és a földön. Ne tűrjétek,
hogy kívánsága teljesüljön! Adjátok át nekem!“ S a tö
meg átadta.

— Dr. Irwin, a londoni Vallásos Traktátus-Társulat
szerkesztője és főtitkára 35 évi szolgálat után 73 éves
korában nyugalomba vonul, Dr. Irwin nyelvtudása bámu
latos. Tud francia, német, olasz, spanyol, portugál, orosz,
holland és magyar nyelven; cseh, szerb és más öt nyel?
ven kiadta j egyezetekkel a négy evangéliumot és az
apostolok cselekedeteiről szóló könyvet. Tudósa a latin,
görög és a héber nyelvnek, azonkívül néhány afrikai nyel
vet is olyan jól ismer, hogy az afrikai nyelveken kiadásra
kerülő könyvek korrektúráját el tudja látni. Egyik tudo
mányos teljesítménye az volt, hogy az Universal Commentary-ba a Biblia minden egyes könyvéhez ő írta a be
vezetést. Pénzügyi téren ő szervezte meg a TraktátusTársulatnak jubileumi alap-gyűjtését, amely 74.000 angol
fonttal zárult.
N y tn u ly tl •
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— Az angol népszámlálás szerint Anglia és Wales
lakosainak száma 39,947.931; a nők 1,670.243 főnyi több
ségben vannak, A születési arányszám Angliában, Svéd
országot kivéve, minden ország közt a legkisebb (persze
tekintetbe kell venni, hogy a javakorbeli angolok milyen
nagy számban vannak a gyarmatokon stb.). A lakosság
nak 20%-a él falun. Nagy-Londonnak 8,202.818 lakosa
van; húsz év alatt a gyarapodás egymillió.
— Pan-orthodox zsinat. A görögkeleti orthodox egy
házak a jövő évben az Athosz-hegyen zsinatot fognak
tartani. A zsinat elkészült* az előmunkálatokkal, amelyek
17 pontban vannak összefoglalva. Négy pontban foglal
kozik az előmunkálat az orthodox egyházak szorosabb
együttműködésével a nevelés, a misszió ,é^ az apológia
terén. Hét paragrafus az egyházi és kánoni eljárások
egységesítését célozza az elválás, az egyházi törvényke
zés, a püspökválasztás stb. terén. Egy másik szakasz az
orthodox egyháznak a nem-orthodox egyházakhoz való
magatartását tárgyalja két részben: a ) szeretet azon egy
házak iránt, amelyek közeledni kívánnak az orthodox
egyházhoz és nem űznek prozelitáskodást; b ) óvatosság
és védekezés azon egyházakkal szemben, amelyek prozelitákat akarnak szerezni az orthodox egyházaktól. Az
utóbbi szakasz különösen figyelemreméltó hazai viszo
nyaink szempontjából is, mert nálunk például nincs
egyetlen olyan egyház sem, amely ne akarna prozelitákat
szerezni a másiktól!
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

P á ly á z a t .
A nyíregyházi evang. Egyházközség egy
segédlelkészi állásra pályázatot hirdet. Java
dalom: 200 pengő havi fizetés, lakás, fűtés, vilá
gítás s némi mellékjövedelem. Tót nyelv isme
rete szükséges. Kellően felszerelt folyamodvá
nyok alulírt lelkészhez intézendők.
Nyíregyháza, 1931. július 10.
Paulik János
ev. lelkész, kormányfőtanácsos.

Aktuális vallásos könyvek:
Isten felé. Egyházi beszédek egész évre. Paulik
János nyíregyházi lelkésztől. 32 ív.
Bolti ára 14 P. Szerzőnél még néhány
példány 10 P.
Ágostai Hitvallás. Latinból fordította: Paulik
János. III. kiadás. Képekkel, 3 díszes
címlappal, ára 2 P. Luther-Társaság
kiadása.
Passzió. Istentiszteleti használatra. Összeállí
totta: Paulik János. V. kiadás. Ára
kötve 1 P. Kapható a szerzőnél.
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Szerkesztősén és klaéóMvatal:
LÉSÉIT (losen m.l
Kiadta: R LUTHER - SZÖVETSÉ6.
* Postatakarékpénztári csekkszámla: 1290.

1931. augusztus 9.

Ilapitatta : OR. RIFFIY SlNOOR püspök.
S u rk tiittté rl ItltlAi

NÉ ME T H KÁROLT iiper**.

30. szám .

Meilelenik hátanként oiiszar, vasárnap.
Előfizetési ár: Eiész évre 6 P. 40 (HUlilém 3 P
20 (III., oeivedévre I P. 60 (HL Eiy szám 10fill
Hlréntésl árak negtivezés szerint.

„Ne hagyj elveszni bűneinkben I“

A reverzális kérdéséhez.

„Én elveszett és elkárhozott ember vagyok,
a bűnnek és halálnak martaléka, az ördögnek
rabszolgája“ — Krisztus váltsága nélkül. Ezek
kel az elevenbe vágó, szeges ostorként csapkodó
szavakkal rajzolja meg Luther az embernek er
kölcsi és szellemi képét. Ilyennek látja a meg
váltott hivő önmagát, ha a Szentlélek megvilá
gosította látását s érzékennyé, becsületessé,
őszintévé nevelte lelkiismeretét. Ez az a „régi
ember“, amelyre a megtérés után a megszentelődés állapotában utálattal és gyűlölettel tekint.
Ezentúl napról-napra buzgón könyörög, hogy az
Isten óvja a visszaeséstől; adjon neki erőt az
újjászületés és megszentelődés állapotában való
megmaradásra; rettegéssel gondol arra, hogy
miután a Krisztus szent vérében bűnének szenynyétől megtisztult, talán megint kiújulhatnak
rajta a régi foltok, sebek, kelevények. A megtért
ember tudja, hogy elkövetett bűneiért ő maga
soha nem bír kárpótlást, kártérítést adni, engesztelést szerezni. A gonosz, amit műveltünk, nincs
többé hatalmunkban; tőlünk függetlenül hat és
dolgozik a világban, az emberek közt és az em
berekben. s ki tudja számbavenni hányszoros
mérges gyümölcsöt terem. Ennek meggondolása
a megtért embert állandóan bűnbánatra indítja.
Mert ha ezentúl csak a jót, mindenütt és mindig
a jót munkálná is mindenki irányában, mindez
zel nem fojtaná el a bűnnek és gonosznak csi
ráit, amiket ő maga ültetett el a világban. Pedig
kicsoda mondhatja el magáról, legyen bár a megszenteltségnek még olyan előrehaladott állapo
tában, hogy nem vétkezik? Kitűnik tehát, hogy
„az emberek jótettei hivságnak bizonyulnak“.
Egyedül Istennek irgalma és a Krisztus üdvö
zítő érdeme képes^ arra, hogy a bűnt eltörölje,
meggyógyítsa; mérégfogait kitördelje s a gonoszt
jóra fordítsa. „Előtted nem kérkedhetünk. Ne
künk nincs semmi érdemünk, Csak kegyelmed
ből élünk. Milyen halálosan kétségbeejtő álla
potba juttatna bennünket a Szentlélek, ha bű
neinket megvilágítaná, szemünk elé rakná s
amellett nem mutatna rá a golgothai keresztre,
amelyen ottvan az elégtétel és az engesztelés a
bűnért! „Akármily sok a mi bűnünk, még több
az Ür kegyelme; Kész ő mindig, hogy a bűnöst
kezével felemelje."

„Az Est” júl. 9-iki száma „Szigorú büntető
rendszabályokat akartak hozni a reverzálist adó
evangélikusok ellen“ főcímmel megjelent cikké
ben közli azt a határozati javaslatot, amelyet a
soproni alsó egyházmegye szilsárkányi közgyű
lése igen heves vita után újabb előkészítésre
visszautasított.
Ez az újsághír késztet arra, hogy reverzálisadás kérdésével és ezzel kapcsolatosan a fejér
komáromi egyházmegye f. hó 3-iki komáromi
közgyűlésén történteket szóvátegyem. Utóbb ne
vezett egyházmegye leikészi értekezlete Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész és jogügyi bizott
sága az egyházmegye ügyésze Dr. Farkas Béla
budapesti ügyvéd előadói javaslata alapján fog
lalkozott „Az egyháztagok fegyelmezéséről"
szóló szabály renddel tervezettet Mindkét egy
házmegyei szerv azonos megállapodásra jutott
és azonos javaslattal lépett a közgyűlés elé: Az
egész szabályrendelet tervezet tárgyalásra al
kalmatlan és felette napirendre tér. Helyette a
következő szabályrendelet megalkotását java
solja:
„A reverzálist adó evangélikus a reverzális
aláírásával saját szabad elhatározásából és tu
datosan kinyilatkoztatja, hogy gyermekeiben
nem óhajt tovább élni az evang. anyaszentegyház
közösségeiben és áldásaiban. A reverzális alá
írásában az evang. egyház ennélfogva az ő az
evang. egyházból való önkéntes és saját akara
tából történt kiválását látja, miért is őt — fájó
szívvel és sajnálattal — az ág. hitv. evang. anya
szentegyház tagjai sorából kilépettnek tekinti."
„E szabályrendeletnek jogerőre való emel
kedésével lép életbe és az minden evang. temp
lom szószékéről a helyi viszonyoknak legmegfe
lelőbb alkalommal évenként legalább egyszer ki
hirdetendő."
A leikészi értekezlet és a jogügyi bizottság
egyhangúlag hozott javaslata volt a komáromi
közgyűlés egyetlen pont»a, amely bár rövid, de
igen heves vitát provokált. A szilsárkányi eset
hez hasonlóan itt is két egyházközségi felügyelő
kérte a javaslat elvetését, illetve annak bizott
ságokhoz való újbóli visszautalását, mert véle
ményük szerint ez a javaslat ellenkezik a lelkiis
mereti szabadsággal. Szavazásra kerülvén a sor,
a két egyházközségi felügyelő véleményével ma
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gára maradt. így a komáromi javaslat az egy
házkerület és remélhetőleg az egyetemes egyház
közgyűlése elé kerül. Az a kérdés szükséges-e
a lelkek nyugalmát ezzel a kérdéssel meg
bolygatni és szükségünk van-e ilyen szabályren
deletre.
Itt — a fejérmegyei viszonyok alapján, ahol
alig van 4—5 önálló gyülekezet és a megye
egyébként telve evangélikus szórványokkal —
azon a véleményen kell lennünk, hogy a kérdés
sel nem csak foglalkoznunk kell, hanem azt sür
gősen meg is kell oldanunk.
A szórványokban, de a katholikus tenge
rekbe ékelt önálló gyülekezeteinkben is számot
tevő a reverzálisok útján való veszteségünk,
amióta — a mi tervezett szabályrendeletünknél
sokkal rigorozusabb ,,Ne temere. —“ pápai bulla
érvényességét a forradalmi zavarok idejét ki
használva Magyarországra is kimondták. Ilyen
és a fejérmegyei állapotokhoz hasonló vidéken
az evangélikusok vegyes házassága elkerülhetet
len, És a tervezett szabályrendeletnek nem is
lehet célja, hogy a vegyes házasságot megaka
dályozza, Még kevésbbé lehet célja, hogy a ve
gyes házasságra lépő evang. testvérünket meg
félemlítse. Mi — a szabályrendelet és így a gyö
keres megoldást keresők hívei — ezzel segítsé
gére akarunk sietni a válaszúton álló. az egyen
lőtlen fegyverek használata folytán a küzdelem
ben elbukásra ítélt evang, testvérünknek. Mert
mi történt eddig? A Vegyes házasság-kötés előtt
álló evang., illetve általában protestáns felet az
zal az érveléssel igyekezett megnyerni a kath,
fél, hogy tőle egyháza megköveteli, hogy kath.
lelkész előtt köttessék meg a házasság (ez ma
gával hozta a reverzálist), mert különben ér
vénytelen, őt a szentségek használatától eltilt
ják, szinte kiközösítik az egyházából — addig a
protestáns felet semmiféle ílyes veszedelem nem
fenyegeti, még a reverzális-adó is megmaradhat
egyházában és annak hűséges tagjaként szere
pelhet.
Ilyen érveléssel szemben a protestáns fél
majdnem teljesen védtelenül áll és igen sokszor
a házasságkötéssel járó anyagi előnyök, a felkinálkozó összeköttetési lehetőségek kihasználásá
nak reménységei arra bírják, hogy aláírja a reverzálíst. Mire az illetékes lelkész értesül a do
logról és közbo akar lépni jó tanácsával, már
rendesen elkésett. Ismerőseim körében is hányán
írták alá ilyen körülmények közt a reverzálist
és bánták meg később. Bizonyára nem szórvá
nyos jelenség, hogy az ilyen körülmények közt
reverzálist adó protestánsok később igen hit
buzgó és áldozatkész tevékenységet fejtenek ki
egyházunk javára. Mi készteti őket erre? Bizo
nyára semmi más, jóvá akarják tenni az egyhá
zukkal szemben elkövetett vétket.
Ha az ilyen hittestvérünket, aki lelke mé
lyén bizonyára mindig jó evang. (protestáns)
volt, a válság idején azzal támogatnék, hogy a
reverzális aláírásának nehéz kérdése helyett —
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egy még nehezebb kérdés elé állítanók, hogy
hűtlen legyen-e ahhoz az egyházhoz és szabad
elhatározásából elhagyja-e azt az egyházat,
amelynek tanításait fogékony gyermeki leikével
ismert el igaznak. Akkor bizony százszor is meg
gondolná és utoljára — az eseteknek legnagyobb
többségében — nem írná alá a reverzálist. Mert
az, hogy hiíhű protestáns gyermeke jó katholi
kus lehet vagy fordítva egy akármilyen intranzingens katholikus gyermeke jó protestáns —
azt feltétlenül elismerem. De hogy egy felnőtt
férfi vagy nő, aki protestáns nevelésben részesült
és protestáns környezetben nőtt fel, jó katholíkussá vállhasson, azt kizártnak tartom.
A szabályrendelet ellenzői úgy vélik, hogy
az egyházukból ily módon kilépni kényszerülő
evangélikusok felekezetnélküliek lesznek. Ettől
sem félünk. Aki lélekben evangélikus, az a felekezetnélküli állapotban sem találhatja meg lelke
nyugalmát.
Az bizonyos, hogy ezen vagy ehhez hasonló
szabályrendeletből kifolyólag lesznek vesztesé
geink áttérés folytán, de ezen veszteségeinket
— erős hitem szerint — bőven kárpótolják majd
azok a nyereségek, amelyek az alá nem írt reverzálísokból keletkeznek. És utóvégre az sem
fontos, hogy minél többen legyünk, hanem az,
hogy akik — bár csak születési véletlen — egy
anyaszeníegyháznak vagyunk tagjai, tényleg egy
hiten legyünk és e hitben erősek. Legyünk meg
győződve arról, hogy ez a hit nemcsak minket,
hanem utódainkat is képes boldogítani.
És hogy állunk a lelkiismereti szabadság
gal? Mindenesetre elismerem, hogy ebben van
valami csekély igazságuk a javaslat ellenzőinek.
De ez talán már nem is a lelkiismereti szabad
ság, mint inkább lelkiismereti szabadosság kér
dése. Minden társadalmi, vallási közületnek bi
zonyos törvényekre, szabályokra van szüksége,
ezek nélkül el nem lehet. Akinek a lelkíismerete
valamely szervezetnek a szabályaival összeüt
közésbe kerül, az onnét kilép. Akinek a lelkiis
merete összeütközésbe kerül az evang. egyház
tanításával, törvényeivel és rendeletéivel, az nem
találhatja boldogulását az evang. egyház kere
tein belül — de mi sem áll útjában annak, hogy
azon kívül keresse azt.
Az elmondottak alapján nemcsak a komá
romi javaslatot tartom szükségesnek elfogadni,
hanem szükségesnek tartom azt a szilsárkányi
javaslat rendelkező részével kiegészíteni t. i. az
zal, hogy az ilyen párokat ne eskesse össze, sőt
az ilyen egyházához hűtlen részére evang. pap
temetést ne adhasson. Hogy ez a kiegészítő rész
nem felesleges, azt abból gondolom, hogy két
egyházközségnek (és mindössze csak annyi ke
rült a kezembe) múlt évi értesítőjében is olva
som, hogy 1—1 tiszta kath. pár házasságát ré
szesítette az evang, egyházi áldásban. Vájjon
miért volt szüksége annak a kath, házaspárnak
— az ő hite szerint — eretnek pap áldására.
Csak a családi pótlékot akarták maguknak biz-

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1931.

tosítani? És ilyen célra engedi felhasználni ma
gát és a mi nevünkben szent hivatását az evang.
pap. És ha ennek helytelenségét egyesek (papok)
nem látják be, akkor megfelelő törvények alko
tásával kell őket ettől eltiltani. Csak egyetlen
egy funkciót engednék meg az evang. papoknak
más vallású féllel szemben — a temetést, ha
azt az illetékes lelkész megtagadta. Ebből az
engedékenységből is kizárván azonban az egy
kor volt evangélikusokat.
Szükségesnek tartanám még, hogy a reverzális-adás kérdésében a protestánsok egyönte
tűen járjanak el, annak egyidejű kimondása mel
lett, hogy egymástól rcverzálist sem nem kér
nek — sem el nem fogadnak és a házasságkö
téskor katholikusok javára adott reverzális miatt
kitérőket egyházunkba kölcsönösen fel nem ve
szik. Röviden összefoglalva szükségesnek tar
tom a reverzális-adás elleni védekezést és meg
felelő szabályrendelet alkotásával ne végezzünk
félmunkát — az orvos is eltávolítja a beteg test
részt, hogy megmentse a többit és közben — a
magasabb cél érdekében — nem riad vissza at
tól, hogy beavatkozása folytán egy pár egészsé
ges sejt is elpusztul.
Egy fehérvári presbiter.

JEGYZETEK.
A kormányzó július 21-én megnyitotta az
új országgyűlést, amelynek miként már lapunk
ban hírül adtuk, egyetlen protestáns lelkész
tagja sincs. Az új országgyűlés megnyitása nagy
gazdasági és pénzügyi válság idejébe esik, amely
válságot a kormányunk és törvényhozásunk
bölcs intézkedésekkel enyhíthet, de gyökeresen
nem orvosolhat, mert idegen nagyhatalmak ke
zében van a helyzet kulcsa. Ez természetesen
nem oldja fel a kormányt sem a törvényhozó
kat azon kötelességük és felelősségük alól, hogy
a politikában, a közigazgatásban és a gazdasági
életben a legjobb és leglelkiismeretesebb mun
kát végezzék, annál is inkább, mert az állam- és
kormányhatalom óriási méretű felduzzadása a
polgárokat úgyszólván minden kezdeményezéstől
és vállalkozástól elüti. Akik ezekben a nehéz
időkben rátermetteknek érzik magukat arra,
hogy a viharos tengeren hányódó államhajót kor
mányozzák, ne feledkezzenek meg arról, hogy
cselekedeteikről és mulasztásaikról nem csupán
a „történelem ítélőszéke" előtt tartoznak számot
adni, hanem számadásra szólítja majd őket az
élő Isten s az ő trónja előtt felelnek arról, hogy
miként sáfárkodtak azzal a nagy, majdnem kor
látlan hatalommal, amely az ország belügyei te
rén kezükben van. Az országban nő a nyomorú
ság s szeretnénk látni, hogy ennek a siralmas
állapotnak orvoslására végül komoly áldozato
kat hozzanak azok, akiknek anyagi helyzete
olyan, hogy képesek volnának áldozatokat hozni.
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A gazdasági nyomor talán kényszerít majd
bennünket arra, hogy végre-valahára összeállít
suk egyetemes egyházunk teljes pénzügyi sta
tisztikáját s annak alapján számba vegyük, hogy
az egyház magasztos céljának megfelelően sá
fárkodunk-e anyagi eszközeinkkel. Hova-tovább elkerülhetetlenné válik a bátor és határo
zott szembenézés a válságos helyzet egészével.
A mai élreállitott s az elpattanásig feszült gaz
dasági viszonyok közt szinte fantasztikum számba
mehet az az abszolút tájékozatlanság, amely
ben egyházunk botorkál és tapogat. Nem hi
szem, hogy volna az országban még egy testület,
amely annyira elhanyagolná a helyzete felől való
tájékozódásnak
legelemibb
követelményeit,
mint a mi egyházunk. Másrészt az is bizonyos,
hogyha egyháztagjainkban volna igazi, elénk ér
deklődés az egyház szélesebb körű ügyei és fel
adatai iránt, már régen nem tűrnék ezt a vesze
delmes homályt, hanem megkövetelnék, hogy
tiszta képet nyújtsanak nekik az egyház anyagi
állapotáról.
•

Van olyan gyülekezetünk, amely évi bevéte
lének 60X-át fizeti el különböző járulékokra és
állami stb. adókra. Sem a lelkészek, sem a gyü
lekezetek nem bírják a nyugdíjintézeti járuléko
kat. Az egyházi közigazgatás költségeit csökken
teni kell, s nevezetesen tekintetbe veendő, hogy
ami a közigazgatási államsegély révén az egy
ház javára esik, ne kezeltessék mint olyan plusz,
amelyet egyszerűen az addigi közigazgatási be
vételekhez hozzá csapnak, hanem tényleg fordíttassék arra, hogy a gyülekezetek terhei könnyíttcssenek. Az egyházkerületek háztartását egy
ségesen kell ebből a szempontból felülvizsgálni
s szigorúan ellenőrizni, hogy az egyházkerületek
a közigazgatási államsegély felhasználásánál a
kellő gondossággal s a gyülekezetek érdekeinek
valamint az államsegély céljának szem előtt tar
tásával járjanak el. A gazdasági helyzet a gyü
lekezetekben olyan feszült, hogy gyors cselek
vés nélkül a háztartásuk menthetetlenül felbo
rul.
•

Hoover amerikai elnök június 20-ikán elő
terjesztett moratórium-javaslata, amely egy
esztendőre felfüggeszti a háborús adósságok fi
zetését, habár a franciáknak előrelátható kikö
tései miatt valamelyest módosított formában is,
de dűlőre jut s egyelőre megmenti Németorszá
got, vele együtt Középeurópát a pénzügyi öszszeomlástól s a nyomában fenyegető politikai
káosztól. Lényegileg azonban nem változtat a
helyzeten. S ha a vezető államok nem akarják,
hogy egy év múltán a helyzet még rosszabb le
gyen, mint most, akkor a moratóriumot csak
első lépésnek szabad tekinteni a nemzetközi po
litika új útján. A február havában tartandó le
szerelési konferencia már meg fogja mutatni,
hogy a mai politikai, gazdasági és állami rend-
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szerrel lehet-e a népeken s az emberiségen se
gíteni, vagy egészen új nyomokon kell elindulnia
a világnak s új ugart kell szántani. Hoover, aki
javaslatával Amerikát megint a világpolitika
vezető pozíciójára állította, remélhetőleg tuda
tában van ennek s a moratórium esztendejét az
államférfiak felhasználják majd egy olyan terv
kidolgozására, amely életlehetőséget biztosít az
európai civilizációnak.

Egyházmegyei gyűlések.
— A kemenesaljai ev. egyházmegye f. évi rendes
közgyűlését július 1-én Celldömölkön tartotta Molitorisz
János ostfíyasszonyfai lelkész és Mesterházy Jenő h e
lyettes egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett, A
Szabó István kemenesmagasi-i lelkész imájával kezdődő
közgyűlés kegyelettel em lékezett meg egyházasberzsenyi
dr. Berzsenyi Jenő volt egyházker. felügyelő elhunyté
ról, aki évtizedekre kiterjedő, értékes és kiválóan
buzgó, egyházépítő munkájával épen a kemenesaljai
egyházmegyét szolgálta elsősorban és igyekezett krisztusi
lelkülettel másokat is istenfélelemre, egyházhűségre lel
kesíteni. Áldást kérve nyugvó poraira, azon óhajtással
fordult a közgyűlés jobb hazába költözött buzgó vezé
rének emléke felé, vajha az ő élete, példája és buzgósága
minél többeket vonzana hasonló egyházépítő munkára,
a legszentebb kötelességek teljesítésére. Bejelentette az
esperes, hogy dukai Takách Ferenc egyhm. felügyelő
állásáról lemondott. A közgyűlés tudomásul véve a le
mondást, az egyházmegye gyülekezeteiben elrendelte a
felügyelői állás betöltésére vonatkozó szavazatok b e
adását. Az egyhm, esperesének és m unkatársainak az
egyházi adminisztráció körén túleső egyházépítő és a
vallásos érzés elmélyítésére irányuló munkájáért, melyet
a fiú és leányifjúság, a prezbiterek, valamint az ifjúság
vezetőinek lelki építése érdekében kifejtettek, valamint
az esperesnek az egyházmegye életének minden mozza
natára kiterjedő jelentéséért elismerését és köszönetét
nyilvánítja, Tárgyalás folyamán az esperesi jelentésnek
különösen az a pontja adott terjedelmes felszólalásokra
alkalmat, mely az ú. n. törpeiskolák államsegélyének
megvonására vonatkozó kultuszminiszteri rendelkezésről
szól. A rendelkezés értelmében a kemenesaljai egyház
megye három kiválóan fontos hivatást betöltő iskolája,
a vásárosmiskei, a borgátai és a kisköcski iskola veszí
tené el felekezeti jellegét, miáltal úgy az érintett gyüle
kezetek, valamint egész egyházunk a hitoktatás kérdése
miatt szinte megoldhatatlan feladatok elé kerülnek. A
kultuszminiszter ezen rendelkezése annyival is inkább
sérelmes és szembeszökő az egyházmegye közönsége
előtt, m ert míg a nevezett iskoláktól a tanulók csekély
száma miatt vonja meg az államsegélyt, addig a kemenessömjéni leánygyülekezetnek, melynek iskolájában
100-nál több tanuló van a második tanítói lakás és má
sodik tanterem felépítésére egyetlen fillér államsegélyt
sem helyez kilátásba, annak dacára, hogy az iskoláját
eddig is megerőltető, nagy áldozatok árán fentartó gyü
lekezet nagyobb terhek vállalására képtelen, A közgyű
lés az ú. n. törpe iskolák államsegélyének megvonásá
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ban egyházunk, — mint kisebbségi egyház ellen a tak a
rékosság nevében burkolt tám adást lát, mely a közel
jövőben, — ha folytatódik — mind több és több gyüle
kezetünket fogja válságos helyzetbe sodorni és egyhá
zunk létalapját tervszerűen gyengíti. Épen azért az egy
házunk legfontosabb érdekeit veszélyeztető kultuszmi
niszteri rendelkezéssel szemben tiltakozását fejezi ki;
elhatározza, hogy a veszélyeztetett iskolák ügyét napi
renden tartja, államsegélyüknek újból való folyósítása
iránt egyházi hatóságaink közbejöttével lépéseket tesz
a kultuszkormánynál, egyszersmind egyházi hatóságain
kat arra kéri, hogy a kultuszminiszteri rendelet vissza
vonása érdekében — ha kell legfelsőbb helyen — eré
lyesen közbelépjenek. Elhatározta a közgyűlés, hogy a
legnagyobb m értékben veszélyeztetett zalai szórvány
területen Barlahida központtal missziói segédlelkészi ál
lást szervez, az anyagi eszközök megszerzése érdekében
pedig széleskörű mozgalmat indít. Ugyanezen célra az
egyházmegye tanítóság fejenként 3—3 pengőt, a lelkészi
kar pedig 5—5 pengőt ajánlott fel. Gösy Ferenc kemenesmihályfai ig, tanító a népiskolai vallástanítási tan
anyag beosztásáról, Gaál Sándor alsómesteri-i ig. ta 
nító a zelemi iskolai oktatás eredményesebbé tételéről,
Németh Sándor ostfíyasszonyfai tanító az egyházmegyei
tanterv javaslatról, Kovács István csöngei lelkész az
egyetemes Egyházfegyelmi szabályrendelet tervezetről,
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész az egyetemes Lelkész
választási szabályrendelet tervezetéről terjesztették elő
véleményes javaslataikat, melyeket a közgyűlés csekély
módosítással elfogadott. Az egyházmegyei Számvevőszék javaslatait és határozatait Szabó István egyházi el
nök ism ertette. Az esperesi segédlelkész díjazására az
egyhm. ideiglenesen havi 15 P-t szavazott meg, számvevő
széki tagnak pedig Tompa László ny. bobai főjegyzőt
válaszotta. Az egyházm. Gyámintézet Tompa Mihály
egyházi és Mesterházy Jenő világi elnökök vezetésével
tarto tt közgyűlésén elhatározta, kéressenek fel az egyes
gyülekezetek, hogy amennyiben a Gyámintézet céljaira
eszközölt gyűjtés nem eredményezne akkora összeget,
melyből a gyülekezeti lélekszám arányában egy lélekre
legalább 8 fillér esne, akkor az illető gyülekezet a gyűj
tés összegét egészítse ki pénztárából akkora összegre,
hogy minden lélekre legalább 8 fillér adomány jusson,
így a Gyámintézet lényegesen nagyobb összeg felett
rendelkezne és tetem esen nagyobb adományokkal segít
hetné a segélyért folyamodó gyülekezeteket. Ugyanily
intézkedés m egtételére kéri az egyházkerületí Gyáminté
zetet az összes gyülekezetekben. Gyámintézeti bizott
sági tagnak koltai Vidos József kemenesmihályfai földbirtokos ny, huszárszázados választatott. Miután Kovács
István csöngei lelkész az egyházmegyei Lelkészegyesület,
Szórády Dénes celldömölki ig. tanító pedig az egyház
megyei Tanítóegyesület működéséről számolt be, a köz
gyűlés Molitorisz János esperes imájával nyert befeje
zést.
— A veszprémi egyházmegye közgyűlése. A veszp
rémi evangélikus egyházmegye július 8-án tarto tta évi
rendes közgyűlését Takács Elek esperes és Mihály Sán
dor egyházmegyei felügyelő társelnöklete alatt. Előző nap
a különböző bizottságok tarto tták meg üléseiket, majd
este Yt 7 órakor értekezlet volt a gyülekezeti nagy ta 
nácsteremben, Másnap reggel a közgyűlés gyámintézeti
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istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Somogyi Károly
somlószöllősi lelkész nagyon szép alkalmi prédikációt
tartott. Istentisztelet után a közgyűlést alkotó tagjai s
az érdeklődő hívek felvonultak a tanácsterembe, hol a
megalakulás után Takács Elek esperes a közgyűlést
emelkedett szellemű beszéddel vezette be. Megemléke
zett a reformáció, illetőleg a protestantizmus áldásai
ról, amely különösen a kultúra előrehaladásában nyilvá
nult meg. Féltő gonddal szólott a törpeiskolákról, ame
lyeket a kultuszminiszter rendelete halálra ítélt. A köz
gyűlést a megjelentek üdvözlésével megnyitotta. Mihály
Sándor felügyelő indítványára kimondották, hogy az es
peres beszédét egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktat
ják. Vitéz Draskóczy István, a pápai gyülekezet felügye
lője szíves szavakkal üdvözölte a Pápán gyülésező egy
házmegyét, amit Takács Elek köszönő szavakkal viszo
noz. Az ez évben Kőszegen tartandó egyházkerűleti köz
gyűlésre megbízólevéllel kiküldötték dr. Mohácsy Lajos
marcalgergelyi, Hering János veszprémi, Szabó Ferenc
vanyolai lelkészeket s vitéz Draskóczy István, dr. Zau
ner Róbert, Rádóczi Boda László világiakat. Esperes
bejelentette, hogy az egyházmegyei felügyelő mandá
tuma lejárt. A közgyűlés elrendelte a választást, felhiván a gyülekezeteket, hogy szavazataikat szeptember
hó 15-ig az esperesi hivatalhoz juttassák el. Ezek után
Takács Elek esperes előterjesztette nagy gonddal meg
szerkesztett évi jelentését, amelyben a szomorú és ör
vendetes események egymást váltogatják. Az egyház
megye minden fontosabb mozzanatára kiterjeszkedő je
lentést az egyházmegyei közgyűlés köszönettel fogadta.
Az esperesi jelentéssel kapcsolatban erélyesen állást
foglaltak minden olyan törekvés ellen, amely az elnép
telenedett elemi iskolákat megszüntetni akarja. Majd az
egyes bizottságok elnökei tették meg jelentéseiket. A
számvevőszék jelentését dr. Schlitt Gyula, a lelkcszi
gyámoldai bizottság jelentését Tatay Lajos, a népiskolai
bizottság jelentését Nitsinger János, a gyámintézeti bi
zottság jelentését Pócza Ferenc, a belmissziói egyesület
és a lelkészegyesület jegyzőkönyvét Hering János, a
tanítóegyesület jegyzőkönyvét Gálos Ferenc terjesztet
ték elő. A bennük foglalt indítványokat határozati erőre
emelték. A vallástanítás kérdésénél nagy helyesléssel
fogadták dr. Schlitt Gyula javaslatait, s felkérték, hogy
a vallástanítási tervet minden iskolára — a népiskolá
tól a középiskolákig — kidolgozva mielőbb juttassa azt
el az esperesi hivatalhoz. A jövő évi közgyűlés helyéül
Veszprém városát tűzték ki, s ezzel a nagy érdeklődés
közben lefolyt közgyűlés 1 óra tájban véget ért.

— Templomalapköletétel. A kisvárdai kicsiny evan
gélikus gyülekezet július hó 12-én, vasárnap tette le ün
nepélyes keretek között temploma alapkövét. Az ünnepi
beszédet Dr. Dómján Elek, a tiszavidéki egyházmegye
föesperese tartotta. Az alapkőletétel előtt tartott isten
tiszteleten pedig Márczay Lajos nyíregyházi vallásta
nár prédikált. A kisvárdai anyaegyház mindössze csak
84 lelket számlál. A hozzá tartozó öt közigazgatási járás
területére kiterjedő nagy szórványterületen pedig mint
egy 320 evangélikus hivő él. Az igazán kicsiny gyüle
kezet buzgólkodását most templommal áldja meg az Úr.

_
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Az evangélikus diakonisszának a gyülekezetben
végzett munkájáról.
Felolvasta: Ott Emilia, a békéscsabai diakonissza képző
fönöknője a békéscsabai Diakonissza Egyesület júl. 19-iki
előadásán.

Ha valamely dolgot alaposan akarunk meg
ismerni, ismerni kell annak a dolognak az erede
tét. Ha a diakonissza élethivatásról, ennek az
élethivatásnak magasztos tartalmáról akarunk
valamit tudni, ismernünk kell elsősorban a „dia
konissza" szónak az értelmét.
Valaki felvethetné azt a kérdést; egyáltalá
ban, vájjon szükség van-e erre az idegen szóra?
Nem-e lehetne valami egyszerűbb elnevezést ta
lálni? A felelet: nem, mert ez a szó nem egy ön
kényesen minden alapnélkül választott szó, ha
nem a szentírásból van véve és az apostoli kor
szakból származik. A diakonissza élethivatás,
szolgálat nem újkeletű, hanem az apostoli dia
konissza szolgálatnak a felelevenítése. Ez a szó
magyarul annyit jelent: szolgáló.
Mi súlyt helyezünk arra, hogy semmiféle
díszes elnevezéseket ki ne találgassunk magunk
nak, hanem megelégszünk azzal az elnevezéssel,
amelyet az Isten kegyelme az ő szent Fia evan
géliumában nekünk adott.
Már hivatásunk címe is figyelmeztet ben
nünket arra, hogy a mi hivatásunk nem emberi
kitalálásból honosodott meg az egyházban, ha
nem Isten szentlelkétől mcgihlctett apostolok
honosították azt meg.
Amint Jézus Krisztus úgy a testnek mint a
léleknek szolgált, azonképpen cselekedtek az ö
tanítványai is. Mivel azonban az Ige hirdetés tel
jesen lefoglalta őket, az asztali szolgálathoz és a
gyülekezet más teendőinek elvégzésére az első
hét diakónust választották, akiket imával és kéz
feltevéssel iktattak hivatalukba maguk az apos
tolok.
Az Ige hirdetése kizárólag a férfiakra volt
bízva, míg az asztali szolgálat és más segédmun
kával, már az apostolok korában nők is meg
voltak bízva.
Külső formában ez a szolgálat nagy változá
sokon ment át a keresztyén egyház története
századaiban, de belső lényege megmaradt. Ezt
a lényeget újította meg az evangélikus egyház,
visszaállítva eredeti apostoli tisztaságába a dia
konissza szolgálatot.
Mi mindnyájan jól tudjuk, hogy az egyete
mes papság örök elve alapján mindnyájunknak
szent kötelességünk, hogy minden közvetítés ki
zárásával, közvetlenül szolgáljunk Istennek. A
mi egyházunkban csakis a rend kedvéért van az
Ige hirdetéssel a lelkész megbizva, amely meg
bízatását Istentől és a hívektől nyeri, akik őt
azzal megbízzák, hogy nekik az evangéliumot
hirdesse. De Krisztus megváltottjainak, önma
gunknak, kinek-kinek az Isten iránti és feleba
ráti szeretetet közvetlenül gyakorolnia kell. Ez vo •

238.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

natkozik minden keresztyén lélekre. A vallásos
lélek megérzi, Isten megadja Neki élni, hogy
melyik hivatás neki a legjobban megfelelő. Ha
valaki úgy érzi, hogy Isten arra kötelezte el,
hogy felebarátai nyomorán enyhítsen, hogy
Krisztus egyháza építésén mint diakonissza szol
gáljon, akkor tudnia kell azt is, hogy az Ür meg
adja neki azt a lelki erőt, ami ehhez a szolgálat
hoz szükséges. Az Ür nem arat ott, ahol ő nem
vetett. A I. kir. könyve 3. f. 5. v. azt mondja:
Kérj amit akarsz, hogy adjak neked. Ne légy
olyan mint a rest szolga, aki adományait s ké
pességeit kicsinyli és azért nem tesz semmit. A
diakonissza a Krisztus leikétől áthatott anyaházában úgy működik, mint a váltóbankban a
legkisebb összeg is az összvagyont gyarapítja,
úgy az ő hűséges szolgálata a közös lelki tőkét
gyarapítja. Az Ür csak a hűség s nem pedig a
siker után kérdez. A diakonissza szolgálat a szó
legnemesebb értelmében önként vállalt s a lélek
nek szabad minden mellék érdek kizárásával
véghezvitt elhatározása. Ebből az következik,
hogy az egész lélek tiszta, őszinte odaadását kö
veteli. Minden személyes vagy önző családi ér
deknek háttérbe kell szorulnia, a Krisztus or
szága építése szent célja mögé.
Igaz ugyan, hogy az Ür azt mondja: ,,Tisz
teld atyádat és anyádat“ és te mégis elhagyod
őket s idegenek nyomorán akarsz enyhíteni?
Igen, de ő azt is mondja: ,,Hadd temessék el a
halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén hir
desd az Isten országát“, mert így nyersz egy
nemes élethivatást s csak így nyersz lelked szá
mára megnyugvást s lehetsz az ő szolgálója.
Azt hiszem most már megértették, hogy
mit jelent az a bibliai szó: diakonissza. Lehet,
hogy még ezek után is sokaknak idegenszerüen
fog hangzani e szó, de akiknek a szívében vallá
sos lelkűiét él, azok érezni fogják, hogy ebből a
szóból kicsendül: Az Ür szolgálója.
Az én utolsó éveim szolgálatát az úgyneve
zett gyülekezeti munkában teljesítettem. Enged
jék. meg azért nekem, hogy erről a munkáról be
széljek.
Ügy gondolom, hogy a mi magyarhoni gyü
lekezeteinkben a gyülekezeti diakonissza munka
egy teljesen ismeretlen dolog.
A gyülekezeti munka a diakonissza hivatás
koronája. A gyülekezetben munkálkodó diako
nissza az ő munkakörét kiterjeszti a szegényekre,
nyomorékokra, az elhagyottakra, az elhanyagoltakra, röviden mindazokra, akiket nem tudnak
valamely intézetben elhelyezni. Ezeket fogja a
diakonissza rendszeresen felkeresni, őket ápolni
és gondozni. Főmunkája, hogy a gyülekezetben
a lelkész segítségére legyen, azokat, akik az egy
háztól akár a nyomor vagy más szerencsétlen
ség folytán elhidegültek, ismét a szeretet köte
lékeivel az egyházhoz fűzze.
Az egyházban dolgozó gyülekezeti diako
nisszának mindenhez kell értenie, mert ő sokak
nak tanácsadója. Tetterős bölcseséggel kell ren
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delkezni-e, hogy minden körülmények között gyor
san feltalálja magát. A szegénységet tisztán fel
kell ismerni, hogy megláthassa az igazi nyomort
s észre vegye a képmutatást, a munkakerülést és
a léhaságot. A diakonisszának meg kell látni,
hol kell igazán segíteni. Meg kell ismernie a mó
dot, hogyan lehet az emberek szívéhez jutni.
Mindenkinek mindene legyen és mégis mestere
a körülmények felett való biztos uralomnak. Ezt
a tudományt csak akkor tehetjük magunkévá, ha
bennünket az a tudat hat át, hogy, naponként,
sőt óránként abból a forrásból merítünk, amely
soha el nem apad és ez: Jézus Krisztus!
Nagy emberismeretre van szükség, hogy
meglássuk az emberi lélek igazi arculatát. Mert
nem minden nyomor igaz, mert sok képmutatás,
hazugság és hízelgés van a világon! A gyüleke
zetben dolgozó diakonissza legyen okos, mint a
kígyó és szelíd, mint a galamb, A szeretet le
gyen az alaphangja az ő szíve munkájának. Sze
retet a szegénységhez, a nyomorhoz, a szegé
nyekhez. A diakonisszának meg kell érezni, hogy
a nyomorgók s elhagyottakban tulajdonképpen
a szegény Jézust; a megalázott Jézust kell lát
nia. Ahol nincs ez az érzése, azon a munkán nem
nyugodhatik Isten áldása! A legszebb dicséretet
akkor nyeri a gyülekezetben dolgozó diako
nissza, ha azt mondják róla: a szegények anyja!
ő sokaknak anyja, barátnője és mégsem a bizal
masuk, Bizalmat ébreszteni és mégis mint ven
dég idegen maradni, jön mint Isten küldöttje,
meglátja a házban mire van szükség, a betege
ket ápolja, védi és azután távozik, ő mindenütt
ott van, mindenkinek ügyes-bajos dolgairól tud,
de ezekbe a dolgokba nem bonyolódik bele. Va
lami szent mozgékonvság párosulva a tetterős
energiával, az ő szép lelki tulajdonsága.
A munka sokfélesége, a folytonos ide-oda
menés sok lelki rugékonyságot követel, azért
ennek a nehéz munkának nem szabad eredmény
telennek maradnia. Sok minden veszedelem és
nehézséggel találkozik, az élet sok közönséges
ségével. Jó ha ezen utóbbiból semmi sem ragad
reá! A diakonissza kell, hogy élethivatása akadá
lyait ismerje s ezekkel szemben egész lelkületét
az a mélységes hítbizonyosság hassa át, hogy az,
aki az ő életét adta, minden bűnös lélekért, min
den lépteinél vigyáz reá. az ő áldozatos vére,
amely váltságul adatott, megtisztítja őt is és
újból és újból megerősíti.
Azért a gyülekezeti diakonisszának szilárd
jellemű egyéniségnek kell lennie, kinek ezt a
szilárdságot a Krisztusban való mélységes hit
kölcsönzi.
Szilárdság, ridegség nélkül, az elbizakodott
sággal és oktalansággal szemben. Türelem, gyen
geség nélkül a rosszakaratuakkal szemben. Ti
toktartó a bizalommal szemben. A diakonissza
lelke nyugalmának és békéjének az az alapja,
hogy őt teljesen az a tudat hatja át, hogy hiva
tásiéi jesítésében nem önmagának él, hanem
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Krisztusnak. Még két dolgot szeretnék megemlí
teni, hogy a képet teljesebbé tegyem.
A jótékonyság felkeltése is hivatása a dia
konisszának, hogy felébressze az alvó lelkiisme
retet, a jobb sorsuak ajtaján és szívén tudjon
zörgetni és a szegény és a gazdagok közötti nagy
ellenttéet áthidalja. Azokat a szunnyadó lelkiereket amelyeket jelenleg a világ használ, mikor
az élet feleslegét oktalan luxusra pazarolják az
emberek, mikor könyörtelen osztálygyülölet vá
laszt el embert embertől, a gyülekezeti diako
nissza leleményes szeretetteljességével az ő sze
rény és szeretetben megalapozott életpéldájával
a nem lelki életet élő embereket önmagukba
szállásra indítja s az Isten országa számára meg
nyeri. Nem rábeszéléssel, nem ékesszólással, ha
nem lelke Krisztustól nyert alázatos szolgálatkész szerete tével.
Az Ür adjon az ö egyházának minél több
ilyen áldott, csodatevő munkaerőt!

Közgyűlések.
— A liszavidéki egyházmegye Dr. Dómján Elek
esperes és Dr. Haendel Vilmos felügyelő elnöklete alatt
augusztus 27-én tartja évi rendes közgyűlését Nyíregy
házán. A pestmegyei felső egyházmegye idei rendes köz
gyűlését augusztus 26-án tartja Gödöllőn az evang. temp
lomban, Blatniczky Pál főcsperes és báró Prónay György
felügyelő, iglói dr. SzoQtagh Antal másodfelügyelő elnök
lete alatt. Megelőző napon bizottsági ülések s gyáminté
zeti Vallásos estély lesz. — Magyarhoni egyetemes egy
házunk évi rendes közgyűlését D. Báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő és D. Geduly Henrik püspök
elnöklete alatt f. évi november hó 27-én tartja. Novem
ber 26-án d. u. 5 órakor közgyűlési előértekezlet, 6 óra
kor megnyitó istentisztelet lesz a Deák-téri templomban.
— A dunántúli egyházkerület D. Kapi Béla püspök és
Dr. Mesterházy Ernő felügyelő elnöklete alatt október
15-én tartja rendes évi közgyűlését Kőszegen. A kedvez
ményes vasúti igazolványt igénylők a kiinduló állomás
és a vasútvonalak megjelölésével forduljanak illetékes
esperesi hivatalukhoz.

H Í R E K .
— Lapunk legközelebbi száma angusztus 23-án je
lenik meg. — Kérjük az előfizetések beküldését!
D. Kapi Béla püspököt a Pécsett nemrég alakult
.Janus Pannonius-Társaság irodalmi és kultúrális téren
kifejtett eredményes munkálkodása elismeréséül tiszte
leti tagjának választotta meg.
— Rohonci Práger József, az Osztrák-Magyar
Bank egykori vezértitkára, udv. tan., 82 éves korában
Szombathelyen meghalt. Az elhunyt buzgó részt vett a
vasi felső esperesség és a dunántúli egyházkerület éle
tében.
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^ Krisztusért és az Egyházért. Ma, amikor Krisztus
szint^csa^ 1Qdja. országútjain jár, s az egyházak sors
döntő órákat élnek, mérhetetlenül fontos az, hogy a^olt tv

a*ytjak^és leányod*
talMkfezztrairft, oSfzeidfcjanak,- seregszemlét tartsanak a
hadba indulás előtt. Ez az alkalom most Cegléden aug.
15—18-ig lesz a magyar ifjúsági keresztyén szövetségi
konferencián. Nemcsak magyar bizonyságtevök fogják
feltárni az ifjúság megújhodásának útját, hanem Kelly
Jakab dr., az európai szövetség elnöke és Street Janka
kisasszony, az európai gyermekszövetségi munka titkára
is résztvesz a konferencián. Aki vágyakozik a Krisztus
ban megújult élet után, az jöjjön el erre az alkalomra és
hozzon el másokat is. Jelentkezéseket legkésőbb aug.
10-ig lehet beküldeni Czakó Jenő ref. vt. lelkész címére,
Cegléd, Széchenyi-út 26.
— A békéscsabai Diakonisszacgyesület örömün
nepe. A békéscsabai Diakonisszaegyesület június 21-én
bensőséges ünnepély keretében tette le alapkövét azon
épületének, amely az Arvaházzal kapcsolatban a diako
nissza-képzés céljait fogja szolgálni. A Diakonisszaház
és az Arvabáz felavatásának ünnepélye október 4-én
lesz, amely alkalommal a Breslaui Bcthánia vezetősége
is el fog látogatni Békéscsabára. Ez alkalommal az öszszes hazai diakonissza-intézetek bevonásával diakonissza
konferencia lesz.
— Az Első Európai Vasárnapi Iskolai Kongreszszus programmja. (Budapest, 1931. augusztus 11—16. A
kongresszus színhelye a Zeneakadémia, a zárógyűlésé a
fasori ref. templom.)
Kedden, augusztus 11-én este fél
8 órakor a kongresszus nyilvános megnyitása a Zene
akadémia nagytermében. Megnyitó beszédet mond Sir
Harold Machintosh, a Vas. Isk. Világszövetség elnöke
Halifaxból, üdvözlő beszédekre választ J. Kelly, a Vi
lágszövetség főtitkára mond. — Szerdán, augusztus 12-én
délelőtt 9 órakor: Jézus Krisztus az út: Dr. Szabó Alá
dir, Budapest. Délelőtt 10 órakor: A tanító megbízatása:
Dr. Victor János theol. tanár. A Biblia, a tanító kézi
könyve: Kent János skót lelkész, Glasgow. Délután 3
órakor vasárnapi iskolai csoport-tanítások magyar, né
met és angol nyelven a Zeneakadémia tartermeiben.
Este fél 8 órakor nyilvános gyűlés. A vasárnapi iskola
célja: W. R. Dow skót tan. kép. igazgató, Glasgow. —
Csütörtökön, aug. 13-án délelőtt 9 órakor: Jézus Krisztus
az igazság: Bednár Frank professzor Csehszlovákiából.
10 órakor: A tanító üzenete: Braham E. G. London. A
tanító módszere: Yeaxlec Basil, Birmingham. Este 7
órakor nyilvános gyűlés. Beszél Themelis Timoaheus
gör. keleti érsek Palesztinából. A holnap keresztyén pol
gára, előadás: Mackinthoch Harold, a Vas. Isk. Világszövetség elnöke. — Pénteken, augusztus 14-én délelőtt
9 órakor: A vas. iskola, mint keresztyén munkások kép
zőiskolája, Miss Emily Huntley, Sunderland. Délután 3
órakor hajókiránrudás Visegrádra, indulás az Eötvöstérről. — Szombaton, aug. 15-én délelőtt 9 órakor áhilatott tart Bethune Roderick, skót lelkész Ayrshireből.
10 órakor: A vas. iskola és az egyház: Imre Lajos theol.
prof., Kolozsvár. Este 7 órakor nyilvános gyűlés, beszél
Levon Zenian örmény lelkész, Szíriából. A vasárnapi
iskola és Isten országa, előadás: Fraser Donald, Glas
gow. — Vasárnap, augusztus 16-án. A budapesti temp-
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e lő m e n e t e lt ta n ú s íto tt s z e g é n y s o r s ú h a llg a tó k r é s z é r e az
e d d ig is fe n n á llo tt ta n d íjm e n te ss é g i k e d v e z m é n y e k t o 

A tan d íj tanfélévenként
102.— P. A tandíjmentességi kérvények 1931. szeptem
ber 5-íg n y ú jth a tó k b e az ille tő k ar d é k á n i h iv a ta lá b a .
v á b b ra is h a tá ly b a n m ara d n a k .

A ta n d íjm e n te s s é g i k é r v é n y h e z c sa to la n d ó k : 1, S z e g é n y 
s é g i b iz o n y ítv á n y , 2. A z

e lő a d á s o k

szo rg a lm a s lá t o g a 

lo m o k b a n a k o n fe r e n c ia k ü lfö ld i v e n d é g e i fo g n a k p r é 
d ik á ln i. D é lu tá n 4 ó ra k o r v a sá r n a p i is k o lá s g y e r m e k e k

t á s á t ig a z o ló b iz o n y ítv á n y (az I. f é lé v r e b e ir a tk o z ó k n á l
az é r e t t s é g i b iz o n y ítv á n y ).

fe lv o n u lá s a a V á r o sm a jo r b a , a k ü lfö ld i v e n d é g e k b e s z é 
d e k e t in té z n e k a g y e r m e k e k h e z . E ste 7 ó ra k o r z á r ó g y ű 

— Pécsre utazó nők é s leányaikat Pécsett taníttató
szülők figyelmébe! F e lh ív ju k o lv a s ó in k fig y e lm é t a p é c s i

lé s a fa so r i ref. te m p lo m b a n , e lő a d á s t ta rt F r a s e r D o n a ld ,

B a ld a u f G u sz tá v

G la sg o w .

fe je z i

e m e új in té z m é n y k e t t ő s c é lt sz o lg á l: 1. a P é c s r e u ta z ó

b e , m e ly e n a z u r v a c so r a i b e s z é d e t R a v a s z L á sz ló p ü sp ö k

é s o tt r ö v id e b b -h o s s z a b b id ő r e m e g sz á lló n ő k n e k n yú jt

A

z á r ó g y ü lé s t u r v a c so r a i

m on d ja. — A

is t e n t is z t e le t

k o n fe r e n c ia k ö lt s é g e i a k ö v e tk e z ő k : J e 

le n t k e z é s i díj 6 P. E ls z á llá s o lá s 6 n a p ra ö s s z e s e n 6 P.

O tth o n ra ,

ig e n k e d v e z m é n y e s

A

k ö z e l m ú ltb a n

á rért é jsz a k a i sz á llá s t;

m e g n y ílt

2. n a g y o b b

É tk e z é s v á la s z th a tó 1.50, v a g y 2 p e n g ő s árb a n (b o r r a v a 

(le h e tő le g e g y e te m r e járó) le á n y o k sz á m á ra t e lje s e ll á 
tá s s a l in te m á tu s u l sz o lg á l. A z O tth o n a v á r o s k ö z e p é n

ló t b e le s z á m ítv a ). J e le n t k e z n i le h e t id. V ic to r J á n o s n á l,

v a n s e g é s z s é g e s , s z é p e n b e r e n d e z e t t s z o b á iv a l m in d en

a v a s. isk o la i s z ö v e ts é g titk á r á n á l, B u d a p e st, I., S o m ló iú t 70.

Az esti nagy összejövetelek nyilvánosak.

— A m . kir. Erzsébet tudományegyetem
á lla m tu d o m á n y i,

o r v o stu d o m á n y i,

v a la m in t

jog- é s
b ö lc s é s z e t - ,

n y e lv - é s tö r té n e ttu d o m á n y i k a ra P é c s v á r o sá b a n , — az
e g y e te m b e

b e k a p c s o lt

ág.

h itv .

e v a n g é lik u s
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Szelényi János,

fo ly a m o d ó a ty ja h a r c té r i s z o lg á la to t t e lj e s ít e t t . E z e n k í

e v . le lk é s z ,

á r v a h á z i ig a z g a tó .

v ü l a z e v a n g . h ittu d o m á n y i k a ro n : 6. O rv o si b iz o n y ít 
v á n y , 7. A z ille t é k e s le lk é s z a já n lá sa , 8. R ö v id ö n é l e t 
rajz. A felvételi engedélyt nyert folyamodók mind a négy
tudománykaron a kari hirdetési táblán történt közzété
teltől számított 8 napon belül tartoznak beiratkozás cél
jából jelentkezni. A beiratkozás rendes határideje azokra
nézve, akik már hallgatói voltak az egyetemnek, 1931.
szeptember 1-től 12-ig. A k ik v a la m e ly e lh á r íth a ta tla n
a k a d á ly m ia tt a r e n d e s h a tá r id ő n b e lü l n em j e le n t k e z 
h e tn e k b e ir a tk o z á s r a , a k a d á ly o z ta tá s u k a t h it e le s o k 
m á n n y a l ig a z o lv a 1931. szeptember 25-ig az illetékes
kar dékánjához, szeptember 30-ig bezárólag az egyetem
Rectorához intézett kérvényben utólagos beiratkozási
engedélyt kérhetnek. A z u tó la g o s b e ir a tk o z á s r a e n g e 
d é ly e z h e t ő végső határidő 1931. szeptember 30-án túl
sem m i

e s e tr e

sem

te r je d h e t.

M e g fe le lő

sz o r g a lm a t

Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

♦ y r i T i T T i i í i n m i r r m T irT n t i i i i m

»

Az új

D u n á n tú li e v a n g. ÉNEKESKÖNYV
e g y s z e r ű és d í s z e s k ö t é s b e n kapható.
Bevezetésnél előnyös árajánlattal szolgálunk.

HORNYÁNSZKY VIKTOR BUDAPEST
főbizományosa: Kókai Lajos könyvkereskedés.
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3. szám.

éiiiiiiimiinimiiiinmiiirm»

és

N vdiaitott a Ovőrt Hírlap av o n d ai a S i H l t t fyoraMlMIfri G rir . C xuciojfG .rf.lv -u , 15 n i « .

fV . 1.1-1 Ligati labrto.) — T«!«*«« 239. — 1905

XVli. évfolyam.

1931. au g u sz tu s 23.

31. szám.

Uapitatta: OR. RlfFIY SlRDOR pfispik. Megialanlk hetenként egvszer. vasárnap.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E lő fize tési i r : E gész é v re 6 P. 40 B IL fé lé v re 3 P
si«rfc*aiM*4rt UUI&.
20 IIIU neDVedévre 1 P. 60 niu Elv sz ia 18 Ilii
K iad ja: I L U IH ER SZÜ Y ETSÉG .
N
É
M
E
T
H
K
Á
R
O
L
T
tiper«».
H irdetési árak m egegvezés szerint.
Postatakarékpénztár! csek k szám la: 1290.
Szarttsztisig is kiaiéhivatal:
LÉBÉI Y (Mosta a.)

Átalakulás.
„Vetkezzétek le az ó embert,
amely meg van romolva és öltözzetek
fel az új embert, mely Isten szerint
teremtetett."
Efézus, 4, 22—24.

A legtöbb emberben megvan az alkalmaz
kodó képesség. Értve alatta nem azt az alantas
színészkedést, hogy kaméleonként felveszi kör
nyezetének színét, sem a pózolást, hogy belerévíti és belelovalja magát különböző szerepekbe.
Az alkalmazkodó képességen értem azt, hogy az
ember a körülmények szerint veti latba tehetsé
geit s gyakran bámulatos szívóssággal a külön
böző akadályokat különböző módon „veszi", az
alkalmakat kellő oldalukról és kedvező pillanat
ban ragadja meg, mígnem eléri célját, megvaló
sítja vagy keresztül hajszol ja akaratát s diadal
maskodik.
Abban az átalakulásban, megújulásban,
amelyet az apostol követel, szintén megvan az
alkalmazkodni tudás. Mert a keresztyén élet
nem természetellenes élet; ami a keresztyén
életben természetfölötti, az nem teljesen idegen
a természetes embertől és a természetes élettől.
Voltaképen nincs észszerűbb és logikusabb valami
a szentek életénél. Az istentisztelő élet okos élet.
Az átalakulás, a megújulás „a ti elméteknek
lelke szerint megy végbe, olyan törvény értel
mében, amelyet a Lélek az elmébe belevésett.
Nem kell azt hinni, hogy a keresztyén élet
valami olyan átalakítást követel, amely állandó
erőfeszítéssel, önsanyargatással jár. Egyáltalán
nem. Akik az újjászületést megtapasztalták,
éppen ellenkezőleg arról tesznek bizonyságot,
hogy az új élet az igazi, az értelmes emberi élet,
s a régi volt az értelmetlen, a hiábavaló, a meg
romlott. A hivő keresztyén nem bírja megérteni,
hogy újjászületése előtt miként élhetett olyan
korlátolt, ostoba, elképzelhetetlenül esztelen
életet.
Az új élet ugyanis nem mesterkélt, hanem
szintén teremtett élet. Sőt, minthogy az igazi
teremtés mindig a szent és igaz Istennek a müve,
azért az új élet az igazán teremtett, Isten szerint
teremtett élet. A másik, a régi élet, az a kendő
zött, mesterkélt, stilizált, kaptafán gyártott élet.
Ha megfigyeljük az embereket, ha összehasonlít
juk a hivő keresztyén viselkedését a „világ gyer
mekeinek" életével, csak valamelyes éleslátással

is észrevehetjük, hogy a világ szerint gondolkodó
és élő férfiak, nők viselkedése milyen sokban
emlékeztet a bábszínházak bábjainak a stílusára,
s mennyivel őszintébb, egyszerűbb, közvetlenebb
az igazán hivő, az újjászületett embereknek a
magatartása. Azt a nyájasságot, nyíltságot, szere tetet, hátsó gondolat nélküli előzékenységet,
amit hivő keresztyének társaságában tapaszta
lunk, soha és sehol nem találjuk meg az úgy
nevezett „mondaine", világi társaságban. Ott az
ember akkor érzi jól magát, ha őszinte, itt akkor,
ha takargat, tettet és másnak adja ki magát, mint
ami.
Persze a kegyességnek is vannak színészei.
S igaz, hogy nincs undortkeltőbb színészkedés,
mint azoké a képmutatóké, akikről Jézus olyan
kíméletlenül tépte le az álarcot. Ha a kegyeskedés valamely körben modorrá válik, ez csak
ugyan a gyomrot keveri fel. De ezeknél a kép
mutatóknál nem is lehet szó az apostol által
követelt megújulásról és átalakulásról. Az ő
viselkedésük azt mutatja, hogy mivé lesz a só,
ha megizetlenül; csak arra való, hogy eltiporják
az emberek. Megszívlelendő azonban minden
körülmények között az, hogy a hivő keresztyén
embernek sohasem szabad annyira félni a kép
mutatók modorosságától, s a világ mosolyától,
hogy amiatt megtagadja a benne működő s elm é
jét megvilágosító Szentlelket, s a magaviseleté
ben inkább iparkodjék a világhoz alkalmazkodni,
mint az álszentekhez. Mert az álszentek mégis
csak olyan színben akarnak feltűnni, mint az
igaziak. Másrészt pedig a szentek viselkedése is
a szentek társaságában és közösségében csiszoló
dik és igen sokszor utólag, lelki fejlődésünk
fejlődésével jövünk rá, hogy akiket eleinte ál
szenteknek és képmutatóknak tartottunk, alapjá
ban véve igen derék és becsületes hivők, akiknek
lehet, hogy megvannak egyéni bogaraik, sajátsa-'
gaik, amelyeket mi önhittségünkben, szeretetlenségünkben, türelmetlenségünkben nem akartunk
elnézni. Később alázatosabbak leszünk és belátóbbak, s megértjük, hogy elvégre a hivő ember
sem veszti el megkülönböztető tulajdonságait,
nem veszti el személyiségét. Mindegyikünk a sa
ját elméjének lelke szerint újul meg s a szentek
közösségének nincs egyenruhája. A gyengédség,
kíméletesség, a mások személyiségének tisztelete
nem olyan erények, amelyeknek az újjászületet
tek gyülekezetében nem volna helye és értéke.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA
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A képmutatás vádjával igen óvatosan kell napi Iskolai Szövetség kiadásában, id. Victor
tehát bánnunk s minden esetben fel kell vetnünk János szerkesztésében megjelenő: ,,A Fecské“
azt a kérdést is: mi az oka annak, hogy ez vagy című lap különböző cikkeken és híreken kívül
amaz a felebarátom nem őszinte irányomban, ha évenként ötvenkét biblai történetnek a részletes
nem képmutató. Mert feltéve, hogy csakugyan feldolgozását hozza, azonkívül a Csendes Percek'
képmutatóval van dolgunk, a hiba lehet őbenne, című havi melléklete minden napra szóló, ~s a
de lehet mibennünk is. És nagy baj, ha valami vasárnapi leckével szerves összefüggésben álló
beképzelt nagy szent álszenteket produkál; nagy bibliai szakaszokon alapuló elmélkedést évi öt
baj van t. i. a nagy szentnek a szentsége körül. pengőért. Amíg nem tudjuk hitoktatásunkat;
talpraállítani, minden hitoktatónak sürgősen
ajánlom, hogy foglalkozzék a Vasárnapi Iskola
nagy irodalmával. A Vasárnapi Iskolák Szövet-'
ségének budapesti konferenciájával kapcsolatban
kötelességmulasztást követnék el, ha nem emlé
kezném meg id. Víctőr Jánosról, a budapesti skót
Az augusztus hónapi konferenciáknak soro misszió polgári iskolájának nyugalmazott igazga
zata már magában véve is arra mutat, hogy a tójáról. Csodálatos az a munka, amit eltekintve
protestáns egyházakban a lelkek ébredeznek, a konferencia előkészítéséről, magán a konferen
megmozdulnak. Négy napon keresztül volt alkal cián, mint tolmács végzett, három nyelven:
mam résztvenni a Vasárnapi Iskolák Világszövet magyarul, angolul és németül ismertetve az elő
ségének Budapesten tartott európai konferenciá adásokat és hozzászólásokat.
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ján. Európának majdnem valamennyi országán
kívül képviselve volt Sziria és Palesztina, Ame
Augusztusban tartják még a C. E. konferen
rika és Afrika is. Sok tanulságot, indítást és lel ciáját Cegléden, a KIÉ konferenciáját Kecskemé
kesedést merítettem ebből a konferenciából. Bár ten, a fiúk, leányok, lelkészek és theológűsok
lett volna nagyobb számmal képviselve egyhá konferenciáit Klotild-ligeten, a Fébé-diakonisszazunknak hitoktatással foglalkozó lelkészi és taní szövetség ottani házában, a Béthelben. Elmond
tói kara, mert hitoktatásunk módszerét és tárgyi hatjuk, hogy ezen a téren élet pezsdül. Az eddig
eszközeit illetően nagyon el van maradva nem mondottakból talán kiderült, hogy én nein va~
csak a Vasárnapi Iskola mögött, hanem a többi gyok a konferenciáknak ellensége, sőt magam is
tantárgyak mögött is. Iskoláink, melyek felszere elég szorgalmas és lelkes konferenciaiátog^tó.
lésre egyébként mégis szánnak bizonyos össze vagyok. Az tehát, ami itt következik, egyáltalán
geket, a vallástanításhoz egy-egy vallásos képet nincs annak szánva, hogy a, konferenciák: érté
is csak nagy nehezen, közgyűlési határozatok és kéből, szükséges voltából egy jöttét is elvegyen.,
ismételt sürgetések után helyeznek el a tan Ámde szükségesnek tartom rámutatni a konfe
termekben, élénk jellemzéséül annak a szomorú renciák egyik veszedelmére, T. i. arra, hogy az
állapotnak, hogy milyen névleges iskoláink hit ember a konferenciákat már magában véve ele
vallási, keresztyén jellege. A kir, tanfelügyelő gendőnek tartja és. megelégedett önmagával,
ségek pedagógiai szemináriumokat t artanak a hogy a konferenciákon résztvett s ott valami gertanítóknak, de semmi nyoma nincsen annak, hogy jedezést érzett a szívében. Az előadók könnyen
a vallástanítás intenzívebbé, elevenebbé, a mo eshetnek abba a. hibába, hogy önmaguknak tet
dern pedagógiai követelményeknek megfelelőbbé szelegnek egy-egy fényes és jó előadásnak meg
tétele céljából az egyházi hatóságok csak a kis tartása után. A hallgatóság pedig igen elégedett
ujjukat is megmozdítanák, A modernül felsze önmagával, hogy eleitől fogva minden előadást
relt vasárnapi iskola — korábban vallott elvem végighallgatott (habár a mi magyar publikumunk
től eltérően — szerintem most már dacára fele még az előadások idején sem szeret hallgatni,
kezeti iskoláztatásunknak, szükséges azért, hogy s még kevésbbé bír 2—3 óránál tovább kitartani)..
a vallástanítás ne a régi, elavult, bepókhálósodott Jegyezzük azonban jól meg magunknak azt az
módon és eszközökkel történjék, hanem működ igazságot, hogy az egyház élete nem a konferen
jék benne az inspiráció, lendület és élet, amelyet ciákban van, hanem a gyülekezetek és családok
úgylátszik a hivatalos organizáció nem képes életében. Ha a konferenciákon felgyülemlett
belevinnú A Vasárnapi Iskolai Szövetség van spirituális és morális erőket nem tudjuk a gyüle
hivatva arra, hogy embereinek és szervezetének kezetek és családok életébe transformálni, akkor
elevenségével, mozgékonyságával adjon megúju a kouferenciázás csak tűzijáték s a nagyszerű
landó vatlástanításunknak olcsó képeket, énekes előadások csupán szappanbuborékok.
könyveket, személtetési eszközöket. Mindezt az
eddigi tapasztalatok szerint az egyház nem tudja
megadni. Az énekeskönyvünk ára közelebb áll a
A Vasárnapi Iskola konferenciáit a Zene4 pengőhöz, mint 3-hoz, holott a német közösségi művészeti Főiskola gyönyörű szép termében tar
mozgalom által újonnan kiadott, 616 éneket fel tottuk, lelkes vasárnapi iskola-barátok és mun
ölelő „Reichs-Lieder“ puha egészvászonkötésben kások társaságában; kitűnő volt a baptisták ének
80 pfennigbe, 1 pengő 17 fillérbe kerül! A Vasár kara, nagyszerű az orgona és az orgona játék.
242 .
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Mindez szivárvány módjára tűnik el, ha nem va
gyunk elég kitartók és alázatosak, a munkát
valami rozzant iskolában, valami falusi szobács
kábán, nyekergő orgona-kíséret mellett, 5—6
rongyos ruhába öltözött gyermekkel hétről-hétre
végezni. A konferencia előadói számára adva van
a megfelelő környezet, nem marad el a hálás
visszhang, gondolataik, eszméik, terveik trombita
szóként hatnak. De nem ez a fontos. Nagyszerű
dolog az, egy felvillanyozott gyűlésnek megmon
dani, mit hogyan kell tenni és hogyan nem sza
bad tenni. De még nagyszerűbb dolog, a munkát
magát, szürke környezetben, sok ellenséges és
lehangoló körülmény mellett napról-napra, vagy
hétről-hétre elvégezni. Dr. Kelly Jakab kiválóan
elnökölt, személyéből szellemi erő árad. De ne
felejtsük, hogy a konferenciáknak nem az a célja,
hogy megtanuljuk miként lehet elsőrendűen elnö
kölni; elnököt Magyarországban nem nehéz ta 
lálni. Az a fontos, hogy a konferenciákról úgy
menjünk haza, hogy legyen erőnk a szürke hét
köznapok kicsiny munkáit elvégezni: a levelekre
pontosan válaszolni, a hittanórára vagy a vasár
napi iskolai órára lelkiismeretesen előkészülni,
néhány szem tanulónak lelkesen tanítani, 30—40
embernek egész esztendőn, sőt egész életen át
prédikálni, anyakönyveket, iktatókat vezetni, hű
séges lenni kicsinyekben és nagyokban. Az Isten
országának tulajdonképeni munkája nem a dísz
termekben, hanem igen eldugott helyeken, ki
csiny szobákban, sőt titkos kamrákban folyik.
A hadseregnek szüksége van zászlótartókra, akik
fennen lobogtatják a lobogót, de elemi szüksége
van cipészekre, akik lábbelit csinálnak, akik
megfoltozzák és megtalpalják a rongyos bakan
csokat, hogy a sereg menetelhessen. Zászlótar
tóink vannak. Sajnos, kevesebben ambicionálják
maguknak a foltozóvarga nem kevésbbé hasznos
és nem kevésbbé dicsőséges szerepét. Az Isten
országának ugyanis megvan a maga külön és
különös mértéke, amellyel a dicsőséget méri.
Egy igen hasznos módja az életszemléletnek
és hatalmas serkentője a lelkiismeretes, lendüle
tes, vidám kötelességteljesítésnek, ha a konferen
ciák üdítő és felvillanyozó közössége mellett, s
gyakran arról egészen elfeledkezve, gondolunk
egy másik közösségre, amelyről az Apostoli Hit
vallás azt mondja: Hiszek egy közönséges keresz
tyén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét.
Az odafennvalókra nézni, ez minden keresztyén
embernek és keresztyén munkásnak kimeríthetet
len és kiapadhatatlan erőforrása. Gondolni a hét
köznapok apró gondjai, kellemetlenségei fölött
az örök dicsőségre; gondolni a közönyös vagy
ellenséges, elfásult vagy felfuvalkodott, önző
vagy kegyetlen emberek között azoknak a társa
ságára, akik várnak reánk e rövid földi élet nyo
morúságai után, hogy örökre velük és közöttük
legyünk a mennyei Atya házában és megszentelt
csarnokaiban!
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Egyházmegyei gyűlések.
— Esperességi közgyűlés. A tolna—baranya—so
mogyi egyházmegye július hó 8-án tartotta ezévi rendes
közgyűlését Bonyhidon. Ügy dr. Pesthy Pál felügyelő úr
Onagyméltósága elnöki megnyitója, mint az esperesi
jelentések mindenekelőtt a váratlanul elhunyt Schöll
Lajos főesperes és Baldauf Gusztáv emlékének áldoztak.
Mindegyik hivatott apostola volt a belmissziúnak, Sza
vukra megmozdultak a csendes vizek, buzgó működésük
nyomán az ébredés jelei mutatkoznak. — A fontosabb
javaslatok közül a közgyűlés a lelkészválasztási szabály
rendelet-tervezet mellett, de az egyházfegyelmi szabály
zat ellen foglalt állást. Elvben senkinek se lehet ellene
kifogása. Mégis a lelkiélet terén, napjainkban, megfeleld
előkészítés nélkül, ilyen fegyelmi eszközök alkalmazása
legalább is veszedelmes kísérletnek látszik. — A törpe
iskolák szomorú sorsának tárgyalása kapcsán a közgyű
lés megértő szeretettel fordult Nagyszokoly felé és el
határozta, hogy minden lehetőt megkísérel e válságba
jutott gyülekezet megmentése érdekében. — A lemon
dás folytán megüresedett világi aljegyzői tisztségre
Gömbös Miklós reálgimn. tanár, az elhunyt Laki Zoltán
vél, biz. tag helyére Rózsa Sándor reálgimn. tanár
választatott meg. Ügy a fő-, mint az alesperesi állás üre
sedésben lévén, a közgyűlés a jelenlegi helyetteseket
felkérte a továbbhelyettesitésre, elrendelte az új válasz
tást, megválasztotta a szavazatbontó bizottságot s a sza
vazatok beküldésének terminusát aug. 15-ében állapí
totta meg. — A közgyűlést megelőző nap délelőttjén az
egyházmegyei lelkész- és tanítóegyesület ülésezett. Dél
után az esperességi bizottságok tárgyaltak. Az előkészítő
nap befejezéséül nagy érdeklődés mellett vallásos est
tartatott a templomban, ahol Dörmer Frigyes németül,
Fábián Imre magyarul beszélt, a gyűl. vegyeskar B&ier
János karnagy vezetésével a szokott precizitással éne
kelt, a leáayegyesület tagjai szavalatokkal s egy nagyon
megható kvartettel szerepeltek.
— Egyházmegyei közgyűlés Rajkán. A mosom egy
házmegye Rajkán tartotta ezévi esp. közgyűlését júl.
13-én az egyháziak és világiak élénk érdeklődése -és
részvétele mellett. A megnyitó imát Zimmermann alesperes mondotta, az elnökletet Wenk Károly esperes
és a megjelenésben hivatalos teendői által akadályozott
dr. Stelczer egyhm. felügyelő helyett a legidősebb gyüle
kezeti felügyeld: Lepossa Dániel látta el. Az esperesi
jelentés iránytmutató és beszámoló tendenciával tárta
a hallgatóság elé az elmúlt év világtörténelmi és egyházmegyei jelentőségű eseményeit és emléknapjait. Vázolta
az egyes gyülekezetek anyagi és szellemi szintjét, törek
véseit, bajait, kötelességünket ebben az egyben dombo
rítva és pointirozva: „ragaszkodjunk hitvallásunkhoz”
(Zsid. 4, 14.). — E megnyitó után a szokásos jelentések
következtek. (Esp. számadások, számvevőszék, költségvetés, tanügyi jelentés.) — Nagyobb tért foglalt el a
tanítóegyesület beszámolója és javaslta az elemi isko
lai népoktatás eredményesebbé tétele tárgyában.' Meg
gondolásaik eredménye, hogy az egyet, gyűlés által ki
adott javaslat haladást jelent ugyan, de a megoldást
csak a 8 oszt. népiskola hozhatja. A nyolcosztályú.ősz-
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tatlan iskola egyetlen lehető megoldása pedig az auto
nóm szász iskolák által m utatott út’ kétévenként venni
fel a növendékeket és két turnusban folytatni le a tan 
anyagot, úgyhogy egy évben L, III., V., VII. osztály lesz,
a másik évben II., IV., VI., VIII. osztály. Tehát négy
négy osztály lenne. — Zimmermann alesperes a lelkész
választási szabályrendelet tervezetét ismerteti. Az elő
adó is, több terjedelmes hozzászólás is elismeri az üd
vös régi és új szakaszt. Egyhangúlag elvetik és egyházi
alkotmánnyal ellentétben állónak konstatálják a közgyű
lés sarkalatos jogainak a presbitérium ra való átruházását.
(A lelkész meghívását a presbitérium kétharm ad többség
gel elhatározhatná! Egy nagyobb kiterjedésű rokonság
tehát igen könnyen lelkészt oktrojálhatna a gyüleke
zetre. Tessék falusi viszonyokra gondolni, hol a falu
harmadrésze sógor, koma stb.) S megint ott van a javas
latban a hierarchia becsempészni akarása. A gyülekezet
jogait csorbítani (csak két jelöltet állíthat), az esperes
kinullázása (egyet sem jelölhet!) és a püspök kettőt
jelölhet (eddig egyet sem!). Az esperes csak jobban
ismerheti a helyi viszonyokat? Miért kellene őt kizárni?!
Csatlakozik végül az egyházmegye határozott egyöntetű
séggel az alsó soproni egyházmegye javaslatához és k í
vánja a szavazás titkosságát az egész vonalon. Ez kizár
minden külső nyomást. — Az esp. gyűléshez csatlakozott
a gyámintézet gyűlése. A gyűlés az összeget, mely felett
rendelkezik, a székesfehérvári gyülekezetnek szavazta
meg. Az offertorium a gyűlés végén 12,55 P-t tett ki.

Egy amerikai lelkész életéből.
(Trexler Sámuel, a New-York Synod elnöke.)
(Folytatás és befejezés.)

Abban a városnegyedben, amelynek a miszsziónk szolgáim volt hívatva, volt a néhány
holdnyi kiterjedésű kis Winthrop-Park, melyet
Low S. polgármestersége idején létesítettek. En
nek egyik oldalán volt még egy üres telek s úgy
látszott, ez éppen megfelelt volna arra a célra,
hogy egyházunk onnan küldje szét az életnek
sugarait. Schieren úrat meghívtuk, hogy vizsgálja
meg ezt a helyet. Egy vasárnap délután, 1901ben Schieren úr, a kilenc tagból álló egyházta
nács kíséretében megtekintette a telket. Rögtön
azon a véleményen volt, hogy meg kell vásárolni
és nagyobb összeget is adott erre a célra. Mint
telektulajdonosok, nemcsak nagyobb bátorságra
kaptunk, hanem most már siettettük is azt a na
pot, amikor a Messiás-egyházközség nagyobb
munkához láthat. Időközben gyorsan kinőttünk
eddigi szállásunkbó s 190-. novemberében elfo
gadtuk a norvég lutheránus egyház szíves meg
hívását s az ő épületj üknek szuterrén helyisé
geit vettük igénybe. Minden lépésünk jobb és
jobb elhelyezkedést biztosított. Itt azonban új
nehézségeink támadtak. Istentiszteleteinket a
norvég gyülekezetéivel egy id őben kellett tarta
nunk. Minden jóigyekezet ellenére a norvégek
hatalmas koráljai gyakran elnyomták a Messiás
egyházközség tagjaihoz intézett prédikáció sza
vát,
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1901. őszétől sokat tanulmányoztuk az építkezési terveket, amelyek rohamosan növekvő
munkánk számára voltak hivatva hajlékot te
remteni. Izgalmas napok voltak azok, amikor
fantáziánk paripáját megnyergelve elképzeltük,
hogy milyen lesz a Winthrop-parkot díszítő
templomunk. De csalódásokban sem volt hiány,
mert mindegyik terv messze túllépte nagyon is
korlátolt anyagi erőinket. Az első gyűjtés alkal
mával csak egy gyülekezeti tag akadt, aki 25 dol
lárt ígért be, de ez a nagyszerű Ígéret sohasem
vált valóra! Végül elhatároztuk, hogy angol gót
stílusban fogunk építeni, de egyelőre csak a
kriptára futotta. 1902. március 16-án tettük meg
az első kapavágást. ,,Beláthatatlan tömeg jött
össze“, írtam a naplómba, „amerre csak néztem,
mindenfelé arcok tergere.“ A munkánk most már
szilárdan bele volt ágyalva a város életébe.
Május 4-én, vasárnap, volt az alapkőletétel.
Az épületet szeptember 28-án szenteltük fel.
Atyám prédikált, A helyiségben 450 ember fért
el, s már az istentisztelet megkezdése előtt zsú
folásig megtelt. Első alkalommal élveztem lel
készkedésem örömét. Templomunk bizonyos
mértékig képes volt megfelelni a meglevő alkal
maknak, Annyi gyermek volt azon a környéken,
hogy csak ajtóinkat kellett kitárni, hogy beözönljenek. A gyermekek hamarosan meg is töltötték
megnagyobbított hadíszállásunkat s büszke nap
volt az, amikor a szokásos brooklyni Vasárnapi
Iskolai parádén nem kevesebb mint 700 gyer
mekkel vehettünk részt, A gyülekezetnek többi
munkaága is ilyen arányokban növekedett. Egyet
azonban még mindig fájlalok. Tekintettel a ked
vező alkalmakra, mennyivel eredményesebb lett
volna a munkánk, ha rendelkezésünkre álltak
voltak ebben a gigantikus feladatban jól kikép
zett munkások. Milyen pazarlást visz végbe az
egyház!

Í

Iskoláink.
— A szarvasi tanítónőképzőnek 181 vizsgázott nö
vendéke volt; közülök evangélikus 151, Az intézetnek
internátusa van s kiemeljük, hogy evang. vallású b en t
lakó havi fizetni valója a tandíjat is beleértve összesen
67,40 P. örvendetes, hogy a felvételért folyamodók
száma jóval több, mint amennyit föl lehet venni az osz
tálylétszámba és sajnálatos, hogy intézeteinket a szük
ségletnek megfelelően kibővíteni nincs módunkban, —
Az Értesítő Kiss Sándor igazgatónak „Az elemi iskolai
számtantanítás módszere“ c. értekezését hozza.
— A soproni tanítóképző Hamar Gyula igazgató
szerkesztette Értesítőjében értékes az a kimutatás,
amely az intézetben 1859—1931-ig végzett, illetőleg
képesített tanítókról és kántorokról készült; e szerint
összesen 1215 jelölt nyert tanítóképesítést (1106 evang.),
995 kántorképesítést és 54 leventeoktatói igazolványt.
A múlt tanév végén vizsgázott 137 növendék (131 evang.).
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A bennlakásban 50 növendéknek tudtak helyet szorítani,
24 növendéket pedig az ú. n. externátusban helyezett el.
A liceumi tápintézetben étkezett 102 növendék. A segé
lyek, ösztöndijak, jutalmak értéke 6150 P. A német
nyelvi tanfolyam tavaly is működött 2 csoportban 31
növendékkel összesen 102 óraszámban; német képesítő
vizsgálatot tett 5 növendék. Az intézettel kapcsolatos
két tanerős gyakorló-iskolának öt osztályban 57 nyilv.
és 1 magántanulója volt. A soproni képezdének az igaz
gatóval együtt mindössze öt rendes tanára van; egyéb
ként a tanári testület tizenhét tanárból áll.
— A miskolci jogakadémia. A tanári karban válto
zások álltak be. Surányi-Unger Tivadar dr. szegedi
egyetemi tanárrá neveztetvén ki, tanszékére a választóbizottság ifj. dr. Haendel Vilmost választotta meg nyilv.
rendkívüli tanárrá. Hebelt Ede fegyelmi ügyének végle
ges elintézésével megüresedett tanszékre Zelenka István
dr. választatott nyilvános rendkiv. tanárrá. A Miskolci
Jogászélet szerkesztését Sztehlo Zoltán vette át; a ta
nári kar igen értékes és gazdag irodalmi és kulturális
munkásságot fejt ki. — Sajnos a jogakadémia építkezési
ügyét, annak dacára, hogy pedagógiai és higiénikus
szempontok egyaránt sürgőssé teszik, mindeddig nem
lehetett dűlőre juttatni. A z a k a d é m i a j ö v ő r e
ü n n e p l i 400 é v e s f e n n á l l á s á t . Az akadémia
tanári kara 6 nyilv. rendes, 2 címzetes nyilv. rend..
2 nyilv. rendkívüli és 2 magántanárból áll. Dékán dr.
Bruckner Győző, aki az akadémia 1930131. évi almanachját is szerkesztette. A hallgatók száma az I. félév
ben 362, a II-ban 367 volt. A kultuszminiszter az I. évre
felvehető hallgatók számát 80-ra emelte fel az idegen
állampolgársággal bíró ifjakon kívül.
— Aszódi Petőfi-reálgimnázium. Tanulók száma
400; közülök evangélikus 84, ref. 33, r. kath. 235. Az inté
zet régi alumneuma a jövő tanévtől internátussá alakul
át. Dr. Oravecz Ödön igazgató az iskola legnagyobb jó
tevőjének, báró Podmaniczky Árminnak az életrajzát
írta meg az értesítőben. Armin báró atyja, Podmaniczky
Károly, a dunántúli egyházkerület felügyelője, anyja egy
szász miniszter leánya volt. Nevelönője hozta be ha
zánkba a Karácsonyfa állításának szokásál Egy másik
értekezésében az igazgató új adatokat közöl az intézet
első évtizedeiből. E szerint az 1766. évi országos investi
gatis által Magyarországon talált 35 ág. hitv. evang.
közép- és felső iskolák között olvasható először az
aszódi „latin-iskola neve. Egy 1778-ból való jelentés
szerint az iskolának akkor 30 tanulója volt. Az iskola
főhatósága a bányai egyházkerület. A tanári testület 14
tagból áll. Az új tanévet már az új iskolaépületben le
het megkezdeni.
— Budapesti gimnázium. Rátz Lászlóról, akinek
arcképe is megtalálható az értesítőben, az iskola 1930ban elhalt nyug. igazgatójáról Renner János írt nekro
lógot; Kerecsényi Dezső dr, a magyar olvasókönyvről
értekezést. Az újabb alapítványok összege 1984 P.
A tanári testületnek 24 tagja van. Igazgató Mikola Sán
dor. A tanulók száma 606, evangélikus 302. A gimná
ziummal internátus van kapcsolatban, amelynek 38 benn
lakó és 21 bejáró növendéke volt; a növendékekkel a
tanulmányi időben 5 tanár foglalkozott; az internátus
a növendékek részére hét tanfolyamot is rendezett.
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A gimnáziumban a tanulóknak juttatott különböző segé
lyezések 16.917 pengőt tettek ki: Elénk tevékenységet
fejtett ki a „volt növendékek egyesülete" is; ez az egye
sület Lux Elekkel elkészítteti Rátz László emléktáblá
ját, amelynek felavatása szept. 30-án lesz.
— Békéscsabai reálgimnázium. Az értesítő méltatja
dr. Sailer Vilmos felügyelőnek az intézet körül szerzett
érdemeit, és ismerteti Balás Ádám nyug. tanár működé
sét. A tanulók száma 500, közülök evangélikus 183, ref.
78, rk. 174. A tanári testület 20 tagból áll. Igazgató dr.
Rell Lajos.
— A soproni Uccum. Értesítője kegyelettel emlé
kezik meg Hollós Jánosról és Rosta Ferencről, az inté
zet elhunyt igazgatójáról és tanáráról. A „Hollós János
Emlékalapítvány‘‘-ra az Értesítő kimutatása szerint 1521
pengő gyűlt össze; a gyűjtés még nincs befejezve. —
A jutalmazott tanulók száma 104; a jutalmak összege
7545 P (az utolsó békeévben 11.677 korona!). A tanári
kar 14 rendes tanár és az intézeti orvos. A tanulók
száma 300, ezek közül evangélikus 248. Az Értesítőt
Németh Sámuel h. igazgató szerkesztette.
— Szarvasi gimnázium. Raskó Kálmán igazgató.
Az értesítő elején Korim Kálmán vallástanár reformációi
emlékbeszéde olvasható; végén folytatólagosan megjele
nik az intézet könyvtárának katalógusa. Az iskolának
internátusa és alumneuma van. igazgató Wünschendorfer
Aladár tanár; az internátus a tanév elején nyilt meg
s 25 növendéknek van hely; az élelmezés az alumneumban történik, ahol nem internátusi tanulók is kapnak
havi 20 pengőért ebédet és vacsorát. A tanári kar 15
tagból áll. A tanulók száma 318, evangélikus 180. Saskó
Sámuel a vanyolai (Veszprém m.) születésű Vajda Péter
nek (1808— 1846), az intézet névadó igazgatójának életét
és működését ismerteti. Az iskola felügyelöbizottságái
a két fenntartó egyházmegye választja; elnöke dr. Melich
János egyetemi tanár. A bizottság tagjai a békési és a
csanád—csongrádi egyházmegyéből kerülnek ki.

Egyházvédelmi szabályrendelet.
Irta: Csóváry Dezső.

Az Evang. Lapja aug. 9-i számában ,,A reverzális kérdéséhez" címmel cikk jelent meg egy
fehérvári presbitertől, amely cikkhez írójának
csak gratulálni lehet, mert öntudatos egyházszeretetről tanúskodik. A cikk az egyházvédelmi
szabályrendelet-tervezetből kiragadta a reverzális kérdést és csupán azzal foglalkozik. Ehhez
a tervezethez akarok én is néhány szót szólni.
Ügylátszik, hogy ez a tervezet az egész vona
lon nagy vitát produkált. A nógrádi közgyűlés
parázs vita után — az előadó némi módosításá
val — a tervezetet elfogadta. Én ellene szavaz
tam és ellene szavazott még négy paptársam is.
A cikkíró szerint a vegyesházasoknál a kath. fél
azzal érvel, hogy tőle egyháza megköveteli a
reverzálist, mert különben eltiltatik a szentségek
től. Ez tényleg igaz. De reverzálist 90 százalék
ban nem ezért kötnek ellenünk. A legtöbbször
persze ezt hozzák kifogásul a reverzálisadók, de
valóban úgy fest a dolog, hogy az illető házas

246.

__________________ EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1931.

sága révén nagyobb kenyérhez, protekcióhoz, kell, még házasságközvetítő is. A pap osztozzon *
fényesebb összeköttetésekhez jut és ezekért a híveinek örömében és bánatában, legyen velük
földi dolgokért könnyelműen eladja gyermekeit. lélekben s akkor nincsen ellenünk reverzális,
A prot, férfiak a fentiek miatt adnak reverzálist, És ha mégis lenne, úgy arról már a lelkész nem
a prot. leányok pedig azt mondják: hát mit csi tehet. Jézust is elárulta tanítványa és lesz evan
náljak, csak nem maradhatok vén lány! A kath. gélikus is, aki mindezek ellenére elárulja egy
berkekben azt mondják, hogy prot. uralom van házát, de a lelkész lelkiismerete nyugodt lesz.
s ezt a nézetet beledobták a köztudatba, de ma
Miért volt szüksége a kath, egyháznak a
guk között érzik, hogy sohasem volt nagyobb a „Ne temere“ bullára? Mert recseg-ropog ereszté
klérus nyomása, mint most. Eklatáns példa erre keiben, mert híveit már csak rendszabályokkal
nézve Szuhovszky Gyula vallástanárnak a ,,Jö j tudja magához kötni. De ez sem sokat ér. A hithű
jetek én hozzám“ c. lapban megjelent cikke egy Spanyolország már kirúgott a hámból és most.
ev. ifjúról, aki azért nem kapott állást, mert a pápa országa is készül. Már nem messze van
evangélikus. Az ilyen és hasonló esetekről tud az idő, amikor a béklyóba vert kath. hívek ná
nak a prot. ifjak is és sok bizony végelkeseredé lunk is, dacára minden ijesztgetésnek, lerázzák
sében lesz hűtlen egyházához. Nem mentem én a „Ne temerét“, amikor eljön az ú. n. katholikus
ezeket a hűtlen evangélikusokat, de sok esetben kormány!
Lizony a kenyérért lesznek hűtlenek.
A tervezet szerint az erkölcstelen és iszákos
Ügy a szabályrendeletben, valamint Irányi hívő is megdorgálható nyilvánosan és esetleg ki
módosításában is benne van, hogy az ilyen hűt zárható. Ez helytelen. Hiszen Jézus a bűnös
len egyháztag kizárható az egyházból. Ez telje asszonynak is megbocsájtott. Dorgálja meg a lel
sen lehetetlen. Még a kath. egyház sem zárja ki kész az ilyen hívét négyszemközt, de ne nyilvá
az ilyen hivőt, de nem is zárhatja ki, mert bele nosan. Több eredményt érünk el szeretettel, mint
ütköznék az állami törvényekbe. Ezerszer ki kardcsörtetéssel. És az apák bűnéért a gyerme
zárhatok én valakit az egyházból, az állam mégis kek is meglegyenek bélyegezve, mert nemcsak
úgy fogja kezelni az illetőt, mint evangélikust. falun, de még városban is ujjal mutogatnának
Legfeljebb nem fizet adót; azt hiszem ezért nem az ilyen ember családjára is! És különben az
fog kétségbe esni. Nem felekezetnélküli lesz az ilyen egyének ellen hathatósabb a polgári törvé
illető, hanem evangélikus, de veszedelmes evan nyek igénybevétele.
gélikus, aki elkeseredésében minden eszközt
A szabályrendeletet addig nem lehetne
megragad, hogy ártson az ev. egyháznak.
életbeléptetní, míg a ref, testvérekkel szigorú
A tervezet szerint az ilyen lélek eltiltandó egyességre nem jutnánk, hogy egymástól híveket
a kegyelmi eszközök használatától. Ez teljesen nem fogadunk el. Ez pedig nehezen fog menni.
ellenkezik Krisztus szellemével. Hiszen Jézus A gyarmati ev. és ref. egyházak errenézve egy es
még annak is megbocsájtott, aki őt halálra adta. ségre léptek. És mi történt? Egyik nógrádmegyei
Mi büszkén hirdettük és hirdetjük, hogy a mi fiijában a kurátor sikkasztott, mire az ev. lelkész
egyházunk Krisztus tanítását a legtisztábban felfüggesztette őt. A kurátor feleségével ezután
őrizte meg. Vájjon most mi is a pápai egyház jelentkezett a ref, egyház papjánál kitérés cél
után akarunk menni és mi is egy „Ne temere“ jából. A ref. lelkész fel is vette őket. Ha nem
bullát akarunk kiadni s ezzel Krisztus tanításai lesz a ref. egyházzal szigorú egyességünk, úgy
tól eltávolodni?! Amelyik egyház már kényszer a mi egyházunkból kirekesztett lelkek menedéket
zubbonyokat alkalmaz és azzal akarja megkötni találnak náluk.
Legyen először az ev. pap bigott, nevelje
híveit, ott bajok vannak. Ezeket a bajokat pedig
kényszerzubbonnyal nem lehet meggyógyítani. családját bigottnak, hogy ne történhessen, oly an
Először azt nézzük, hogy mi okozza a bajokat eset, hogy ev. lelkésznek kath, unokája legyen!
és a sebeket, A fent említetten kívül sok lelkész Hiszem, hogy akkor a hívek is bigottak lesznek,
nemtörődömsége okozza a bajokat. Ha az a hívő s ma minden evangélikusnak annak, kell lenni,
azt látja, hogy a lelkész nemcsak akkor törődik hogy a pápai dumpinggal szemben megálljuk a
vele, amikor adóról van szó, hanem mindig és sarat. Szerény javaslatom az lenne, hogy ha mégis
szívén viseli sorsát, akkor nincs szó reverzális- életbelépne ez a szabályrendelet, úgy azt csak
ról. — Ne essék szerénytelenségnek a következő. az 500 lelken felüli egyházközségekre alkalmaz
Fejérmegyei lelkészkedésem alatt az egész köz zák, mivel a kicsinv gyülekezetekben a lelkész
ség — túlnyomórészt kath. — „bigott lutheránus intenzívebben tud foglalkozni és hatni a hívek
pap“-nak nevezett s egyik uradalmi tisztviselő kel, mint a nagy gyülekezetekben!
azt mondta, hogy ha az evangélikus papot meg
A fehérvári presbitert azonban a legnagyobb
égetnék, akkor ő három méter fát ajándékozna szeretettel üdvözlöm, mert az ő írásán keresztül
az égetéshez. És az evangélikusok erre büszkék egy öntudatos, 100%-os evangélikus lelket ismer
voltak. Jobb, ha azt az evangélikus papot meg tem meg, aki féltő szeretettel van eltelve szoron
akarják égetni, mintha azt mondják, milyen gatott egyháza iránt. Ha minden ev. presbiter és
jó, türelmes, — maguk közt még hozzáteszik, felügyelő keblében olyan lutheránus szív do
mint a birka. — Legyen az a pap híveinek min bogna, mint őbenne, akkor sokkal kevesebb seb
denben segítségére, legyen ügyvéd, jogász és ha tátongna egyházunk testén!
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— Kitüntetés. A dán király Leffler Béla dr. egyetemi magántanárnak, a stockholmi magyar követség
sajTöetőadóján&k a Dannebrog*rend lovagkeresztjét ado
mányozta.
— Dr. Pesthy Pál betegség«. Dr. Pesthy Pál nyug.
igazságügyminiszter, a bányai egyházkerület felügyelője
a 33-as bizottság aug. 17-iki ülésén rosszul lett. Egy év
vel ezelőtt epebántalmak miatt súlyos műtéten esett át
s azóta erösebbfokú vérszegénységben szenved.
— Halálozás. K o z á k I s t v á n , a nyíregyházi ág.
h. ev. Kossuth Lajos reálgimnázium tanára, a 8 8 . sz.
Szabolcs cserkészcsapat parancsnoka, életének 54., ta
nári működésének 30. évében augusztus 7-én, Budapes
ten hosszas szenvedés után elhunyt. — F a r k a s E l e 
m é r büki lelkész, a soproni alsó egyházmegye esperese
augusztus 14-én életének 69-ik, áldásos lelkészi műkö
désének 44-ik évében az Ürban csendesen elhunyt.
Temetése augusztus 16-án volt Bükön. — R a p o s
G y ő z ő debreceni lelkész a Villach és Bruck a. Mur
között történt vasúti szerencsétlenség áldozata lett.
Rómából utazott hazafelé, amikor gyorsvonata belefutott
egy tehervonatba. Raposnak mindkét Lába eltörött, azon
nal amputálták, de a műtét nem tudta megmenteni az
életnek, augusztus 17-én reggel elvérzett a leobeni kór
házban. Rapos Győző a szintén hirtelen elhalálozott
Farkas Győző helyébe került lelkésznek Debrecenbe ez•ímt két esztendővel'. Harmincnyolc éves volt. ' —
H o l é c z y J á n o s nyug. lelkész 74 éves korában,
augusztus 13-án, Szadán meghalt. — R ó z s a S á n d o r
nyög. beledi lelkész augusztus 4-én 81 éves korában Kissomlyón meghalt. Beleden temették el. Negyvennégy
évig működött a Lelkészi pályán. — I d . K o v á c s
M i h á l y nyug., lelkész, életének 85-ik évében, augusz
tus 18-án Mórichidán (Győr m.) elhunyt.
— Esperesválasztás. A tolna-baranya—somogyi
egyházmegye a Schöll Lajos hidasi lelkész, föesperes
halálával megüresedett föesperesi tisztségre Müller
Róbert felsőnánai lelkészt, eddigi alesperest, alesperessé
pedig Gyalog István kétyi lelkész, egyházmegyei főjegy
zőt választotta. Az új esperesek beiktatása az ősszel lesz
Bonyhádon.
—
Frigyes,
verzitás
67 éves

Az utolsó szász comes meghalt. Dr. Walbaum
országos egyháztanácsos, az erdélyi szász uni
elnöke, a szászok utolsó grófja Nagyszebenben,
korában meghalt.

— Feltigyelőiktatás. Ünnepi istentisztelet keretei
között iktatta be Schöck Gyula lelkész a pápai ev. gyü
lekezet másodfelügyelöi tisztébe Szutter Dániel ny.
igazgatót. A hívek ez alkalommal is egészen megtöltöt
ték a templomot. A beiktató beszéd után az új másod
felügyelő letette a hivatalos esküt, amelyet a gyülekezet
felállva hallgatott meg. Egy minden tekintetben érdemes
és buzgó munkást tüntetett ki a gyülekezet ezen bizalomnyilvánításával. Isten áldását kérjük hivatásának hűséges
betöltésére.
— Lelkészbeiktatás. Müller Róbert föesperes aug.
9-én iktatta be a kalaznói gyülekezet lelkészi hivatalába
Purt Károlyt.

v . ; jy

— Szomorú temetés. F, hó 13*án hunyt el 51 éves
korában a Budapest melletti Sashalomban nemes K o 
v á c s A u r é l ny. alezredes, dr. Szlávik Mátyás ny.
eperjesi theol. akad. dékántanár állami tanítónő leányá
nak, Margitnak, férje. F. hó 16-án d. u. temette nagy
részvét és szép beszéd kíséretében Tóth Szöllös Mihály,
rákosszentmihályi evang. vallástanár és lelkész Sas
halomban.
— Kutas Kálmán, az új szombathelyi lelkész, be
iktatása. „Ez a nap az. amelyet az Úr rendelt, örvendez
zünk és vigadjunk ezen! óh Uram, segits most, óh Uram,
adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jő az Úrnak nevé
ben!" A 118. zsoltár ezen szavai váltak életté augusztus
16-án a szombathelyi gyülekezetben. Kutas Kálmánnak a
lelkészi állásba való beiktatása örömnapot jelentett a
gyülekezet számára. Örvendeztünk és vigadtunk ezen.
örvendeztünk, mert úgy éreztük, az a meggyőződésünk,
hogy az Úr rendelte őt a Czipott Géza halálával árván
maradt nyáj pásztorává. A gyülekezet örvendezésére az
új pásztor felelete Istenhez intézett alázatos fohász:
„óh Uram, segits most, óh Uram, adj most jó előmene
telt." S Istenben bizó pásztorát az Úr nevében köszönti
a nyáj: „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!" — Az ünnepi
istentiszteleten Zongor Béla esperes beiktató beszédében
reámutatott a szolgálat örök Eszményére, a Megváltó
Krisztusra s az 0 példája nyomán a szolgálat magasz
tosságát tárta az új lelkipásztor elé. Az egyházi kar
zsoltáréneke kísérte fel a beiktatott lelkészt a szószékre,
hogy ott lelketfelemelő beköszöntő beszédében I. Kor.
13, 13. alapján elzengje a szeretet fenséges himnuszát:
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három,
ezek között pedig legnagyobb a szeretet." A költői szép
ségű, magasszárnyalású beszéd szívből jőve szivekhez
talált, lélekből eredt s a telkekbe vésődött. — A beikta
tási istentisztelet után ünnepi közgyűlésen egyházi, kato
nai, világi hatóságok s egyesületek üdvözölték az új lel
készt. Az üdvözlő szavak s ezekre adott válaszok mind
a szeretet jelét viselték magukon. A szeretet melege
áradt szét az estéli szeretetvendégségen is, mely kelle
mes, családias jellegével szintén hozzájárult ahhoz, hogy
Kutas Kálmán pár napi szombathelyi tartózkodása után
már igazán otthon érzi magát a gyülekezetben. A szom
bathelyi gyülekezet örömnapja a szeretet napja volt.
Világolva lobogjon a szeretet lángja mindenkor a pásztor
s a nyáj között. A jóságos Istennek hálákat adunk, hogy
hivatott pásztort küldött gyülekezetünkbe s az énekkoltővel kérjük az Örökkévalót: „Bizalmunkat szívünk
mélyében Iránta mind szorosabbra sződd, Hogy üdvös,
szent törekvésében Kövessük és segítsük őt, S mint
egyetértő szent család, Egymást híven öleljük át."
— A Bethlen-kormány lemondása. A Bethlenkormány augusztus 19-én benyújtotta lemondását; a
kormányzó a lemondást elfogadta. Gróf Bethlen István
1921. április 14. óta volt Magyarország miniszterelnöke.
— A Christian Endeavour szanfranciszkói jubileumi
konventjén Poling Dániel elnök a szövetség fenntartására
és propagálására kétmillió dolláros alap létesítését java
solta. A beterjesztett jelentések a szövetség erősödését
mutatják. Különösen növekedőben a mozgalom Olasz
országban, Magyarországon, Délamerikában és Ázsiában.
A tagok létszáma Amerikában is növekszik.
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lelkész távozik Szegedről. Vajha utódjáhak sikerülne
békésebb gyülekezeti belviszonyok mellett megvalósí
tani azt, amit Kutas K. az Évkönyvben sürgős programmnak felállított. Több helyen viseli az Évkönyv annak
nyomait, hogy a lelkészválasztási harc megbontotta a
zárt sorokat. Vajha a jövőben tömörülnének a tagok a
gyülekezet építésére.
— Új evang. magyar gyülekezet Amerikában. Szebik Károly lelkészt augusztus 15-én iktatták be a bridgeporti (Connecticut) Első Magyar Lutheránus egyházköz
ség lelkészi hivatalába. Szebik Károly 1929, őszén ment
ki az Egyesült Államokba, a princetoni szemináriumban
és a philadelphiai Mount Airy szemináriumban tanult.
Korábban Sopronban és Berlinben folytatta tanulmányait
Bridgeportba az idei májusban került, ott 150 családból
gyülekezetei szervezett. Az új magyar gyülekezet az
őszre akar templomot szerezni vagy építeni, addig az
angol lutheránus templomban tartja istentiszteleteit.
— Szeged. Kutas Kálmán szerkesztésében meg
jelent a szegedi gyülekezet Évkönyve az 1930, esztendő
ről, a növekedésnek számos örvendetes bizonyságaival.
Az utolsó tíz évben, a tanulságos statisztikai tábla sze
rint volt 280 keresztelés; 45 reverzális javunkra, 92
kárunkra; hozzánk áttért 32, tőlünk kitért 51. A gyüle
kezet 1930-ban épült új iskolája 62.000 pengőbe került.
A középiskolákban az evang. tanulók száma erősen le
apadt, összesen 138; a tanulók körében 2 bibliakör ala
kult. A Leányegylet biblíaóráit dr. Csillik Bertalanná
vezette. Az Egyetemi Luther-Szövetségben a tagok
száma 56, holott összesen 135 evang. hallgató volt; 642
pengő anyagi támogatást nyújtott. A Nőegylet bevétele
közel 3 ezer pengő volt. A gyülekezeti Luther-Szövetség 1930. évi élete az Évkönyv szerint „eléggé esemény
telen" volt; van 160 tagja. A szegedi városi szegénygon
dozásra jellemző, hogy a város a koldusok segélyezésére
havi 2150 pengőt ád a belvárosi r, kath. hitközségnek
s az ev, hitközség ama kérelmét, hogy számára is utal
jon ki segélyt, elutasította, a fellebbezésre a belügy
miniszter másfél év óta nem válaszol! Megvonta Szeged
város a gyülekezet évi 7500 pengő segélyét is, ami szük
ségessé tette az egyházi adó felemelését, ez viszont
maga után vonta az adófellebbezéseket. Nagyon meg
szívlelendők az Évkönyvnek azon szavai, amelyekkel
kéri, hogy a vidéki egyetemi hallgatók és a klinikákon
kezelt betegek pasztorizaciójának anyagi terheiből ará
nyos részt vállaljon az egyetemes egyház is, A gyülekezet
lélekszáma 2000 körül van, de az evang. tankötelesek
száma 100-on alulmarad; ennek okát a reverzális-statisztika mutatja meg. Kortörténeti szempontból nagyon érté
kes a Függelék azon cikke, amely a szegedi egyházköz
ség városi segélyezésének ügyét ismerteti. Általában el
mondhatjuk, hogy ez az Évkönyv adataival, észrevételei
vel és újjmutatásaival megérdemli az Évkönyvek iránt
nyilvánulni szokott érdeklődésnél nagyobb figyelmet és
tanulmányozást. Főként azt akarom -tanulságaiból ki
emelni, hogy vannak gyülekezeteink, amelyeknek anyagi
ereje gyenge a helyzetükből származó közegyházi szem
pontból fontos feladatok és munkák elvégzésére, s eze
ket a szokásos mértéken felül támogatni' és felvirágoz
tatni a közegyháznak eminens érdeke. Kutas Kálmán

— A pápa mindenben megütközik. A klerikális
internacionálé stratégiájához hozzátartozik, hogy min
denbe beleüti az orrát s a hatóságokat állandóan ostro
molja és molesztálja követeléseivel, igényeivel, Dr, Kelly
J., a C. E. szövetség európai elnöke jelenti, hogy a pápa
megorrolt a szövetség „Krisztusért és Egyházáért" jel
szava miatt. Az Osservatore Romano, a Vatikán hivata
los lapja, tiltakozik az ellen, hogy az olaszországi valdens
ifjúság ezt a jelszót használhassa, mert az szerinte „se
nem világos, se nem őszinte, minthogy a katholikus
Olaszországban, a katholikus nép felfogása szerint, az
Egyház minden külön minősítő jelző nélkül a Katholikus
Egyházat jelenti", s a jelszó használatának célja „zavar
keltés".
— Új gyülekezet Kanadában. Kellner András, a
montreali ev, egyházközség lelkésze megkezdte műkö
dését; az ottani evang. híveket eddig Papp János windsori lelkész pasztorizálta,
— Vakok bibliája. A Brit és Külföldi Biblia Társu
lat harmincnyolc nyelven adja ki vakok számára Braillebetűkkel a Bibliát. A teljes Biblia harminckilenc kötet
terjedelmű és előállítási költsége egy-egy példánynak
330 pengőbe kerül, de a Társulat egy-egy kötetet 2 pen
gőért árusít. Az angol kormány minden kötet előállításá
hoz negyedfél pengővel járul hozzá s a portója Britanniá
ban egy penny, külföldre három penny,
— Spanyolország, A spanyol alkotmánytervezet
szigorúan különválasztja az államot és a vallást. Az állam
nem részesíthet előnyökben, sem hatóságilag nem támo
gathat egyetlen vallást, vallásos egyesületet vagy intéz
ményt sem. Az állam eltöröl minden egyházi rendet,
javaikat pedig nacionalizálja.
— Magyar és evangélikus Luther-rózsák ismét kap
hatók az eddig forgalomba hozottaknál szebb kivitelben
a szombathelyi Leánydíákszövetségnél, darabonként 50
fillérért. Megrendelhetők: Bélák János hitoktató-lelkész
nél, Szombathely, Rákosi Jenő-u, 18.1. A portó- és csoma
golási költségeket 20 darabon felüli rendelésnél már nem
számítjuk fel.
F elelő s k ia d ó : NÉM ETH KAROLY.
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J é z u s é s a nagytöm eg.
„A nagy sokaság örömest hallgatja
vala öt."
Márk 12, 37.

A Krisztus egyháza itt a földön lényege sze
rint missziós egyház. A keresztyéneknek vigyázni,
virrasztani, imádkozni és dolgozni kell. Az ara
tás és a vetés munkája szünetlenül tart. Minden
új nemzedék, minden megszületett csecsemő a
könyörgésnek és az élő hit szeretetmunkájának
megújuló feladata elé állítja a keresztyénséget.
A misszióban nincs vakáció. A fáradozáshoz
inspirációt meríthet az egyház azokból, akik az
egyháznak már élő tagjai; de az inspirációnak
igazi, tiszta forrása nem ez. A lelkesedést, azt
a meggyőződést, hogy munkálkodása nem hiába
való, a legbiztosabban és a legelegyítetlenebbül
azokból a kegyelmi javakból merítheti, amelyek
Istennek adományai; s abból, aki Istennek leg
nagyobb és legtökéletesebb, leggazdagabb és leghathatósabb adománya: a Krisztusból. A Krisz
tusban, a Krisztus által közvetített erőkkel, a
Krisztus által kijelölt célokért dolgozni: ez az
erőnek és eredményeknek legbiztosabb útja.
Nélküle semmit sem cselekedhetünk.
Az egyház missziói munkája elé akadályok
tornyosulnak. A világ a gonoszságban leledzik.
A bűn és annak átka reánehezedik a világra és
beárnyékolja a Krisztus egyházát is. Az ördög
nem nyugszik. Az egyháznak óvakodnia kell
attól, nehogy a világban gyönyörűségét találja,
nehogy a világgal meg legyen elégedve, nehogy
beérje a világgal. Nem szabad csodálkozni, hogy
a világ egyik nyomorúságból a másikba tántorog,
mert ez természetes. Nem szabad csodálkozni,
hogy a világ nem tud segíteni a maga szörnyű
nyomorúságán, s minden önmentő kísérlete
kudarcot vall. Ennek így kell lenni. Hegedűs
Lóránt rámutatott, hogy a napóleoni háborúk
után, száz esztendeje, ugyanolyan bajok voltak,
mint most, a világháború után. Ennél tovább
mehetünk. Az egyiptom.i az asszír, a babilóniai
világbirodalmak idején is ugyanezek a bajok
voltak. S ezer év múlva is ugyanezek a bajok
lesznek. Semmiféle felületes optimizmus nincs
helyén ott, ahol csupán emberek jönnek számí
tásba. Az ember a gonosszal szemben tehetetlen,
mert maga az ember is szívének gyökerében
gonosz.

32. szám.

M e iitlp aik hetenként e ív sz e r. v a sá rn a p .
Előfizetési á r : Ítész R n l P . f l mi., lélévri 3 P
28 m u neovedévre 1 P. 60 till, Evr szán tt Ilii
Hirdetési árak ■ •g o p v azés szerint.

Az egyházban levő só is megízetlenül, az
egyház világossága is elhomályosul és lámpása
füstölögni kezd, ha elszakad a hitnek láthatatlan
világától. Az egyház is többször megtántorodott
és megtagadta Urát. Együtt ordított a farkasok
kal s a világ helyzete még rosszabb lett, mint az
egyház nélkül volt volna. Ha a világosság sötét
séggé lesz, mekkora lesz a sötétség? Ha az egy
ház csak addig alázatos, amíg az alázatosságával
magának nem kaparintja az uralmat; ha csak
addig puritán, amíg le nem telepedhetik a húsos
fazekak mellé; ha csak addig keresi az örökké
való javakat, míg ezen a kerülő úton magának
kincseket nem gyűjt e világban, akkor ugyancsak
résen kell lennie, hogy Ura ki ne köpje a szá
jából.
A nagy sokaság örömest hallgatta Jézust.
Vájjon a nagy sokaság ma is örömmel hallgatja-e
az egyházat, amely Jézus igéjét és tanítását hir
deti? A tömegeknek szinte megdöbbentő meretű
elpártolása, közönye s ellenséges érzülete az egy
ház iránt elég érthetően beszélő tények. Szerte
az egész világon, a keresztyénnek nevezett orszá
gokban. Oroszországtól elkezdve, mindenütt
megtalálható a nagy elpártolás. Európában a leg
több helyen a keresztyén egyház csak az állam
pártfogásának köszönheti azt az exisztenciát,
amire még rámutathat; az állam tengeti benne
az életét. Így nálunk is. Az egyház jövőjének
nagy kérdőjele sokak szemében az, hogy mi lesz,
ha az állam nem támogatja majd az egyházakat.
Szinte jobban félünk ettől, mint attól, hogy mi
lesz, ha az Isten nem támogatja az egyházakat.
S ez mutatja, hogy az egyház maga is sokszoro
san megfeledkezik arról, hogy lényegében olyan
erők éltetik, amelyeket az állam nem adhat meg,
s az állam által adható és adott erők könnyen
elsorvasztják az egyház izomzatát.
A nagy sokaság általában nem olyan ostoba
és könnyenhivő, mint az ember gondolná. Igen
hamar észreveszi, ha az egyház a maga eszm é
nyét azért helyezi olyan magasra, hogy a saját
érdekében eltekinthessen az élet igazságtalansá
gai és piszkosságai felett. Az egyháznak szociális
életeszménye a testvériesség, a felebaráti szere
tet. De jaj az egyháznak, ha a felebaráti szeretet
és megbocsátás nevében egyoldalúlag azt hangoz
tatja, hogy a letiportaknak, a kifosztottaknak, a
jogfosztottaknak az a kötelessége, hogy meg
bocsássák a hatalmasok, a jogfosztók, a gőgösök
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bűneit és visszaéléseit. Jaj az egyháznak, ha
megszűri a szúnyogot, a tevét pedig elnyeli; ha
megdézsmálja a mentát, a kaprot és a köményt
s elhagyja, amik nehezebbek a törvényben: az
ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. A fele
baráti szeretetnek alapfeltétele a társadalmi
igazságosság; ennek az igazságosságnak elhallga
tása vagy elmellőzése sanda értelmezése a sze
retetnek a hatalmasok, a beati possidentes javára.
Hogy a nagy sokaságban olyan óriási a kö
zöny, sőt olyan megdöbbentő az ellenséges indu
lat az egyház iránt, annak oka persze nem csu
pán az egyházban keresendő. Oka ennek az is,
hogy a sokaság azt hiszi, hogy szociális bajait,
sérelmeit a saját erejéből tudja orvosolni. Pedig
az orvoslást a merőben emberi síkon nem lehet
eszközölni. Ahhoz egy másik dimenziónak az
igénybevétele szükséges, és ezt a dimenziót adja
a Krisztus egyháza, hogyha hű marad Urához.
Hű marad abban az értelemben is, hogy tud és
mer az egyéni erkölcstanon túlmenőleg társa
dalmi erkölcstant is adni, értve ezen az ipari,
politikai, nemzeti és nemzetközi életet. Ha ehhez
nem érzi magát elég erősnek, vagy ehhez nincs
bátorsága, akkor be kell érnie azzal a szomorú
és szánalmas szereppel, hogy a nagy sokaság el
halad mellette és sarokbaszorul, ahonnan ala
mizsnákért és kíméletért nyújtogathatja aszott
karjait.

A Béthel-i konferenciák.
Klotildlíget árnyas fái között áll „Béthel“, a „Fébé“
Ev. Diakonissza Anyaiház üdülőtelepe. Minden nyáron
megnépesedik a különben áhítatos csendű telep, hogy
építő konferenciák keretében lelki ajándékokkal hal
mozza el az odasereglő, Igére éhes sereget. Ezidén 7
konferencián szolgált Béthel. Június hó végén a Diako
nissza Nőegylet t a g j a i számára építő- azután közvetlen
e v a n g e h z á l ó konferencia volt. Júliusban az első t a n í t ó
k o n f e r e n c i á j á t rendezte Béthel
nagyon sok áldással.
Augusztus 14—16. f i ú - k o n f e r e n c i á r a sereglett össze mint
egy 60 ifjú, hogy megismerkedjék „a keresztyén ifjú“-nak
azzal az ideáljával, amelyet az Ur Jézus Krisztus állít
elébe s amely csak a Neki átadott életben, az Ő erejé
vel valósítható meg. — Augusztus 18—20-ig mintegy 200
fiatal leány gyűlt egybe a l e á n y k o n f e r e n c i á r a . Az előadá
sok (Légy otthon az egyházban, az írásban, az imádság
ban és az Urban) és a délutáni kirándulások bibliaórái,
beszélgetései és Kunst Irén Kinából hazatért misszíonáriusnő előadása a kínai misszióról sok leányka lelkére
döntő hatást gyakoroltak. A záró összejövetelen sok meg
ható bizonyságtétel hangzott el a megtalált Megváltóról
vagy az Őbenne való mélyebbre jutásról.
Augusztus 24—26-ig lelkészek számára nyílt meg
Béthel kapuja, hogy egy-két megáldott „csöndes napot“
készítsen az Ige szolgáinak. Mintegy 20—25 lelkész se
reglett egybe erre az áldott alkalomra.
A l e l k é s z k o n f e r e n c i á t pedig augusztus 24.-én este
szeretetvendégség nyitotta meg, amelynek keretében
Z u l a u f H e n r i k , a Fébé
Diakonisszaház lelkésze szólt

az
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egybegyűltekhez. — Másnap az első előadást
lelkész tartotta Az Ur Jézus Krisztus gyü
lekezetének f u n d a m e n t o m á r ó l . A mai válságos időkben
szükséges tudnunk, hogy van „megtartás népe“, aki az
Ur Jézus Krisztus gyülekezete, amelynek egyedüli fun
damentuma maga az Ur Jézus Krisztus. Reá kell állani
és Benne nyugodni, Benne elmerülni. — N é m e t h K á r o l y
esperes Az Ur Jézus Krisztus gyülekezetének é p ü l e t é r ő l
'beszélt. Pár szóval felvázolta, hogyan áll ma ez az épü
let a megvetés és gyűlölet középpontjában. Aztán alapos
exegesissel m utatta meg a gyülekezet szó igazi jelentését,
az ószövetségi „káhal“ és az újszövetségi „ecclesia" közti
külömbséget. Ugyancsak az épület (a héber „báit" s gö
rög „oikosz“) szót is megszabadította a maga merevségé
től azáltal, hogy feltárta a szó őseredeti héber jelenté
sét, hol az nem a lakást jelentette, hanem az egész ház
népet, szolgákkal, szolgálókkal együtt s a házépítés en
nek a háznépnek a kiterjedését, megsokasodását. Az Ur
Jézus Krisztus gyülekezetének épületét is ily értelemben
kell vennünk, amely egyes lelkek újjászületése útján
épül az „élő kövekkel". — F á b i á n I m r e lelkész az Ur
Jézus Krisztus gyülekezetének egységét világította meg
előadásában. Krisztus alapított egy gyülekezetei, amely
ben egység volt, Pál a Krisztusban való hitben és a
Krisztushoz és egymáshoz való szeretetben látta az egy
ség legerősebb kapcsait. Ez még ma is. Hitvallásaink sze
rint ez egység munkáló ja az Ige és a szentségek. Nehéz
problémát jelent, hogy Krisztus gyülekezetében is nyoma
van a bűnnek és ez szétszakadozást idéz elő. Luther sze
rint azonban, akik Krisztus váltságával közösségbe lép
tek a szentség bélyegét hordják magukon. Akik ezt leve
tik, nem tagjai többé Krisztus testének. Legfeljebb for
mailag. Úgy hogy ha ez nehéz probléma is, ez sem bont
hatja meg az igazi egységet, amely Krisztusban vagyon.
— Az Ur Jézus Krisztus gyülekezetének m i s s i ó j á r a M ó h r
H e n r i k lelkész előadása vetett határozott fényt. Az ú, n.
kül- és belmisszíót bizonyos tekintetben nem is igen lehet
itt szétválasztani, mert idehaza is uralkodik a modern
pogányság. A misszió hordozója a zsidó nép volt, ma ő
maga is a misszió tárgya lett és hordozója pedig az Ur
Jézus Krisztus gyülekezete. Ennek lelkét szorongatja a
bizonyságtétel szüksége, mert ha gyümölcsöt nem hoz,
maga is elveszti a kegyelem ajándékait. Az Ur gazdag
ígéreteket adott ennek a missiónak. (II. Kor. 1: 5; Mt.
20, 4.) A míssiói lélek elengedhetetlen feltételei: hogy
foglalatosak legyünk állandóan a könyörgésben és imád
kozásban, hogy alázatosak legyünk, mert az Ur az, aki
munkálkodik. Az életünk példája legyen egy igaz kér.
életnek, szentség bélyegével, de távol a szenteskedéstől,
beszélgetésünk vallástétel, ne haszontalan fecsegés legyen
(Mt. 12: 36.) Csak úgy lehetünk lelki gondozók, ha ma
gunk is az Ur gondozása alatt állunk. — Az Ur Jézus
Krisztus e s c h a t o l o g i k u s gyülekezetét G á n c s A l a d á r lel
kész előadása tárgyalta. Manapság igen sok és súlyos kö
rülmény fordítja az egyház és a theológia érdeklődését
az eschatológia felé. Kitűnt, hogy az Ur Jézus Krisztus
gyülekezete mindig is eschatologikus gyülekezet volt, aki
már benne él az üdvjavakban és mégis várja a teljes be
teljesülést, a remény jegyében él. Az eschathologikus gyü
lekezettől megkülönböztetendő az apokalyptikus gyüleke
zet. Ennek az ideje még nem jött el, de joga van min
den kornak, hogy magát az apokalyptikus idők küszöbén
M óh r H en rik
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érezze. Krisztus visszajövetele, az első feltámadás, az
ezer éves birodalom, az utolsó Ítélet, az új éj és új föld
alkotják az apokalypsis drámáját. Mindebben a Kereszt,
mint a kiindulási és megérkezési pont, dicsöittetik meg.
— Az utolsó előadás az Ur Jézus Krisztus gyülekeze
tének s z o lg á j á r ó l szólt. Z u l a u f H e n r i k lelkész először
megállapította, hogy a gyülekezeten a hitvallásaink
,.communio sanctorum"-ját érti, ennek szolgáján pedig a
lelkészt, mint a gyülekezet vezetőjét. A lelkész« hivatal
fejlődésére vonatkozó rövid áttekintés eredménye, hogy
az ev. lelkész is csak tagja a gyülekezetének. Vocatio
internaja nem külömb, mint híveié, ha azoknak van. Mi
lyen az igazi ev. lelkész? A legnagyobb, ami róla mond
ható, hogy keresztyén, az Ur Szent Lelke által megtérí
tett, megigazított, megszentelt keresztyén. Negative: nem
akaratos, nem verekedő, veszekedő, nem részeges, nem
pénzsóvárgó, nem felfuvalkodott, lelki gőgös, nem fecsegő
Ízléstelen viccelődő, nem dohányos. Pozitive: alázatos,
szelid és nyájas, béketürő, kötelességudó, engedelmes,
még a szenvedésben is egészen az önfeláldozásig, tiszta
lelkiismeretű, őrálló, imádkozó, tiszta életű családfő és
gyermeknevelő. A legfőbb követelmény, hogy az igehir
detésre alkalmas legyen. Istent kell hirdetni. Istent pedig
tulajdonképen Isten tudja legjobban hirdetni (Luther:
„Christus Christum purissime docet"), az Istennek be kell
tölteni az igehirdetőt. A ma emberének kell prédikálnia.
Célja: élő gyülekezet létrehívása. A lelkipásztorkodással
vezeti gyülekezetét az Úrhoz és testvéri közösségbe kap
csolja a hívőket. Az egyetemes papság elvén segítő mun
kásokat vesz maga mellé. A legalkalmasabbak erre a
diakonisszák (Gaudy: Gyak. thol. vázlata 129. old ).
Az előadásokat több mélyenjáró bibliatanulmány
egészítette ki. A konferencia beszámolóján a lelkészek
hálájuknak adtak kifejezést a „Fébé" vezetősége iránt,
aki ezt az áldásokban gazdag konferenciát számukra le
hetővé tette.
A lelkész konferencia után közvetlenül megkezdő
dött a t h e o ló g u s o k k o n fe r e n c i á j a . Kádár Gyula a mai
ifjúság typusait rajzolta a konferencia elé, s állapította
meg, hogy a mai ifjúság egyetlen problémája a bún s
egyetlen megoldása az Ur Jézus Krisztus. A többi elő
adások: a theológus a világban (vitéz Sréter F.), Isten
előtt (Gerencsér Zs.), az egyházban (Zulauf H.) is ezt
a problémát segítették megoldani. Sok áldást jelentettek
a második nap előadásai is: Az ébredési mozgalom tör
téneti áttekintése (Gáncs A.), az ébredés motívumai
(Dedinszky Gy.) és az ébredés kihatásai (Farkas Z.)
Mintegy 20 tehológus vett részt a konferencián, akik nagy
leLki gyarapodással távoztak. A konferencia tagjai mind
két nap résztvettek a „bétheli" reggeli áhítaton, hol
T r a u s c h e n f e l s E lz a diakonissza fönöknő bizonyságtételei
mély benyomást gyakoroltak a hallgatókra. Az első nap
estéjén K u n s t Iré n misszionáriusnő a kínai misszióról tar
tott érdekfeszítő előadást bibliamagyarázat keretében.
Béthel most már ismét elcsöndesedett. Sok lélek
nek nyújthatott e nyáron is lelki áldást. Nyugodjék meg
rajta is az Urnák áldása!

Hátralékos előfizetőinket kérjük, hogy 1290.
számú postatakarépénztári csekkszámlán küld
jék be hátralékaikat.
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Énektanításunk hiányai.
Most, hogy gyülekezeteinkhez szétment az
a tervezet, mely a népiskolai énektanítást kívánja
szabályozni, alkalmam volt abba betekinteni, s
megvallom, nagyon elszomorodtam.
Ez a munkálat összesen 45 egyházi éneket
jelöl ki tanítási anyagul népiskoláinkban, hat
hosszú esztendőre. Áz sem mind a legjava, zenei
leg sem olyan csoportosításban, hogy az a gyer
meki felfogóképesség követelményeinek egészen
megfelelne. Nem egy könnyű dallamot hátratol
magasabb osztályokba, s ezzel szemben nem egy
nehezebbet beállít mindjárt az osztályok elejére.
Hol marad akkor az a pedagógiai alapelv, hogy
a könnyebbről nehezebb felé haladjunk?
Nem tudom, ki állította össze ezt a dallam
sorozatot, amelyet én most látok először, de azt
már első pillantásra kiveszem, hogyha iskoláink
ban eszerint a tervezet szerint menne az ének
tanítás, akkor evangélikus énekügyünk nagyon
megszegényülne.
Örömmel látom különben, hogy mások is fog
lalkoznak ezzel a kérdéssel, s legközelebb Margócsy István acsai lelkésztársam igyekszik a
figyelmet felhívni ennek a tervezetnek s általá
ban énekügyünknek a fogyatékosságaira, abban
az előadásban, amelyet nemrégen a pestmedyei
felsőesperesség lelkészértekezletén tartott. Ö is
feljajdul az c téren mutatkozó pongyolaságokon.
Persze, szebb világot látott már ő is ezen a téren,
részint édesapja oldalán, részint a régi nógrádi
esperességben, ahol mindakettönknek igazán szép
egyházi életet volt alkalmunk látni, s ugyancsak
fejlett és buzgóságos egyházi éneklést volt alkal
munk hallani, nemcsak a templomokban, hanem
a családi otthonokban is.
A szóbanforgó énektanitási tervezetnek az a
legfőbb hibája, hogy nagyon sok szép énekünket
szinte halálra ítélik, amikor azokat kiteszi az elfeledés veszélyének.
Ügy látom, hogy ez a tervezet a dunántúli új
Énekeskönyvön épült fel, de hát annak sem öleli
fel minden dallamát. Tudvalévő dolog azonban,
hogy a különben kiváló dunántúli új Énekes
könyv sem tartalmazza mindazokat az énekeket,
illetve énekdallamokat, amelyeket honi egyhá
zunkban énekelnek, mert hiszen ez az Énekes
könyv csupán csak a dunántúli igényeket tartotta
szem előtt amikor készült, s nem a kívüle fekvő
gyülekezetekét. Már pedig mindenki tudja, aki
hazai énekügyünket ismeri, hogy nagyon sok egy
házi ének van még forgalomban egyetemes egy
házunkban a dunántúliakon felül is, és pedig
mondhatom — úgy szöveg, mint dallam tekinteté
ben egyaránt gyönyörű énekek, amelyeket hí
veink széleskörben nagy kedvteléssel énekelnek,
s amelyeknek mellőzése nemcsak megszegényülését jelentené énekkincsünknek, hanem hátrá
nyos érzéseket is kiválthatna híveinkből.
Visszaemlékezem arra a jelenetre, amikor az
én gyülekezetem Énekeskönyvet akart cserélni,
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s mi, lelkészek, a dunántúli új Énekeskönyvet
ajánltuk neki bevezetésre. Mikor azonban híveink
megtudták, hogy ebből az Énekeskönyvből hiány
zik ez is, amaz is: nem kívánták azt bevezetni
és csak akkor fogadták el az új dunántúli Énekes
könyvet, amikor én püspökömmel egyetértve még
egy csomó Tranoscís-éneket csatoltam Toldalé
kul hozzája s azóta ezt a könyvet így is használ
juk. S ami nálam megesett, az megeshetik másutt
is; de ha nem esnék is meg, nekünk nem szabad
meglévő énekkíncsünket pusztulni engednünk.
Ezen a téren tehát nagyon meggondoltan
szabad csak lépéseket tennünk és ha már olyan
tantervet akarunk adni, amely egyetemesen kí
vánja énektanításunkat szabályozni, akkor az
olyan legyen, hogy széles köröket elégítsen ki.
Az előttem fekvő tervezet azonban nem
olyan. Hiszen kérdem, hogy fog kinézni az az
énektanítás s az annak alapján felépült gyüleke
zeti éneklés, amelyből pl. a következő énekek
teljesen hiányzanak:
,,Az én időm, mint a szép nyár. Én Istenem,
én bűnös ember, Jézusom, Krisztusom! Gond
viselő édes Atyám. Dícsőült helyeken. Térj ma
gadhoz, drága Sión! Mintha szárnyon szállna.
Ez esztendőt megáldja. Ne szállj perbe én velem.
Szegény fejem, hova hajtnálak? Te vagy remé
nyem sziklaszála, (Ez utóbbi kettőnél az új
magyaros dallamokat értem.) Te benned bíztunk
elejétől fogva. Te Néked Uram, hálát adok,
Teremtő Istenünk! Magasztallak én Téged, Óh
Istenem, mi sok bennem. Óh kútfeje minden jó
nak! Jézust el nem bocsátom. Mindaz, ki remé
nyét. Jézus Krisztus, én életem. Isten, óh Szent
Isten! Én dolgom bíztam Istenre. Tetszésed Jézu
som. Uram, rosszul cselekedtem. Az én Istenem
ben. Az Ür nekem erős bízodalmam. Égi felség,
Te magad. Előtted állok, drága Jézusom. Örökké,
óh mennydörgő szó! Áldott az egek Ura. Dicsérd
én lelkem a dicsőség örök Királyát. Boldog öröm
lakozik kebelünkben. Mind e világ örvendezzen.
Krisztus született. Magasztaljuk Krisztusunkat.
A keresztfához megyek. Immár vége. Óh siralom!
Feltámadás dicső napja. Feltámadott Krisztus
Urunk, Dicsőség az Istennek, Álomból Kelünk
Én Istenem, jó Istenem. A nap lement óh Jézus,
maradj velem. A ragyogó nap ma ismét. Uram,
hallgass meg az én Ínségemben. Megnyugszom
végzéseden. Elég immár! Itt a gyászos óra/'
És így tovább.
Én ezeket az énekeket, amelyeknek mind
egyike egy-egy dallamnak is a hordozója, csak
úgy hevenyészve, az emlékezetemből idézem it
ten, hogy alkalmat adjak ráeszmélni arra, hogy
micsoda anyagot tesz ki a feledés veszélyének
a szóbanforgó énektanítási tervezet. Mert hát
különben hol és mikor szándékozik kipótolni
ezekkel az énektanítást a szóbanforgó tervezet?
A templomban, ahova már a híveknek készen kell
belépniük, vagy talán a középiskolákban, ahova
a gyermekeknek csak kicsi hányada jut?
Én borzalommal gondolok arra, hogy a fent
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említett énekek elfelejtődjenek, mert ez olyan
kíncspazarlás lenne, amelyet Egyházunk keserve
sen megbánhatna. Meg, különösen a mai dula
kodó világban, amikor minden vallási csoportozat szinte fokozott buzgalommal igyekszik kiépí
teni az énekügyét! Csak éppen mi, evangéliku
sok, akiket minden oldalról támadnak s akiknek
a világon talán a legszebb énekgyüjteményük
van, mi legyünk azok, akik leépítünk, elkallódni
engedvén énekkincsünknek egy kiváló részét?
Hát én ez ellen tiltakozom, s ellenállásra
hívok fel minden gondolkodó embert!
Lehetnek talán olyanok, akik attól félnek,
hogyha mi túlbőre szaporítjuk az énekanyagun
kat, akkor a hívek nem tudják azt megemészteni.
Helyes! S valószínűen ez a félelem faragtatta
olyan soványra a szóbanforgó énektanítási terve
zetet is. Én sem gondolok azonban végtelen soro
zatokra, sem szöveg, sem dallam tekintetében; de
mindenesetre többre, mint amennyit a szóban
forgó tervezet kínál. És pedig egyenesen tapasz
talataim alapján. Az én gyülekezetem iskoláiban
pl. 90 énekdallam van kitűzve tananyagul, hat
elemi osztály részére. És hát ezt a tananyagot
szépen el is sajátítják a gyermekek; úgy az osz
tott, mint az osztatlan iskolákban. Aki nem hiszi,,
hallgasson meg nálunk egy évzáró énekvizsgát!
Persze, hogy ehhez az szükséges, hogy az ének
tanítást komolyan vegyük. Az szükséges, hogy
minden reggeli tanóra énekléssel kezdődjék.
Az szükséges, hogy jobb időben a gyermekeket
a templomba is elvezessük s ott orgonaszó mellett
gyakorolják az éneklést. Ez utóbbit különben is
nagyon szeretik s 4—5 ének is megmegy olyankor
egy óra alatt.
És szükséges az is az éneklési készség fej
lesztéséhez, hogy időnként a felnőtt híveket is
összegyüjtsük a templomban énekgyakorlatra,
amit mi Nyíregyházán őszi vasárnap délutánokon
szoktunk megcselekedni, amikor is a hívekkel át
vesszük a kissé nehezebb s kevésbbé ismert
énekeket.
így gondolom én az énektanítást másutt is.
S hiszem, hogy ezzel a' módszerrel oda lehetne
fejleszteni újra az egyházi éneklést, ahol a múlt
ban állott, s mindjobban eltűnnének körünkből a
szívet fájdító ,,néma templomok", amelyekben
alig énekelnek, mert nem is tudnak énekelni.
Hogy aztán ennek a dolognak előzményei is
vannak, úgy a preparandiákon, mint a teológián,
az nagyon természetes; de hát erről most nem
beszélek.
Én nem ragaszkodom a számokhoz, de azt
igenis perhorreszkálom, hogy mi magunk tegyünk
párnát az indolencia dereka alá, s nevetségesen
kicsi eredményeket várjunk, amikor nagyobba
kat is elérhetünk.
Azt olvasom a n. é. egyetemes gyűlés jegyző
könyvében (82. p.}, hogy az Egyházegyetem fel
hívja a Luther-Társaságot egy olyan Énekfüzet
nek a kiadására, mely az ev. énektanítás vezér
fonalául szolgálna egyetemlegesen. Nagyon he-
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lyes! De ez az Énekfüzet olyan legyen, aztán,
amely a legszélescbbkörü igényeket is kielégítse
s ne csak töredékekkel operáljon! Legyenek meg
abban mindazok az énekeink, amelyek igazán
értékesek; legyenek meg kottával, szöveggel,
illetve legalább egy énekverssel, komoly, zeneértő kéz által megfelelő ritmusban is feldolgozva.
Mert egyházi éneklésünknek az is egyik hibája,
hogy vidékek szerint különböző variációkban és
tempóban folyik az, ami különösen nagyobb
összejöveteleknél zavaróan hat. Németországban
volt alkalmam hallani templomi énekléseket,
amelyek csak úgy gördültek, s ritmikusan len
dültek a hívek ajakáról; igen, mert ott már rég
óta nagy súlyt fektetnek az éneklés precizitására,
s Énekeskönyveiket is kottákkal látják el. Én ez
utóbbit nem kívánnám éppen, de azt igen, hogy
az éneklés szépsége és egyöntetűsége biztosíttassék és hogy semmi el ne vesszen belőle, ami iga
zán érték.
Paulik János,
ev. lelkész, kormányfótanácsos.

A Pestmegyei evang. közép
egyházmegye közgyűlése.
A pestmegyei ev. középegybázmegye f. évi augusz
tus hó 12-én tartotta évi rendes közgyűlését Albertiben.
A gyűlésnek ünnepi jelleget kölcsönzött az egyházmegye
érdemekben gazdag föesperesének, Doleschall Lajosnak
40 éves lelkészi szolgálata alkalmából való szeretetteljes
ünneplése. Az ünnepségnek kedves és megható jelleget
kölcsönzött már maga az a tény is, hogy az ünnepelt föesperes 40 évvel ezelőtt, mint ifjú káplán, az alberti egy
házból indult el lelkészi, majd fóesperesi működésének
változatos és sikerekben gazdag pályájára. Negyven év
vel ezelőtt a deáktéri templomban avatta lelkésszé néhai
Sárkány Sámuel bányakerületi püspök. Felavatása után
három hónapig káplánkodott Albertiben, utána a torontálvármegyei Erzsébetlakon három és fél évig már mint
megválasztott rendes lelkész működött. Onnan a pozsonymegyei modor-királyfai gyülekezet hívta el egyhangúlag
lelkészének, majd rövid 11 havi ottmüködés után ismét
Torontál vármegyébe került vissza, az ötezer lelket
számláló nagylajosfalvi népes egyház választván meg
öt — ugyancsak egyhangúlag — lelkészének. Szeretetreméltóságával csakhamar annyira megnyerte a hívek és
kartársak bizalmát, hogy 1903-ban alesperessé, majd
1910-ben föesperessé választották, mely utóbbi á'iását
egészen a megszálló szerbek által történt kiüldözéséig,
1° 2 2 -ig viselte. Már egészen fiatalon egész sor előkelő
egyházi és társadalmi, politikai pozícióba emelkedett,
amely pozícióiban csak annál nagyobb szolgálatokat
tehetett szeretett egyházának és magyar hazájának.
A magyarság érdekében valóságos missziói munkásságot
fejtett ki nemzetiségekkel megrakott egyházában és
esperességében, az egész Torontál vármegyében. Amikor
magyarságáért a szerbek kiűzték állásából, átjött a
csőn»-'a hazába, ahol mint bényei lelkész, a múlt évben
a pestmegyei ev. középegyházmegye főesperesi tisztsé
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gébe került. Egyházának és hazájának itt is tetterős.
tántoríthatatlan munkása, aki 63 évvel a vállán, még
mindig az élete delén álló viruló egészségnek örvendő
férfi benyomását kelti.
Az impozáns ünnepi gyűlésnek mindjárt az elején
a következők üdvözölték személyesen a közszeretetnek
örvendő, melegszívű jubilánst: Dr. Lehotzky Antal egy
házmegyei felügyelő az egyházmegye, Honéczy Pál egy
házmegyei lelkészi főjegyző az egyházmegye lelkészi
kara, gróf Szapáry Lajos orsz. képviselő a választókerü
let és a politikai hatóságok, Mikler Gusztáv magiódi
felügyelő a felügyelői kar, Bartal Béla tanítóegyesületi
elnök a tantestület, Prikker alberti főjegyző Alberti köz
ség, Petrusz Pál tanító Bénye község, Bánszky György
lelkész az alberti ev. egyház, egy diakonissza testvér
a Fébé diakonissza anyaház és két alberti nő az alberti
nő- és leányegylet nevében, az utóbbiak egyike egy gyö
nyörű szép fehér szegfúcsokrot nyújtva át neki. Az üd
vözlő levelek és táviratok küldőinek sorából pedig ki
emeljük a következőket: D. Raffay Sándor bányakerületi
ev. püspök, Kovács Sándor egyetemi tanár, Luther
Társaság-i főtitkár, báró Radvánszky Albert dr. egyete
mes felügyelő, Pesthy Pál dr. ny. miniszter, kerületi fel
ügyelő, Kopasz Károly járási főszolgabíró, Blatniczky Pál
és Bakay Péter főesperesek. Kuthy Dezső egyetemes fő
titkár, Helle Ferenc dr. vecsési missziói lelkész stb.
A lélekemelőén szép ünnepség az összes jelen
levőkre felejthetetlen benyomást tett s mindnyájan azzal
a hő óhajjal távoztunk: adja a kegyelem Istene, hogy
Doleschall Lajos föesperes úr, a mi szeretett Lajos bá
tyánk, még sokáig működhessen jelenlegi viruló egészségé
ben és fiatalos agilitásával drága evangéliumi egyházunk
és édes magyar hazánk javára, s érje meg velünk együtt
minél előbb azt a boldog időt, amely neki is egyetlen hő
vágya — amint azt az üdvözlő beszédekre adott, igazi
benső meghatottságtól és meleg szeretettől átitatott
frappáns válaszában is kifejezésre juttatta —: ,,amikor
ismét nagy és dicső lesz Magyarország és benne szaba
don és békésen fejlődhetik minden keresztyén egyház!"
A közgyűlés tárgysorozatának az ünneplésen kívül
a következő főbb pontjai valtak:
Kiemeljük mindenekelőtt is dr. Lehotzky Antal fel
ügyelő úr megnyitó beszédének a gerincét, amely szerint
az igazi keresztyéni szeretet, a békés összetartás a leg
első és legfőbb feltétele annak a szebb és boldogabb
magyar jövőnek, amelynek az eljöttét mindnyájan olyan
régóta és olyan epekedve várjuk. Az espercsi évi jelen
tésből ki kell emelnünk azt a szomorú megállapítást,
hogy a lelkészek a legnagyobb anyagi gondokkal küzde
nek s még a törvényben biztosított állami támogatásban
sem részesülnek, amiért is követeljük a lelkészi korpót
léknak teljes egészében való kiutalását és kifizetését,
amit annakidején a megszűnt anyakönyvi jövedelmek
kárpótlásául ígért meg az állam. Ugyancsak kívánjuk a
kántortanítók csekély fizetésének az állami tanítókéval
egy színvonalra való emelését, hogy megszűnjön az a
fonák helyzet, hogy a kántori teendőkkel több munkát
végző felekezeti tanító, kántor kevesebb fizetésben
részesül, mint a csak tanítással foglalkozó állami tanító.
A közgyűlés tárgyát képezte az alesperesi szabályrende
let, valamint az alesperesi állás betöltése iránti intézke
dés is. Az alesperesi szabályrendeletet, amely azonos
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Tömegegyházaink.
Szórványegyház vagyunk, tömegegyházakkal
tehát — sajnos — nem sokkal rendelkezünk. Hí
veink legnagyobb része kisebb tömegekben, vagy
szétszórtan élnek az ország különféle részein,
így az ev. egyház jövőjének problémája termé
szetesen a szórványok felé terelődik, s azok meg
mentésén, lelki szükségleteik bőséges ellátásán
fáradoznak, vagy nem fáradoznak lelkészeink.
Egyik megoldási lehetőség mellé állítják a má
sikat és azon iparkodnak, hogy terveik minél ol
csóbban és minél gyorsabban valóra váljanak.
Hogy milyen súlyos probléma ez, azt mindenki
tudja. ,,Az aratni való sok, de a munkás kevés.“
Valóban Krisztus Urunknak ez a sóhajtása ráil
lik ev. egyházunkra. Kevés a munkás és emellett
koldus szegények vagyunk. Nincsen pénzünk
munkások fogadására s így szívszorongva kell
látnunk, hogy ev. egyházunk a pénz, az emberi
ség legnagyobb átka miatt halad a pusztulás lej
tőjén. A statisztika nagyon szomorú képét mu
tatja egyházunk jelenének, a jelen pedig nem sok
jó ígéretet tartogat a jövő számára. Kevés lélekszám, sok szórvány, nagy szegénység. Létfenn
tartásunk ezen külső tényezők miatt válik tragi
kussá. Mindenesetre mutatják az idők jeleit, s
figyelmeztetnek nagy dolgok súlyos következmé
nyeire.
Ebből a miliőből biztatásképen, mint erős
menedékvárak emelkednek ki tömegegyházaink.
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Ezeknek problémája nincs annyira felszínen,
mint a szórványoké, ami bizonyos okokból ért
hető is. Minden gondolatunk oda irányul, hogy
azok úgy is el vannak látva, oda nem kell mentő
kéz. Az égő ház lakóit szokták előbb megmen
teni és nem a szomszédokat. De ha nagy a tűz,
menekülnek a szomszédok is. Ha pusztul a szór
vány, gyengül a tömeg is. Én úgy látom, hogy
éppen a szórványok érdekében a tömegegyhá
zakban is széjjel kell néznünk. Van ott is sok
egyetemes érdekű, életbevágó, amellett megol
dásra váró kérdés.
Ha valaki csak rágondol a tömegegyhá
zakra, azonnal kész rájuk kimondani az ítéletet:
itt van az Egyház jövője. Éhez a megállapítás
hoz nem kell különös látókör, hiszen ez magától
értetődő dolog. Emberi számítás szerint is a
pusztulás lejtőjének legalján vannak, s csak
utoljára kerülne rájuk a sor, épen azért, mert
tömegegyházak. Ha szórványaink reverzális és
kitérés veszteségek miatt már közel is állanak a
véghez, vagy legalább is vészkiáltással hívogat
nak segítséget, tömegegyházainkban még töme
gek vannak. És ez a tömeg az, mely csábít a jövő
ígéreteivel. Csak épen az a kérdés, vállalják-e a
tömegegyházak a feladatot, valóban az Egyház
jövőjévé lenni? És ha igen, hogyan?
A tömegegyházak helyzete sem kielégítő.
Emberi gyarlóságunk következménye, hogy előbb
az anyagi helyzetet vesszük szemügyre és ezzel
kapcsolatban itt szintén szembe találkozunk a
súlyos gazdasági viszonyok nehézségeivel. Az
adó nem folyik be, adósságok nyomják, súlyo
sítják a helyzetet. A sok iskola sok pénzt emészt
fel, akár a tanítói fizetés, iskola fenntartás, taní
tói és lelkészi nyugdíj illetékek fizetési kötele
zettségeivel. Azonban: tempora mutantur. Ma
így, holnap úgy. Az adósságokra van fedezet, az
adó pedig lassankint befolyik. De iskola nélkül
nincs jövő, a többi kötelezettségeket pedig fize
tik a kisebb egyházak is. Én mégis azt mondom,
hogy elsősorban az anyagiak szempontjából van
jövője tömegegyházainknak.
Más a helyzet a túlsó oldalon, a lelkiekben.
Mert tömegegyházakról van szó, nagyon nehéz
igazságos ítéletet mondani. De a „tömeg“ szó
megmagyaráz sok mindent, bár nem lehet a szó
szoros értelmében venni. Ez nem a vezethető tö
meg, ellenkezőleg: makacs, elkényeztetett tömeg.
Ezt a tömeget nem lehet jelszavakkal falanxba
sorakoztatni, ez a tömeg tudatában van annak,
hogy ő az egyház. Mint tömeg, nehezen megkö
zelíthető, s részekre bontása nagyon nehéz. Ez
a tömeg a hallgató, tartózkodó tömeg, csak mi
nimális töredékeiben aktív. A megszokás tömege,
mely újításokba nehezen bocsátkozik, viszont
konzervativizmusából nem enged. És ami a leg
szomorúbb, az a tömeg, mely a legkülönfélébb
összetételű, az egység hibájával. Csak annyiban
hivő tömeg, amennyiben vallási közösség tagja.
Ennek a tömegnek nincs ítélőképessége, akarata,
nincsenek vágyai. Megszokás eredménye, hogy a
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hitet azonosítja a templomba és temetésre járás
sal. Szörnyű megbotránkozással fogadja fiatal
tagjainak züllését és távolmaradását, de nem
tesz semmit érdekében, mert arra gondol, hogy
idők múltán lassan hozzászokik elődei szokásai
hoz.
Ez a tömeg nem elégszik meg egy vezető
vel, de igényt tart többre és pedig jóval többre,
viszont a vezetőkkel szemben is nagy igényt tá 
maszt. Tisztában van azzal, hogy vezetői nem
népvezérek, tudatában van annak, hogy mint val
lási közösségnek tartózkodnia kell a csőcselék
magatartásától, mégis kimutatja bizonyos tulaj
donságait. Különösen a tömegfölény érzését, mely
önkénytelenül is bizonyos tömeggőggel párosul.
Ezt szívesen mutogatja a tömeg. Ez önmaga kö
reiben büszkeség, mások előtt dicsőség. Tisztvi
selőit úgy kezeli, mint béreseit, kik felett szuve
rén hatalma van, épen azért, mert tömeg. Egy
alkalommal valami tanító fizetés emeléséről volt
szó egyik tömegegyházban. A tömeggőgnek de
rogált rendezni a fizetést s egy atyafi sietett ki
jelenteni azt, hogy csak kiáltanak az utcára fütytyentenek egyet és százával rohannak a tanítók
a félfizetésre is. Tömeggőgük következménye az
a tudat, hogy a tömeg vonz mindeneket. Tömeg
fölényükkel nemcsak önmaguk körében dicse
kednek, de mutogatják azt örömest más felekezettel, de más hasonló vallású egyházközséggel
szemben is. Pályáztam egy kis gyülekezetbe lel készí állásra s egy notórius templomkerülő kér
dezte tőlem: hogyan lehet vágyni olyan semmi
eklézsiába? Az ilyen tömeggőggel átitatott em
berrel azután nagyon nehéz megértetni, hogy
vannak támogatásra szoruló evangélikusok is.
Egy tekintélyes gazdálkodónak panaszoltam el
egyszer, hogy milyen szomorú ígérete van a jö
vőnek ev. egyházunk részére, mire ezt a feleletet
kaptam: ne féljen T. úr, míg B.-csaba létezik.
Nem hithüség ez, nem is egyházhoz való ragasz
kodás, de tömeggőg.
Megengedem, hogy kisebb egyházak töme
geinél hasonló a helyzet, de csak csekély meg
nyilvánulásaiban. A kisebb tömeg könnyebben
analizálható s jobban hozzáférhető. Viszont a
tömegegyházak alkata nem ad feleletet a hit
életre, csak sok tekintetben magyarázatot. Mi
mégis büszkélkedhetünk ezzel a tömeggőggel,
jövőt, ígéretes jövőt látunk benne, mert létszám,
s tekintélyes részét képezik annak az Egyháznak,
melynek szomorú képét festi a statisztika.
A fentebbiek nyomán világos, hogy az ilyen
egyházakban nagyon nehéz beható lelki munkát
végezni. A tömegellátás tömegmunka. A lelkész
átváltozik egy valóságos gépezetté s egész jóhiszemüleg látja, hogy munkája nem is eredmény
telen. A templomok megtelnek, a hívek egy része
szorgalmasan látogatja az istentiszteleteket.
Csakhogy épen itt van a jóhiszemű mechanizmus
következménye: a tömegegyházak látszat-mun
kája. Mert ha élesebbre nyitjuk szemeinket, az
eredmények egészen mást mutatnak. A templo

mok megtelnek, a hívek számarányához képest
a templomlátogatók száma olyan csekély, hogy
nem teszi ki az összhivők 20'^-át sem. A templombajárást, ha a megtelt templomok méreteit
vesszük alapul, természetesen kielégítőnek kell
vennünk.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
— Az új magyar kormány. A kormányzó aug. 24-én
kelt kézirattal kinevezte az új kormányt, amelynek tag
jai: miniszterelnök: gróf Károlyi Gyula, külügyminiszter:
Walkó Lajos, belügyminiszter: V. Keresztes-Fischer Fe
renc, igazságügyminiszter: Zsitvay Tibor, földmivelésügyi:
Ivády Béla, kereskedelemügyi: Kenéz Béla, honvédelmi:
Gömbös Gyula, vallás- és közokt.: Ernszt Sándor, kis
gazda: Mayer János; a kormányzó a pénzügyminiszté
rium ideiglenes vezetésével a miniszterelnököt, a népjó
létiével pedig Ernszt Sándor kultuszminisztert bízta meg.
Az új kormány eskütétele aug. 24-én folyt le.
— A békési egyházmegye f. évi augusztus 18-án
Orosházán tartotta évi rendes közgyűlését Kovács An
dor esperes, kormányfőtanácsos és dr. Mázor Elemér egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt. Az előző napon,
aug. 17.-én az iskolai, szabályrendeleti, dijlevélügyi és
pénzügyi bizottságok tanácskoztak, délután a gyáminté
zet közgyűlése következett, majd este 6 órakor gyámin
tézeti Istentisztelet volt, melyen Chovan József csaba
csüdi lelkész tartott gondolatokban gazdag beszédet. —
Az egyházmegye tanfelügyelője, Bartos Pál jelentéséből
kitűnt, hogy az egyházi iskolák tanulóinak száma: 4361
elemi iskolai, 44 továbbképzős. A tanerők száma 67, köz
tük 8 nő. Ezenkívül nem egyházi iskolákban 4652 evang.
elemi, továbbképzős, illetve tanonciskolái tanuló része
sült hitoktatásban, akiknek hitoktatását 12 lelkészi és 60
tanítói képesítésű egyén látta el. Meleg ünneplésben ré
szesültek Fabriczy Pál és Sass Ferenc orosházi tanítók,
akik 44 évi hűséges munkálkodás után nyugalomba vo
nultak és Konyecsni Sámuel csanádapácai tanító 25 éves
szolgálata alkalmából. — A gyámintézeti gyűjtés 1388.52
P- — A közgyűlésnek 60 pontból álló tárgysorozata volt.
A közgyűlést az egyházmegye felügyelője nyitotta meg
s rámutatott a mai szellemi és gazdasági válságra s ezek
kel kapcsolatban az egyház súlyos helyzetére és felada
tára. Majd az esperes olvasta fel az egyházmegyei és
vallásos élet minden mozzanatára kiterjedő jelentését. A
tárgysorozatból élénk eszmecserére adott alkalmat a lel
készválasztási szabályrendelet, kár, hogy ez a rendkívül
fontos szabályrendelettervezet későn érkezett le az egy
házmegyéhez s az egyházak nem ismertethették széle
sebb körben, s oly kevés példányban volt meg, hogy még
a lelkészek közül is csak 5-nek jutott belőle. A hívek
fegyelmezéséről szóló szabályrendelettervezetet az egy
házak többsége elfogadta. Örömmel vette tudomásul a
közgyűlés, hogy Turkevén fiókegyház alakult. A közgyű
lés 50% 'kai csökkentette az egyházmegyei költségve
tést. Zsinat összehívását kérte. Majd felebbezések kerül
tek sorra. Az egyházakra nehezedő iskolai terhek nagy
sága a következő adatokból tűnik ki: egyházi iskolákra
költöttek az egyházak 125151 P.-t, idegen iskolákba járó
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ev. gyermekek hitoktatására 3448 P.-t fordítottak. Az
esperes megbízatásának ideje a jövő évben lejár, a köz
gyűlés elrendelte a szavazást s a szavazatok beadásának
határidejét 1932. május 1. állapította meg.
— Új evangélikus lelkészek felavatása, Dr. Raffay
Sándor bányakerületi evangélikus püspök, — Broschko
G. Adolf esperes és Bezzegh Sámuel püspöki főtitkár
közreműködésével — a Deák-téri templomban avatta le l
késszé Balczó András, Bahil Jenő, Brahna Gábor, Ké
ken András, Kotyinszky Károly, Gerhát Sándor és Hege
dűs Sándor végzett lelkész jelölteket. Ugyancsak Raffay
püspök végzi vasárnap délelőtt a cinkotai evangélikus
templomban Blatniczky Pál főesperes fiának, az am eri
kai tanulm ányútra távozó Blatniczky Jenőnek lelkésszé
szentelését.
— A KIÉ országos konferenciája Kecskeméten.
Vagy 150 ifjú jött össze Kecskeméten a KIÉ országos
konferenciájára. Reformátusok és evangélikusok szép
testvéri egyetértésben. Az evangélikusok talán egyötöd
részét tették ki. Örvendetes, hogy olyan szép számban
voltak jelen lelkészek is. Nagy szó ez a mai nehéz gazda
sági viszonyok mellett, hogy ilyen nagy számban jöttek
össze az ifjak az ország mindén vidékéről. Egy nagy fel
hívás ez az egyházakhoz is. Nagy öröm is, de nagy köte
lesség is. Öröm látni ezt a lelki felébredést, de köteles
séget, munkát is jelent. M ert az ifjúság mind azért jött el
a konferenciára, hogy ott lelki irányítást, üdülést és tan á
csot kapjon. Bizony, szükség van rá, de még jobban szük
sége van annak a sok ezer ifjúnak, akik még nem jönnek
el a konfernciákra. M ert az ifjúságé a jövő, az ifjúság
pedig azzá lesz, amivé nevelik. Már most csak az a
kérdés, hogy ki neveli, az egyház-e vagy a világ? Azért
olyan örvendetes, hogy olyan sok lelkész is részt vett.
Bár csak belátnák ezt egyházunk vezetői! — A konfe
rencia gazdag programmjának kiemelkedő pontjai voltak:
1. Dr, Ferenczy Károly, a nyíregyházi Kálvineum igazga
tójának „Vörös próféták“ címen tarto tt előadása. Hiteles
adatokkal m utatott rá az orosz rém növekedésére és a
veszedelem közeledésére. Megmutatta, hogy a bolsevizmus hogyan állítja szolgálatába a sajtót, (Látható volt ez
a lipcsei sajtókiállításon is.) Igen erősen kézbefogják az
ifjúság művelését. Míg Oroszországban azelőtt lány alig
járt iskolába, most csaknem annyi járt, mint fiú, pedig
ezek is megsokszorozódtak. A népszaporodással meg
szégyeníti a keresztyén egykés államokat, mert rohamo
san növekedik. Készüljünk ellene. Az előadást élénk
eszmecsere követte. — 2. Nagy tetszést váltott ki a
vasárnapi nagygyűlésen dr. Kapi Béla püspök úr beszéde
a vasárnap megszenteléséről. Élesen rávilágított, hogy
szükségünk van a vasárnap megszentelésére, mert csak
így találhatjuk meg a kivezető útat a mai nehéz helyzet
ből. Beszéde után a püspök úr egy javaslatot olvasott fel
a vasárnap megszentelése érdekében, amelyet a közgyű
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lés hangos tetszéssel elfogadott. — 3. Legmeghatóbb ta 
lán a tanyák felkeresése volt vasárnap délután. A konfe
rencia résztvevői kilenc csoportba osztva keresték fel
a tanyákat, felhasználva hozzá vonatot, teherautót, ko
csit, aszerint, hogy melyik volt legalkalmasabb. Egy kis
csapat (18) Belső-Ballószögre ment, ahol Gál István bácsi
házánál fogadtak bennünket igaz vendégszeretettel. S mi
vel a házban mind nem fértünk volna el, így az udvaron
a ház és a vele szemben levő gazdasági épület közt húz
tak fel sátort és az alatt raktak fel asztalt és padokat.
Mivel már d. u. 2 órára odaértünk s csak háromra volt
hirdetve, így előbb a már összegyűlt fiatalsággal 1 óra
hosszat játszottunk szép magyar játékokat. Három órára
összegyűlt mind a tanyák népe. Ott voltak a csecsemők
től kezdve az egész öreg bácsikig mind, több mint 100
lélek. Öröm volt nézni az érdeklődő arcokat. Az ünne
pély a XLII. zsoltárral kezdődött. Utána ima, majd Tisza
Imre diakónus felolvasta Jeremiás könyvének 1, részét.
Szavalt Iván János sárospataki KIE-tag. Röviden fel
szólalt Róth Andor szekszárdi KIE-tag „Üzenet a tanyák
népéhez" címen. Többek közt azt mondta, hogy üzenetet
hozott ugyan, de még inkább ő fog üzenetet vinni haza,
hogy elmondja otthon azt a szép megmozdulást, amit itt
látott. Szavalt: Virág Dániel hejőpapi KIE-tag, Unger
Lőrinc beszélt ezen a címen: „Mit üzen a kecskeméti
KIE-konferencia a tanyák népének?“ Felhívja testvéri
közösségbe egy szent harcra, Krisztus zászlaja alatt.
Szólót énekelt Gál Boldizsár, XC. zsoltár 1. v. Szabó
Gyula hajdúböszörményi lelkész beszélt e témáról: „Fia
talon a Krisztusé.“ Szép példákkal az életből m utatott rá,
hogy csak Krisztus tud bennünket megvédelmezní a bűn
től és eleséstől. Ima. Himnusz. E szép műsort a leg
nagyobb figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták végig
a jelenvoltak. U tána szívesen láttak bennünket sütemény
nyel és gyümölccsel. Uzsonna után, mivel még volt idő,
a fiatalok ismét játszottak. Azonban előálltak a kocsik,
amelyek benünket hazaszállítottak s mi megköszöntük a
szíves vendéglátást és egy szívből jövő imával és a „Fel
barátim drága Jézus zászlója a latt“ című énekkel el
búcsúztunk e kedves néptől. Hiszem, hogy az elvetett
mag megtermí majd a maga jó gyümölcsét. — U. L.
— Gyors- és gépíróiskola nyílik meg szeptember
15.-én a Bethánia-Egyesületben (VIII,, Gyulai Pál-utca
9. I. em. kitűnő tanerő vezetése alatt, Mérsékelt tandíj
elenében könnyen elsajátíthatja mindenki a legújabb
rendszerű magyar és német gyorsírást, gépírást és szép
írást. Érdeklődőknek prospektust szívesen küld a Bethánia-Egyesület titkári hivatala.
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A lelket ki ne oltsátok!
Pál apostol legelső levelében a lélek kioltá
sáról beszél. I. Thess. 5. 19. Az eredeti szöveg
szerint olyan kioltásról van szó, amely a tűzre
vonatkozik. Az a megkapó gondolat rejtőzik eb
ben a kifejezésben, hogy a lélek olyan, mint a
tűz, mert hiszen oltani csak a tüzet lehet. Mikor
égető szomjúságról panaszkodunk, akkor is a
tűz gondolata teszi képesbeszéddé kifejezésün
ket, mert égetéséhez hasonlítjuk a szomjúság
fájdalmát. A próféta Isten lelkét csontjaiba re
kesztett tűznek mondja. A Szentlélek is tüzes
lángnyelvek alakjában szállt az apostolokra.
A tűz és a krisztusi lélek hasonlata is azon
az igazságon alapszik, hogy közös tulajdonsá
gaik vannak. A léleknek első tulajdonsága, hogy
kioltható, mint a tűz. Sok ember nem néz sze
mébe ennek az igazságnak. Azt mondja, hogy a
lélek halhatatlan a Biblia tanítása szerint is, te
hát biztosítva van az én öröklétem, mert ha meg
halok is, a lelkem kiolthatatlanul él tovább.
A közönséges értelemben vett lélek sorsa azon
ban éppen azon fordul meg, hogy mennyire ég
bennünk Istennek Szentlelke. Tehát nem a lélek
léte, hanem a lélek sorsa dől el azon, hogy az
evangéliom lelke lángra tud-e bennünket lobban
tani.
A tűz kioltható erőszakkal, ha vizet önte
nek reá, ha eloltják. A lelket is ki lehet oltani
erőszakkal. A sátán a rossznak özönével, önzé
sünk szennyárjával sisteregve ömlik lelkünk
drága parázsára, hogy megfojtsa s szerteszálló
pernyeként szétszórja. A testi vágyak feltörő
hullámtaraja sokszor elsodor s alatta üszkösül
a lélek. Égjen lelkedben a szeretet lángja, lo
bogjon az imádság áldozati tüze, mert különben
kioltod a lelkedet erőszakkal.
Egy másik erőszakos eloltása a tűznek, ha
elzárják a levegőtől. Az égéshez légáramlat kell,
^pert máskép csak resved, sínylődik. A lélek tű
déhez is levegő kell, ami élteti, külömben kial
szik. A lélek éltető eleme, Isten igéje, az a szent
légkör, amit a Biblia kiáraszt magából. Ige nél
kül úgy halványul bennünk a lélek tüze, mint a
kormos lámpabél fénye, amely nem ér le a táp
láló olaj szintjére. Azok, akiket a bűn özönvize
sodort magával, kioltott telkeknek mondhatók,
azok, akik elzárják magukat az Igétől, kiégett
lelkeknek mondhatók. Hány magasbaszárnyaló

élet tüze hamvad el, mint a leégett gyertyaláng,
mert elzárják magukat az Ige légkörétől.
A tüzet nemcsak erőszakkal lehet kioltani:
vízzel, vagy levegőelzárással, hanem a tűz ma
gától is kialszik, ha nem rakunk rá égő anyagot.
A lélek is felemészti magát, tehát őt is táplálni
kell, annak a tűzrakását sem szabad összezsu
gorodni hagyni, hanem a tüzét rakni kell állan
dóan. Ez a kötelességed munkát, küzdelmet je
lent, melyben nincsen megnyugvás, mert a tűz
nek nem szabad kialudnia. Az a hely, ahol min
dig új hitre gyulladhat lelked parazsa, a hívők
közössége: az egyház. Minden lélek csak akkor
igazi, ha maga ég és másokat is meg tud gyúj
tani. Azért olyan a lélek, mint a tűz, mert ter
jedni akar, mert maga körül mindent tüzlángba
akar borítani. A lélek is tehát csak a közösség
ben találja meg a hivatását s itt kapja meg a
maga táplálékát is. Az Isten közösségben, közös
ségért égő lelket lehelt az emberbe, mert neki
nem az apró pislákoló lángok kedvesek, hanem
eget nyaldosó máglyának lánghullámai, m elye
ket hívők közössége táplál lelkének drága oltártüzével.
A tűz nemcsak akkor alszik el magától, ha
nem raknak rá, hanem gyakran akkor is, ha egy
szerre sokat raknak reá. A lélek is sok ember
ben nemcsak azért alszik ki, mert elzárkózik a
hivó közösségtől, mert senkit sem akar lángra
gyújtani, hanem azért hamvad el sokszor, mert
mindenkit lángra akar gyújtani. Észre sem v e 
szi, hogy a maga kis parázsa kevés és gyérlángu
ehhez a túlbuzgósághoz. Ha a tüzet nagyon fúj
ják, vagy agyonrakják, akkor is könnyen elalhatik. Vigyázzunk azért, mert az egész világot nem
lehet egyszerre még a Krisztus evangéliomával
sem tüzlángba sodorni. A kis munka, a minden
napi lélekölő, szürke kötelesség, a lelketlen
munkának vélt életrobot az első legközelebbi hi
vatásod. A lélek tűzmezejében ne akarj nagyot,
bámulatosat és sohase fújd fel magad. Ne hintsd
a képmutatás görögtüzét a világ szemébe s ne
mindig másokat unszolj a nekitűzesedésre. Hidd
el, akkor tudsz csak másokat lángragerjeszteni,
ha önmagad valami emésztő izzással, kiolthatatlan lánggal áldozod fel hited oltárán a jóságo
dat, a munkádat s égeted el a szivedet. A tűz
ben a fény és a meleg egybeforr. Ne akarj meg
bámult üstökös lenni, légy csak szerényen égő
őrtűz, családi kohó, amely melegít abban a kör
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ben, ahol meggyujtotta s ahova odaállította az
Isten lelke.
Azt mondják, hogy az eszmék halálának ko
rát éljük, mikor kialszik az emberekből a hűség
és a szeretetnek szent tüze. A magyar lelkek
szinte megdermedten, sokszor babonás csodára
várva, sokszor szinte kesernyés akasztófa-humor
nemtörődömségével várják a holnapot. „Most,
most kell hinni s jönni tiszta lángnak“, hogy le
gyűrjük a kemény erőszakot, hogy a szeretet
forróságával felemésszük a hideg közönyt, hogy
a Krisztuslélek melegével odasimuljunk másoKhoz s magunkhoz szorítsuk azt, kiben a remény
ség lelke kihűlt, megtántorodott. Gyújtsatok őr
tüzeket, szítsátok izzóra a lélek tüzét, amelyben
egyházunk s hazánk jövője kovácsolódik, mert
Krisztusnak örök parancsa az: A lelket ki ne
oltsátok!
Bácsi Sándor.

Tömegegyházaink.
ii.

És ha látjuk a tömeget, amint tódul ki
a templomból, bizony meglepő szép látványban
van részünk. Külső megnyugtatásnak tehát ez is
jó. Csak akkor látszik a csalódás, ha a templomi
tömeget összehasonlítjuk a piac tömegével, mely
vasárnaponként bizony tekintélyes számot mutat.
Téves dolog lenne a lelkészi karra hárítani
a felelősséget. A tömegmunka nem lehet ered
ményes, mert kevesen vannak és nem ismerik hí
veiket. Amint viszont megint meg lehet érteni,
ha a szerencsétlen hetes rendszerekre gondolunk.
Ilyenkor a gyülekezet zömének ellátása egy lel
készre hárul, ami szinte a megdöbbenésig lehe
tetlen. Sokszor előfordul olyan eset, hogy a lel
kész eltemeti a halottat, mint hű és jóravaló em
bert, mire temetés után kiderül, hogy bizony sem
hithű, sem jóravaló nem volt a megboldogult,
így a vigasztalás sokszor botrányba fullad. De
nem lehet ezen csodálkozni. A gépíességnek nem
lehetnek áldásos következményei. A gépiesség
bizonyos rendszert kíván magának, s a helyzeten
csak olyaténképen lehet segíteni, ha a rendszer
megváltozik. Őseink áldozatkészségét csak ma
gasztalni tudjuk, hogy olyan gyönyörű, hatalmas
templomokat építettek. De talán üdvösebb lett
volna azok helyett két kisebbet építeni. No de a
nagyok mellett megférnek ma is kisebbek és ki
sebb lelkészi körzetekre osztva a tömeget, sok
mindent el lehet kerülni és sok hiányt lehet pó
tolni. Tömegeket megnyerni az evangélíom részérfe csak személyes lelki gondozás útján lehet.
A tömeg egyes emberekből áll. Az evangélíomi
világnézet az egyes embereken keresztül tud
diadalmaskodni, kik nem tömeghatásból, de sze
mélyes vallásosságukkal erősítik a hivő tömeget.
Ez pedig csak úgy lehet, ha a pásztor ismeri az
övéit, azoknak gondját-baját, testi-lelki szükség
leteit. Várhatjuk mi az agyoncivilizált világban,
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hogy bennünket felkeresnek híveink, ha mi nem
megyünk hozzájuk. És ha mi nem megyünk, megy
más, aki majd megtanítja őket a tömegnek tetszem
tős jelszavakra,
A közösségi mozgalmaknak ismét nagy ne
hézségei vannak. A tömeg olyan különféle össze
tételű, akár vagyoni, akár társadalmi, vagy nyelvi
kérdés szempontjából, hogy csak nehéz munka
árán lehetne megvalósítani a különféle csopor
tok egyesítését. Ez talán bizonyos egyházi kaszt
rendszer kialakulására adna alkalmat. Igaz
ugyan, hogy ez is csak olyan jóhiszemű magyará
zat, mert ha lennének közösségi mozgalmak, el
tűnne a kasztrendszer kialakulásának még a gon
dolata is. Krisztus Urunk nem tett különbséget
intellektuel és analfabéta között s Krisztus evangélioma alapján az Ő országáért munkálkodó lé
lek sem nézné, hogy elegáns, vagy kevésbbé ele
gáns emberrel áll szemközt. A tömegegyházak
egyesületeiben van tag bőven, csakhogy ezek nem
közösségi mozgalmak.
A lelkészi kar közössége is sok kérdésre ad
feleletet. Több dudás egy csárdában . . . Presz
tízskérdés, féltékenység, mellőztetés, uralomvágy
stb., melyeknek következményeit először az egy
ház sínyli meg, s csak azután a lelkészi kar. Ál
dásosak lennének a heti megbeszélések, melye
ken nem az lenne a főkérdés, ki mennyit temet,
hanem hogy miként lehetne megmenteni minél
több lelket az Ür számára. Végeredményben ha
nem tudunk egy célért vállvetve küzdeni, akkor
tegyük le a reverendát.
Tömegproblémáinkat súlyosbítják a tömeg
szórványok. Nem abszurdum ez, csak igaz való
ság. Ha csak azokat a helyeket nevezzük szór
vány helyeknek, ahol a kevésszámú ev, lelkeknek
sem iskolájuk, sem templomuk nincs, akkor a tömegegyházakkal kapcsolatban nincs jogunk szór
ványokról beszélni. Mert a tömegegyházak gon
doskodtak arról, hogy a templomtól távol eső
híveinek legalább iskolája legyen. Itt a tanító, sőt
néha a lelkész tart istentiszteletet. Ilyenformán
azt mondjuk, hogy ezek a hívek el vannak látva.
De nem csak az iskola nélküli helyek szórvány
helyek. A tömegegyházak tanyai népe is szór
vány és pedig tekintélyes szórvány. Nem is szólva
a perifériákon lakó nincstelenekről, a szórványok
szórványáról. Pedig itt van a tömeg, igaz kis adó
fizetők, de legközönyösebbek Nem atheísták,
mert ahhoz nagyon gyávák, csak egyházellene
sek, papgyülölők. Eljárnak ők a templomba, de
csak örökhűséget esküdni, mert ezt így tették
őseik is. Halottaikat is eltemettetik, mert mégis
furcsa dolog lenne a pap nélküli temetés. Gyer
mekeiket is megkereszteltetik, mert azt hiszik,
hogy a gyermek a templomban kap nevet, ők a
létszámszaporító elem. Egymásközt csúfolják a
papot, egymás hitét rabolják el. Vájjon miért? . . .
Mért szórvány hát ez a tömeg? Nem azért, mert
sok a munkás, de mert sok az aratni való.
Kétségtelen tehát, hogy súlyos problémákkal
találkozunk tömegegyházainkban, melyeket csak
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jóhiszeműségünkkel tudunk némileg elpalástolni.
De elvégre a jövő képe áll előttünk, boldog jö
vőért pedig jóhiszeműséggel nem harcolhatunk.
Mi tömegegyházainkat csak annyiban értékeljük,
amennyiben ezek adják a létszámot. A katholicizmus veszélyt és munkateret lát a mi töme
geinkben, mi biztató jövőt. Csakhogy míg mi az
ellátottság jóhiszemű fegyvereivel küzdünk a
jövőért, addig ők kidolgozott programmal és jó
munkaerővel küzdenek ellenünk. Míg a mi 32.000
lelkes ev. gyülekezetünkben 10 felavatott lelkész
van, addig a római katholikusok 10.000 lelkes
gyülekezetében 5 lelkész működik. És így van
ez minden olyan helyen, ahol más felekezetű
tömegek vannak. Sajnos, az csak nálunk eshetik
meg, hogy félünk az aratók beállításától.
Első kötelessége tehát tömegegyházainknak,
hogy a tömegekhez képest gondoskodjanak jóval
több lelkészről, vagy segédlelkészről. Mindig ar
ról panaszkodunk, hogy sok a theológus és káp
lán, s ugyanakkor vannak az Alföldön tömeg
egyházak, melyekben már évek hosszú sora óta
nem volt segédlelkész. A lelkészi karnak pedig
jól felfogott érdeke és kötelessége, hogy ha egy
helyen működik, éljen egyetértésben. Végre el
érkezhetne az az idő, Egyházunk szomorú jelene
és a jövő szomorú Ígéretei miatt is, hogy legalább
az egy cél szolgálatában legyenek egyek. Munkamegosztással mindent el lehet érni, és sok min
dent el lehet kerülni. Micsoda fenséges még csak
elgondolása is annak, hogy a gyülekezet lelké
szei heti bibliaórára jönnének össze, ahol erőt
merítenének, számolhatnának önmagukkal, Pro
gramm szerint dolgoznának, s egymásnak adná
nak számot munkájukról. Micsoda nagyszerű
egyházmentés lenne ez! Pedig itt kell elkezdőd
nie a jövőért folytatandó munkának.
Meg kell szüntetni a mechanikus munkát és
főképen annak rendszerét. Meglátszik a mecha
nikus igehirdetésen, hogy az kényszermunka.
Már pedig az ilyen nem lehet építő hatású és
homlokegyenest ellenkezik az evangéliom szelle
mével. Tessék elképzelni azt, hogy egy tömeg
egyház lelkésze az őszi napokban sokszor d. u.
1 —6 óráig esket, sokszor 15 jegyespárt is. Mi
csoda kény szer zubbony ez. Pedig ez csak esketés. Hát a többi munka! Hogy ez megszűnhessék,
ehhez kell több munkás és munkamegosztás, min
den féltékenység nélkül. A mechanikus munka
fárasztó, sokszor terhes, mondhatnánk: unalmas,
így a lelkész elegendőnek tartja az igehirdetést,
így fordul elő olyan eset, hogy az egyik tömegegyházban július végén 13 reverzális veszteséget
mutat az anyakönyvi hivatal 7-tel szemben. Igaz,
hogy ősszel, az esküvők szezonjában behozzák
híveink a különbséget, de a maguk jószántából.
Egy fiatal asszony, ki reverzálist adott kath. ré
szére, s most elvált, azzal okolja meg lépését,
hogy a katholikus papok annyira ostromolták
esküvője előtt, hogy csak így tudta lerázni őket.
Mi rábízzuk a hívek jó belátására az ilyen
ügyeket.
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Különösebb gondot kell fordítani a közösségi
^mozgalmak megteremtésére is. Ez is egyház
mentő szolgálat. Az ébredési mozgalmak kiinduló
pontja ez, természetesen nem az egyesületesdi
képében. Az ifjúság problémáját legfőképen eze
ken keresztül lehet megoldani. Az elmúlt válasz
tások alkalmával lehetett látni, hogy a szociál
demokrata pártnak milyen hasznot hajtottak a
16—20 éves ifjak, söl lányok is. Ebből a tanul
ság csak az, hogy az ifjakban van munkakedv és
hogy azokat lehet formálni is.
Fontos kérdés a presbyter-kérdés is. Már
sok gyülekezetünk belátta azt, hogy milyen fon
tos dolog megérttelni presbytereinkkel fontos,
egyházmentő szolgálatukat. Nem hiábavalók a
presbyter-konferenciák. De tömegeink ezt káros
újításnak vennék, azon elgondolás alapján, hogy
ez még sohasem volt.
Ami végül a tömegszórványokat illeti, azokra
nézve csak azt lehel mondani, hogy megmentésü
kön csak új lelkészi erők beállításával lehet segí
teni. Tessék részükre egyszerű imaházakat épí
teni. s hivatott segédlelkészt küldeni közéjük, ha
kell, többet is. Nem szabad arra gondolni, hogy
ez drága dolog. Befektetett töke lenne ez, mely
bőségesen kamatozna lelkiekben. Sok költséget
lehetne behozni olyan szórványadó-fillérekből,
melyet a rendes adó mellett fizetnének minden
ev. hivő után 2—3 fillért. így a legnagyobb csa
ládra sem jutna több 20—30 fillérnél. Ha ezt be
hozhatnánk az egész ország területére és ha az
500.000 ev.-ból csak 300.000 fizetne 2 filléres ala
pon, az is 5—6000 pengőt tenne ki, mely összeget
lehetne gyarapítani szórványoffertóriumokkal,
szórványünnepélyek bevételeivel. Vagy vala
milyen más úton is lehetne gondoskodni róluk.
Természetesen körül kellene nézni, mert az iroda
ablakból nem lehet mindent látni. Sokat használ
nának ilyen helyeken diakonisszák is, bár ezek
től nagyon fél a közvélemény.
Kérdés, hogy a mai gazdasági válság milyen
hatással lesz egyházunkra? Ha valami baj követ
keznék be, melytől óvjon Isten, megsinylené egy
házunk is a válságot. Eddig a vallás ügyét általá
ban kormányunk magáévá tette. Igaz. hogy a val
lás alatt többnyire a katholicizmus értendő. De
ki tudja, mi vár reánk7 Bízhatunk-e jelen állapo
taink mellett Ígéretes jövőben? Azt mondjuk:
tömegeinkben a jövő! Ám lássuk. Adná a jó
Isten, hogy tömegegyházaink ne csak külső büsz
keségünk lennének, de valóban jövő, bizalmat,
támogatást, segítséget, bátorítást Ígérő jövő! Elő
deink életüket áldozták fel egyházukért, tőlünk
egyházunk csak egy áldozatot követel: önzésün
ket váltsa fel Krisztus Urunk evangéliuma iránti
rajongó szeretetünk. Mit hoznak a ránk követ
kező napok, azt nem tudjuk. De meg vagyon írva:
,,Aron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert
a napok gonoszok!“
Szlany Pút.
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R ap o s V iktor
Debreceni evang. egyházunkban megnehe
zült az idők viharos járása: három év alatt két
közszeretetben élő lelkészét temette el rövid idő
alatt, mind a kettő tragikus körülmények közt
hagyva itt bennünket árván.
Míg zúgtak aug. 21-én a debreceni Nagy
templom harangjai, addig temettük Mezőhegye
sen nagy közönség részvéte közt Rapos Viktort;
messze környék előkelősége gyűlt össze ravata
lánál. Megrázó volt nekünk a viszontlátás, ott
látni azt, akit reménységes örömmel vártunk
haza a napokban. A környék evang. és ref. lel
készei Saguly János ev. főesperes és Szabó J á 
nos ref. esperes vezetésével nagy számmal áll
ták körül ravatalát.
Egyházunk nagyszámú küldöttségét Nagy
József vezette.
Elhangzott a „Krisztus, te vagy életem“,
majd dr. Gaudy László budapesti vallásügyi
igazgató, a megboldogult hű barátja beszélt az
elhunytról. Szenvedése, halála emberi mértékkel
szörnyű volt, de annak, aki Istennel járt, út
hozzá, átvonulás a nem-e-világból való életbe.
Micsoda lelki erő élt benne, aki pillanatok rebbenési ideje alatt le tud számolni az élettel, an
nak minden jövendő sikerével, hiúságával: „En
gem, a nyomorúlt embert ő szabadíthat meg a
halál testétől." Megszabadította. Krisztusi volt
élete, az a halála is: némán, másokat vigasztalva
szenvedett s arcán boldog megnyugvással húnyt
el. ő, akit zárkózottnak, megismerhetetlennek
láttak kortársai, a felületesen látók, ezt az
egyetlen földi szálat is el tudta szakítani, a lel
ket a „nyomorúlt testtől“.
Mélységes igaz szavai lelkekbe íródtak. A
sírnál Nagy József presbiter búcsúztatta el egy
házunktól a megboldogultat. Az fekszik itt, aki
től oly sok reményünk teljesedését vártuk, aki
maga volt az erő, bölcsesség, a tetteket termő
fitogtatás nélküli szeretet, egyszerűség, átlátszó
volt minden tette, mint a tó mélysége.
Garda Dezsőné, a Filléregylet, az egyház
szíve dobogását hozta azoktól, akik legjobban
szerették. Megnyugosznak kér. hittel az Isten
rendelésében, de a hit felemelő ereje mellett ott
él szívükben az igazság, hogy nem az hal meg,
akit eltemetnek, csak az, akit nem szeretnek!
Akit szerettek, annak koporsóját felnyitja a lé
lek, leveti magáról mindazt, ami földi, kiszáll
onnét s szívünkbe költözik, Rapos Viktor is oda
költözött. Emlékedet szívünkbe zárjuk, tanítá
sódat tetteinkre váltjuk egyházunk jövendő bol
dogulásáért.
Elefánty Sándor igazgató tanítótársai, az őt
néma szeretettel körülvevő kis emberek nevében
búcsúzott. Mit mondok azoknak, — mondta töb
bek közt, — akik szeptemberre feljönnek im
pressziókra vágyó lélekkel s megállva az oltár
előtt, nem látják őt, akiben megtalálták a hófe
hér gyermekit, a hozzájuk hasonlót. Feleleve
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nedik lelkűkben tanítása: Az igaz ember hitből
él az igazságért, azért elviseli a martiromság
koszorúját, a félreismerés minden következmé
nyeit, erősebbet, keményebbet, mint ami kiol
totta életét. Gyermekek virágait hinti koporsó
jára, ez az ő szeretetük, azok adnak neki csön
des álmot igaz emberekről egy darab mennyor
szágról; kis kertje földjét is elhozta síri vánkosúl,
onnét, ahová vágyott „mint a madár a fészkére“,
ahová menekült az igazságtalanság tengeréből,
hol lelke nyugalmat talált, felejtett mindent.
Azok pihentessék meg e „nyomorult testet“.
Istenhez ment, — megértik a kis emberek, —
Isten magának kívánta őt.
Dr. Horváth Gyula az Egyházi Vegyeskar
elnöke attól a kis körtől búcsúztatta, hol oly szí
vesen tartózkodott, hol nyíló lelkeket, szeretetet
látott,
Saguly főesperes a kolléga, az őt keresztelő,
konfirmáló, lelkésszé avató lelkiatya fájdalmá
val vált el kedves fiától, Isten emberétől. Bolla
Pál egyh. felügyelő szülőegyháza büszkeségétől,
megtért hű fiától vett búcsút.
Fájó szívvel, nehezen hagytuk ott azt, aki
csöndes, szívós munkájával békességet terem
tett a vizeken, szeretetet árasztott minden em
beri békétlenségek közt is. Elment a békesség
honába.
Rákövetkező vasárnap gyászistentisztelettel
áldozott gyülekezete, a város óriási részvételé
vel emlékének felejthetetlen lelkészéről.

Lelkészegyesület. (MELE)
Nagytiszteletű Lelkész urak! Az egyetemes gyűlés
sel kapcsolatosan ezidén is összehívni szándékozom
orsz. Lelkészegyesületünk közgyűlését, amelynek idő
pontja — régi szokás szerint — az egyetemes gyűlést
megelőző napnak a délelőttje lenne. Arra kérem te
hát a kedves Lelkésztestvéreket s a kerületi és esperességi Lelkészegyesületek elnökeit: szíveskedjenek
velem közölni azokat a tételeket, amelyeknek meg
tárgyalását ez alkalommal kívánatosnak tartanák,
megjelölvén esetleg az illető tételnek az előadóját
is. Ez alkalommal kizárólag aktuális kérdéseket ké
rek, mivel elméleti jellegű nagyobb témák kifejtésére
nem lesz időnk. Több esperességből >még mindig
nem futottak be a Tompa-féle önsegélyezési javas
latra vonatkozó vélemények; kérem azokat is bekül
deni. A bejelentéseket s tárgymegjelöléseket legké
sőbb október 10-éig kérem. A nehéz s válságos idők
azt igénylik, hogy mindannyian figyeljük az idők
jeleit s egymás tájékoztatására s a kellő megoldási
módozatok keresésére mindannyian törekedjünk. A
lelkésznek mindig van mit tanulnia s a mostani idő
szak különösen tanulságokkal-teljes. Szeretettel ké
rem és várom szives soraitokat. Nyíregyháza, 1931
szeptember 8.
í
Paulik János
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Kivándorlógondozás.
A kivándorlás ugyan elsősorban nemzetgaz
dasági és szociális kérdés, azonban nem csekély
ennek az egyházi jelentősége sem. A tömeges ki
vándorlás például egyes gyülekezeteket nagyon
meggyöngíthet, másrészt a hazájuktól és egyhá
zuktól elszakadt kivándorlók az idegen környe
zetben egyházi tekintetben a legtöbb esetben
pusztulásra vannak ítélve. A kivándorlók egyházi
gondozása tehát fontos feladat s ez eredményezte
Németországban a kivándorlómisszió megszületé
sét. Ez eleinte a tengerész-misszió keretében
folyt, majd 1882-ben megalakult a hamburgi ev.
(lutheránus) kivándorló-misszió egy lelkész veze
tésével, akinek egy misszionárius (diakónus) se
gédkezett. Hasonló kivándorló-misszió keletke
zett Brémában is. Ez a két missziói intézmény
végzi a kivándorlók lelki gondozását a kikötők
ben, ahonnan azok tengerentúli útjukra indulnak.
Ez a munka főleg abban áll, hogy a hajók indu
lása előtt a kivándorlók számára istentiszteletet
tartanak, többnyire úrvacsorával összekötve, a
kivándorlókat szükséges útmutatással látják el
arra nézve, hogy a tengerentúlon kihez fordulja
nak s miképen találhatják meg a kapcsolatot egy
házukkal. Ezt nyomtatott búcsúüdvözletek kiosz
tásával végzi a misszió, mely lapokon a tengeren
túli országokban levő német ev. gyülekezetek
címei is fel vannak sorolva. Az ev. gyülekezetek
hez való csatlakozás egyúttal a legjobb biztosí
téka annak, hogy a kivándorlottak az idegenben
is megőrzik hitük mellett nyelvüket és hazájuk
hoz való ragaszkodásukat.
A német kivándorló-missziók azonban ma
már ennél jóval többet is végeznek. Fő felada
tuknak azt tekintik, hogy a kivándorolni szándé
kozókat kellő tanácsokkal ellássák. Tehát mun
kájuk nem csupán azokra szorítkozik, akik a
hajójegy birtokában a kikötőbe érkeztek s már
csak a hajó indulását várják, hanem előre kere
sik a kapcsolatot mindazokkal, akik még csupán
csak a kivándorlás gondolatával foglalkoznak
de arra még el nem határozták magukat. Ezeket
igyekeznek megfelelő felvilágosítással ellátni,
hogy meggondolatlan lépésektől visszatartsák s
ezzel sok csalódástól megkíméljük őket. Ezt a
tanácsadószolgálatot részben maguk a kikötő
városokban levő missziók, részben az újabban
Berlinben székelő ,,Evangelischer Hauptverein für
deutsche Ansiedler und Auswanderer“ látja el,
mint az államtól is hivatalosan elismert tanács
adó szerv. Ennek Berlinben az Oranienburgertovábbá van egy havonként megjelenő saját folyóa világ minden részéről, országáról szóló tájé
koztató könyvekkel s nagyszámú folyóirattal;
továbbá van egy havonként megjelenős aját folyó
irata is: „Der deutsche Auswanderer“. A kiván
dorolni szándékozókkal a kapcsolatot a központ
Németország minden részében nagy számmal
leve helyi szervei, illetve képviselői útján — akik
legtöbbnyire lelkészek — teremti meg. Ezt a
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tanácsadó szolgálatot évenként többezren veszik
igénybe s az eredménye az, hogy sok meggondo
latlan, vagy illúziókra épített kivándorlási szán
dékot sikerül leszerelni; akik pedig megmaradnak
elhatározásuk mellett, azok lelkiismeretesen fel
világosítást nyernek arra nézve, hogy melyik a
nekik leginkább megfelelő célország, sőt a leg
több esetben előre biztosítani lehet elhelyezke
désüket is.
Egyetemes egyházunk már régóta közvetlen
kapcsolatban van a hamburgi kivándorló-misszió
val, amennyiben már ismételten kiküldött lelké
szeket rövidebb-hosszabb időre, főleg a fő kiván
dorlási időszakban, a magyar ev. kivándorlók
lelkigondozásának ellátására. E sorok írója 1928.
nyarán négy hónapot töltött ebben a megbízatás
ban Hamburgban. A tapasztalat azt mutatta, hogy
a kivándorlókkal való törődés egyházunk részé
ről is igen fontos. A Hapag (Hamburg—Ame
rika-Linie) által létesített kivándorló-telepen
(Überseeheim), ahol a hajó indulása előtt már
napokkal megérkező kivándorlókat elszállásol
ják, alkalom nyílik minden emberrel való beszél
getésre s a lelkűkbe való bepillantásra. Az ugyan
ott levő templomban a hajó indulása előtti estén
tartott, úrvacsorával összekötött istentiszteletek
nagy látogatottsága s utána a könnyes szemek
kel való hálákodás, különösen az elszakított terü
letekről jött sok magyar kivándorló részéről,
indokolttá tették a misszió vezetőjének, dr. Wag
ner Hermann lelkésznek azt a javaslatát, hogy
egyetemes egyházunk a hamburgi kivándorlómisszióhoz állandóan, vagy legalább a fő kiván
dorlási időszakban küldjön ki egy, a tót nyelvet
is bíró lelkészt. Erre a megoldásra azonban egy
házunk nem rendelkezik anyagi erőkkel. Más
részt Hamburg a hozzá elég közel eső Brémá
val együtt ma csupán a magyar kivándorlók ki
sebb részének indulási állomása, nagyobb részük
holland és francia kikötőkből indul a tengeren
túlra s így nem is egy, hanem több ilyen kikül
döttre volna szükség.
A németek példája s a kikötőkben szerzett
tapasztalatok is azt mutatják, hogy sokkal fonto
sabb a kivándorlók gondozásának itthoni meg
szervezése. Természetes viszont, hogy mi nem
gondolhatunk a német evangélikusokéhoz hasonló
nagyszabású szervezet megteremtésére. Erre
nincs is feltétlenül szükség, mert nálunk a kiván
dorlók tanáccsal való ellátását és védelmét egy
hivatalos fórum: a Magyar Kivándorlókat és
Visszavándorlókat Védő Iroda (Budapest, VIII.
Fiumei-út 4.) végzi s ez eleve elzárná a lehető
ségét hasonló célú más szervezet létesülésének.
Ellenben a tulajdonkepeni teendők elvégzésének
feladata az egyes lelkészekre és tanítókra hárul.
Nekik kell mindenekelőtt arra törekedniök, hogy
tudomást szerezzenek azokról, akik kivándorolni
szándékoznak s megtudják ennek indító okait,
figyelmeztessék őket a nehézségekre s ha szán
dékuk elhatározott, akkor elsősorban az említett
Védő Irodához utasítsák. Különösen ügyelni kell
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arra, hogy nem lelkiismeretlen ügynökök csábít
ják-e őket a kivándorlásra, amit a törvény is tilt
és szigorúan büntet. A kivándorlástól ugyan rend
kívüli okok nélkül senkit sem lehet eltiltani s
ezért a hatóságok az útlevél kiadását nem is
szokták megtagadni. Csakhogy ezzel a kivándor
lás lehetősége még nincsbiztosítva. Hiszen a
gazdasági válság a tengerentúli országokat is
sújtja s az Egyesült Államokban is többmillió
a munkanélküliek száma. Az Egyesült Államok
emiatt már régebben behozták a bevándorlás kor
látozását, sőt újabban már azok az államok is,
amelyekbe még 2—3 évvel ezelőtt úgyszólván
szabadon lehetett beutazni (Kanada, Argentina,
Uruguay), súlyos korlátozásokat léptettek életbe,
aminek következtében a magyar kivándorlók
száma az elmúlt évben lényegesen apadt (mint
egy 2500, az előző évek 6000-es átlagával szem
ben). Erről azonban a kivándorolni szándékozók
rendszerint nem tudnak s talán csak akkor jut
tudomásukra, amikor már jókora összeget elköl
tötték előkészületeikre; sőt az is megtörténhetik,
hogy eljutnak a kikötőig és csak ott válik lehe
tetlenné kitűzött céljuk elérése, úgy hogy vagy
vissza kell térniök, vagy sokan — restelve ezt —
inkább ismeretlen világrészek (Afrika, Ausztrá
lia) felé veszik útjukat (amiben rendszerint lelkiismeretlen ügynökök is közrejátszanak), ahol leg
többször nyomorúság és pusztulás vár rájuk.
Ilyen eseteket magam is ismételten tapasztaltam
Hamburgban. Ilyen esetek megakadályozása cél
jából szükséges az említett Védő Irodához for
dulni felvilágosításért. (Nem kell hangsúlyoznom,
mennyire szükséges, hogy a lelkész híveinek nem
szorosan egyházi természetű ügyekben is segítsé
gére legyen.)
A további és nehezebb feladat a kivándorlók
nak szorosabb értelemben vett egyházi lelkigon
dozása. Ez nem állhat csupán néhány vigasztaló
és buzdító szóból; a cél az, hogy a kivándorlókat
egyházunk valami módon elkísérje a tengeren
túlra s megtartsa őket a maga és a haza számára.
Jó szolgálatot tehet ebben egy-egy emléksorok
kal ellátott biblia, énekeskönyv, vagy egyéb val
lásos iratok, újságok. A lelkésznek igyekeznie
kell arra, hogy kivándorolt híveivel levélbeli
érintkezésben maradjon. Sajnos, ebben a tekin
tetben sokszor a legnagyobb fogadkozásoknak a
teljesítése is elmarad. Magam is igyekeztem
Hamburgban létemkor mindazokat, akikkel érint
kezésbe kerültem, rábírni, hogy további sorsuk
ról tudósítsanak; ígérték, sőt fogadták is sokan,
de levelet egytől sem kaptam. Saját lelkészük
nek talán mégis csak szívesebben írnak. Ügy egy
házi, mint nyelvi szempontból legveszedelmesebb,
ha a kivándorlottak egészen idegen nyelvű és
vallású környezetbe kerülnek. Azt kell tehát a
lehetőség szerint előmozdítani, hogy a kiván
dorlók olyan helyre menjenek, ahol már van
magyar ev. gyülekezet. Az Egyesült Államokban
több is van, Kanadában is van már magyar ev.
lelkész, Délamerikában egyelőre még csak terv
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a magyar ev, gyülekezet szervezése.
Minthogy az Egyetemes Felügyelő Ür ő nagyméltósága alulírottat bízta meg a német ki
vándorló misszióval való kapcsolat fenntartásával
és az itthoni teendők irányításával, illetve szer
vezésével, ezért tartottam szükségesnek egyelőre
ennek a rövid tájékoztatásnak a közlését, A to
vábbiakban szükségessé váló tájékoztatásokat
ugyancsak egyházi lapjainkban fogom időnként
közölni, így pl, mihelyt rendelkezésemre fog ál
lam, a tengerentúli magyar ev. gyülekezetek cí
meit. Ezenkívül is mindenkor kész vagyok kérdé
sekre, amennyire tudok, felvilágosítással szol
gálni. Kérem azért a lelkész és tanító testvéreket,
hogy ebben a munkában mindannyian részt venni
szíveskedjenek, hiszen alig van gyülekezet,
ahonnan valaki ki ne vándorolt volna. Továbbá,
hogy ev. híveink kivándorlásáról fokozatosan mi
nél tisztább képet nyerjünk, legyenek szívesek
engem gyülekezeteiket illetően az eddigi kiván
dorlásra vonatkozó adatokról értesíteni (lehető
leg a háború befejezését követő időig vissza
menően) hányán, miért, hová vándoroltak ki,
milyen körülmények között élnek letelepedési
helyükön, tagjai-e valamely (magyar vagy más)
ev. gyülekezetnek stb.? A jövőben pedig mind
ezt pontosan számon kellene tartani, hogy az
adatok időnként összegyüjthetők legyenek. —
Hasonlóképen hasznos szolgálatot tesz a vísszavándorlásról s annak okairól szóló tudósítás is.
Maroknyi népünk s abban még kisebb egy
házunk minden egyes tagjának megtartásáért s
megmentéséért meg kell tennünk minden lehetőt.
Legyen Isten áldása ezen az igyekezetünkön.

Dr. Wiczián Dezső,
S o p ro n , E v. H ittu d o m á n y i Kar.

H Í R E K .
— Geduiy Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke,
egyetemes egyházi elnök, húszéves püspöki jubileuma
alkalmából értékes nyilatkozatot adott közzé a Pesti
Hírlap szeptember 4.-iki számában. Nyilatkozatából
közöljük a következő részeket: Lelkem előtt .köve
tendő eszménykép gyanánt lebegett az 'egyháznak,
mint Isten országa Krisztus által alapított földi szer
vének építése. Ezt az eszményt követni a tiszai
evang. egyházkerület kötelékében összetételénél fogva
nem volt könnyű feladat. A hagyományok, a faji
kultúra, a nyelv s a titkos és nyíltan ápolt törekvé
sek szétágazásában és igen sokszor szembekerülésé
ben mély fájdalommal szemléltem, hogy az egyházi
közélet terére mint nyomul be bizonyos túlzott sovi
nizmus politikájának és a pártszenvedélynek hullám
verése. Emiatt pillanatnyilag ugyan nyertes lehetett
egy-egy politikus személyes becsvágya, vagy egy-egy
párt önző érdeke, de lent a szívek mélyén, az egy
ház láthatatlan testvéri hit- és szeretetközösségében
vesztes mindig maga az egyház volt. Nagy örö
mömre szolgált, hogy a reformáció 400 éves forduló
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ján munkatársaim buzgó közreműködésével sikerült
megalapítani a nyíregyházi leánygimnáziumot, majd
Miskolcra átmenteni az eperjesi jogakadémiát és ta
nítóképzőt s ez utóbbinak korszerű épületet is emel
tetni. Nem hallgathatom el azt a fájdalmat, hogy
a magyar állam még mindig nem értékeli kellően a
magyar protestantizmusból az államra kiáradó köz
művelődési, ethikai és társadalmi áldások mérhetet
len gazdagságát és nemzetfenntartó fontosságát. Egyes
kormányintézkedések elkeserítő aránytalanságot ered
ményeznek. Szemmelláthatóan jogos, igazságos, tör
vényen alapuló igények kielégítése elöl elzárkózott u
kormány. Sőt a mostani gazdasági válság idejében
évszázadokon át bevált intézményeink mestersége*
elsorvasztását is munkába vette.
Százados ünnepély Orosházán. Az orosházi
ev. egyház f. hó 30-án ülte meg az 1831. évi nagy
kolerajárvány emlékezetét. Abban az időben Oros
házán még csak evangélikusok laktak, más felekezethez tartozó csak elvétve találkozott.
A kolerát
máramarosi oláhok hurcolták be. akik közé viszont
az oroszok elöl menekülő lengyel katonák vitték.
1831 július 1 6 - szeptember 2-ig dühöngött a járvány.
Áldozata lett összesen 1410 ember. Ezek között 4 oláh
volt, a többi evangélikus. F. hó 30-án délután ‘ ?2-kor
rövid templomi áhitat volt, amikor is az oltár előtt
imádságot Kálmán Rezső lelkész mondott. Ezután
kivonult az egész közönség az úgynevezett kolerás
temetőbe. Az útvonalon koronként, mint temetéskor,
énekelt a gyülekezet. Kivonulás alatt a harangok sza
kadatlanul zúgtak. A kolerás temetőben levő emlék
oszlop körül helyezkedett el a közönség s megkez
dődött a külső ünnepély.
Elénekelte a gyülekezet a
Kovács Andor ig. lelkész-esperes által ez alkalomra
írt éneket. Az ének utón Kovács Andor ig. lelkészesperes tartott emlékbeszédet. Utána Sülé László
II. felügyelő az egyház nevében koszorút tett az em
lékkőre. Ezután imádságot mondott Horémon Pál
lelkész, majd megáldotta a száz év óta pihenő poro
kat Kovács Andor ig. lelkész-esperes.
A kultusztárca költségvetésének redukálása.
A 33-as bizottság, a személyi kiadósoknál az általános
rendelkezések szerint elérendő megtakarítósokon felül
és eltekintve a szervezeti változtatások útján elérhető
megtakarítósoktól, a tárcánál 2,290.184 pengő megta
karítást határozott el. Elhatározta továbbá az orszá
gos népiskolai építési alap, valamint az országos
polgári iskolai építési alap megszüntetését.
A miskolci tanítóképző életéből. Szeptember
3.-án tartotta meg alakuló ülését a tanítóképzőinté
zet felügyelőbizottsága Lichtenstein László felsőházi
tag, egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. A felügyelöbizottság tagjainak a sorában a tiszai egyházkerület mint fenntartó hatóság, továbbá a hegyaljai
és tiszavidéki egyházmegye, a miskolci egyházköz
ség és Miskolc város képviselői mint a bizottság vá
lasztott tagjai foglalnak helyet. Az elnök első meg
nyitó beszédében vázolja a bizottság hivatását és
azt az egyhózias és nemzeti irányú munkában jelöli
meg. A különböző tisztségek betöltése utón Gerhardt
Béla, a tanítóképzőintézet igazgatója, c. főigazgató
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terjeszti be részletes beszámoló jelentését, melyből
a bizottság örvendetesen állapítja meg, hogy — bár
a jelenlegi nehéz viszonyok között épült föl a tanító
képző impozáns, szép épülete — az intézet mégis
nyugodtan tekint a jövő felé a mai megpróbóltatásos jelenben is. Van tágas és egészséges internótusa
és Gerhardt Bélóné által szakszerűen vezetett kiváló
tápintézete, u. n. köztartósa. Jóllehet szegényen volt
kénytelen Eperjesről Miskolcra menekülni, a követ
kező iskolai évben mégis 5000 P-t fog tudni kiváló
és arra érdemes növendékeinek kedvezményképen
juttatni. A közeljövőben a minta iskoláját kívánja
megnyitni.
A tiszai egyházkerület közgyűlése. Szeptember
hó 4.-én tartotta a tiszai egyházkerület a közgyűlését
Miskolcon, Geduly Henrik püspök és Zelenka Lajo«
kerületi felügyelő elnöklete alatt. A közgyűlést isten
tisztelet előzte meg. amelyen Duszik Lajos főjegyző
mondott imádságot. A püspöki jelentés nyomtatásban
is megjelent, ennélfogva a közgyűlés tagjai teljesen
tájékozódhattak az egyházkerület gyülekezeteinek az
életéről és az egyházkerületet közelről érintő ese
ményekről. A kerületi felügyelő tartalmas megnyitó
beszédében foglalkozott jelenlegi közállapotainkkal,
mujd a kerület intézményei közül kiemelte a mis
kolci jogakadémiának a létért folytatott hatalmas és
mindeddig sikeres küzdelmét; ajánlja, hogy az egy
házkerület gondoskodjék a jövendőjéről és létesítsen
önálló saját közalapot. Beszédében részletesen mél
tatja D. Geduly Henrik húszéves püspöki működését,
melyről Duszik Lajos a kerület egyházközségei nevé
ben emlékezik meg, azok elnökségeinek ajóndékaképen egy szép ezüstkelyhet nyújt ót az ünnepeltnek.
akii Bruckner Győző dr. a jogakadémLa, Gerhardt
Béla a tanítóképző, Adorján Ferenc a főgimnáziumok.
Kemény Péter a tanítók és iskolák, végül Vietórisz
József dr. a szabolcsvármegyei kultúrólis egyesületek
nevében üdvözölt. Geduly Henrik püspök mélyen megilletődve válaszolt az üdvözlésekre, vázolta püspöki
működésének a vezérlő gondolatait. A nagy szómban
érkezett üdvözlő táviratok közül kiemeljük a kor
mányzónak, a miniszterelnöknek, a kultuszminiszter
nek, a felsőhóz elnökének, az egyetemes felügyelőnek,
a református és evangélikus egyházkerületek püspö
keinek a megemlékezéseit. — A közgyűlés ezután a
csaknem 60 pontból álló tárgysorozatot tárgyalta le.
Kiemelkedők voltak az egyetemes lelkészválasztósi-.
az egyhóztagok fegyelmezéséről szóló szabályrendelettervezet. Előbbit a közgyűlés pótlásokkal elfogadta,
utóbbinál az volt a határozati javaslat, hogy a kerü
leti közgyűlés az egyházmegyék elfogadó határo
zatai alapján szintén fogadja el a szabályzatot és
ezt közölje az egyetemes egyházi közgyűléssel a zsi
nati bizottsághoz való továbbítás végett; addig is
azonban, mig a zsinat a fegyelmezés kérdését egye
temlegesen szabályozza, szükségesnek tartja az egy
házkerület a saját kebelében a fegyelmezés kérdésé
nek a megoldását s ezért felhívja az egyházmegyéket,
hogy a szóbanforgó tervezet alapján fegyelmezési
szabályzatot alkossanak és ezeket a jövő évi kerületi
közgyűlés elé terjesszék jóváhagyás végett. Miutáp
e kérdés fölött nagyobb terjedelmű vita volt kifejlő-
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dobén, a püspök azt javasolta, hogy — miután a
jövő évi kér. közgyűlésnek is lesz alkalma ezzel a
kérdéssel behatóan foglalkozni — a közgyűlés ezt a
tárgyat terjessze le újból az egyházmegyékhez meg
felelő fegyelmezési szabályzatok alkotása és felter
jesztése végett. Az egyetemes közgyűlés által leterjesztett vallástanítási tantervjavaslatokat kevés kivé
teltől eltekintve a közgyűlés mint nem célravezetőket
és rendszerteleneket tárgyalási alapul se fogadta el.
Hasonlóképen nem járult hozzá ahhoz a tervezethez
sem, mely a lelkészi vizsga felett még egy vallás
tanári vizsgát kíván a vallástanároktól. Nagy érdek
lődés kisérte a missziókról való tanácskozást. A köz
gyűlés szükségesnek tartja a szolnoki misszió, vala
mint a felsőszabolcsi misszió megszervezését aképen,
hogy mindkét helyen rendes lelkészre bizassék a mun
kálatok további kiépítése. A pénzügyi bizottság javas
latai alapján az egyházkerület a költségvetését a
legnagyobb takarékosság szemelőtt tartásával hatá
rozta meg. — A szépen látogatott közgyűlés a fel
ügyelő köszönő szavaival és a püspök hálaadó imájá
val ért véget. (N.)

— Kerületi gyámintézeti közgyűlés. A tiszai egy
házkerület gyámintézete szeptember hó 3-án tartotta
közgyűlését Miskolcon, dr. Dómján Elek és Pazár
István elnöklete alatt, örömmel vette tudomásul a
gyámintézeti munkának a mai nehéz viszonyok kö
zött is, megnyilvánuló élénk folytatását. Intézkedett a
rendelkezésre álló segélyek felosztásáról és megtette
előterjesztéseit az egyetemes gyámintézet közgyűlé
séhez. Az egyházmegyék egyhangú döntése alapján
Pazár István eddigi egyházmegyei gyámintézeti el
nökkel töltötte be a kerületi gyámintézet világi el
nöki tisztét, akiben a gyámintézet ügybuzgó vezetőt
nyert.

— Ä csanád-csongrádi egyházmegye augusztus
hó 17. és 18-án tartotta ezévi rendes közgyűlését
Csanádalbertiben, Saguly János főesperes és vitéz
Purgly Emil egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt,
aki az egyházmegye összes gyülekezeteinek bizalmá
ból újból megválasztatván, magasszárnyalású beszéd
ben foglalta el felügyelői székét. Az egyházmegye és
a gyülekezetek életét, szellemi és anyagi törekvéseit
és bajait részletesen feltüntető esperesi, — továbbá az
iskolaszék, számvevőszék, pénzügyi bizottság, gyám
intézet, lelkészi értekezlet, tanítóegyesület jelentései
után mozgalmasabb tárgyalást ébresztettek a lelkészválasztási- és az egyháztagok fegyelmezéséről szóló
szabályrendeletek. Az elsőnél az egyházmegye le
szögezi azon kívánságát, hogy a megalkotandó sza
bályrendelet sem a gyülekezetek, sem a választó egy
háztagok eddig érvényben levő jogait ne csonkítsa,
sőt komoly mérlegelés tárgyává kívánja tenni azt a
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visszásságot, mely úgy a régi szabályrendeletekben,
valamint az új tervezetben is fennáll, hogy az önálló
nőknek és a vegyes házasságban élőknek, akik eset
leg reverzális folytán más egyházak számára nevel
nek gyermekeket, —- meghatalmazás útján választó
jogot ad, mig a tiszta evang. házasságban élő anyák
tól, akik a mi egyházunk leendő tagjait nevelik,
— a választójogot megtagadja. Ezen visszásságot ok
vetlenül meg kellene szüntetni. Az egyháztagok fe
gyelmezéséről szóló szabályrendeletet nem tartja al
kalmasnak arra, hogy az egyházi életünk szabályozó
jává váljék; a fegyelmezést továbbra is a tiszta
krisztusi szeretet örök törvényeinek szellemében kí
vánja gyakorolni. A büntetés legfeljebb a fizetéses
egyházi tisztviselőkkel szemben gyakorolható. Nagyon
szakavatott munkálatot készített és terjesztett a köz
gyűlés elé Petró Elek, szegedi hitoktató-lelkész a
vallástanítási tantervre vonatkozólag, mely megszívlelés végett egész terjedelmében az egyetemes tanügyi
bizottsághoz terjesztetett fel. Nagyon lehangoló volt
a gyűlés tagjaira a szomorú jelentés, hogy a kultusz
kormány a hódmezővásárhelyi és a szentesi iskoláink
tól a tanítói fizetéskiegészítő államsegélyt megvonta,
mi miatt ezen kiváló és a nevezett városokban külö
nösen az intelligencia gyermekei által is felekezeti
különbség nélkül előszeretettel látogatott és százéves
múltra visszatekintő iskoláink működésüket kénytele
nek beszüntetni.

— Értesítés. Az Otthon-Misszió fenntartása sze
mélyi okokból leküzdhetetlen nehézségekbe ütköz
vén, a misszió bizottsága szeptember hó 1-én tartott
ülésén az intézmény megszüntetését és felszámolását
határozta el. A Hajnalban ez ügyben megjelent nyi
latkozatom az ülés előtti időpontból származván,
tárgytalan. Dr. vitéz Csia Sándor s. k.
— Ä domonyi ev. gyülekezetnek kedves emlékű
napja marad 1931. aug. 30-a, mert ezen a napon
iktatta be Chugyik Pál alesperes-lelkész uj felügyelő
jét Dr. Sztranyavszky Madách Imrét az áldott em
lékű Glück Frigyes lemondásával megüresedett egy
házfelügyelői székbe. Az egyháznak minden reménye
megvan arra, hogy új felügyelőjében a nagynevű
és maradandó emlékű elődök: Glück, Frigyes és báró
Radvánszky János méltó utódát lássa. Annál is In
kább, mert valóságos egyházfelügyelő dinasztiának
tagja. Az iktatáson résztvett az új felügyelő édes
atyja, Sztranyavszky Sándor egyházkerületi fel
ügyelő is.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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„Nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.“
Egyházunk már régebben, az állam újabban,
igen nagy pénzügyi nehézségekkel küzd. A Bethlen-kormány távozott, Teleszky János szerint
„lehetelen helyzetben" hagyva az országot. A?
új emberektől várhatunk-e több bölcseséget, mint
amennyi a régiekben volt? Az országnak ma nagyobb-e az önsegítő képessége, mint a Bethlenéra alatt? Vannak-e olyan jövedelmi források,
amelyek eddig feltáratlanul maradtak? Mindez
nem a mi dolgunk. Akik „felelősséggel" vállal
ták a gyógyítást, akiknek kezében van az Isten
től származó hatalom, azokra tartozik e kérdések
megoldása. De mi is elmondhatjuk, hogy mi ho
gyan látjuk a helyzetet.
Szerintünk hazánknak mai állapotát erkölcsi
hibák, mulasztások és fogyatkozások idézték elő.
Erkölcsi defektusok más népekben és a magunk
népében. S első sorban nem a mások hibáit, ha
nem a magunkét kell megtalálnunk, megbán
nunk, elhagynunk. Az alapvető hiba az, hogy
Urunknak valljuk a Krisztust, de nem cselekeszszük Isten akaratát. Keresztyéneknek valljuk
magunkat, de a vallásunkat nem gyakoroljuk.
Krisztus kétségbevonhatatlanul azt paran
csolja híveinek, hogy ö t kövessék. Szeressük
egymást, szeressük ellenségeinket is. A szegé
nyeken segítsünk. A vagyonúnkat reánk bízóit
kincsnek tekintsünk, amellyel szolgálnunk és sá
fárkodnunk kell Isten dicsőségére, országára^
építésére, embertársaink javára. Nem elég a ház
tetejére kiakasztani a keresztyén lobogót, sokkal
szükségesebb, hogy a ház lakói szeretetben, bé
kességben éljenek, egymást támogassák. Ehelyett
azt látjuk, hogy némelyek dorbézolnak, mások
nyomorognak. Némelyek állásokat, jövedelme
ket halmoznak, mások munka nélkül, kenyér nél
kül vannak. Erkölcsi vaksággal vagyunk verve.
Az egyéni és közerkölcs romlása ássa a sírt.
Az országon, népünkön csak az segíthet, ha
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megtérünk Istenhez, Krisztushoz. Krisztus nél
kül semmit nem cselekedhetünk. Hiába minden
emberi ügyeskedés. Ha Istentől elpártolunk; Is
tennek a világba beoltott örök törvényei elle
nünk működnek s pozdorjává törnek minden em
beri erőt. A Szentlélek megvilágositása alatt kell
meglátnunk a bűnt; nem csupán azt a bűnt, amely
a mi bűneink gyakorlását megnehezíti, hanem a
magunk bűnét is. A Szentlélek megszentelő, jóra
vezérlő erejét kell kérnünk, nem csupán azok
szaunára, akik a mi köreinket zavarják, hanem
önmagunknak is.
Véget kell vetni annak a képmutatásnak,
amely csak a mások bűnét tekinti bűnnek, de
önmagát mentesíti, amely kettős mértékke! mér;
amely másokat szeretne bárányokká változtatni,
kofcy öuiu&k* annál tökéletesebb farkassá fejlőd
hessék Több őszinteség, több valóság és valódi
ság kell a magyar keresztyénségbe.
Az Isten ezzel a reánk szakadt s általunk
is felidézett nyomorúsággal nevelni, oktatni akar
bennünket. Megtanuljuk-c a feladott leckét0

Prédikáció vagy szónoklat.
Irta: Vitéz nagymegyeri Raics Károly ny. altábornagy
, Emmaus felé" . . . című havi folyóiratnak „Mn nem
prédikál aenki" c. cikkére volna néhány megjegyzésem.

Említett cikk írója azt hibáztatja, hogy a hí
vek nem az „Ige" kedvéért, ill. az Igehirdetés
hallgatása végett járnak a templomba, hanem a
leikés /.szónoklata végett, aki azon 20—25 percen
át, airig „«y.-édikáció“-ja tart, élvezetesen szóra
koztatja a hallgatóságot, tehát ezen „vallásos
mázzal bevont esztétikai élvezet" végett. — A
cikkíró azonban maga is bevallja, hogy „m ajd
nem csak két típust talál az ember" a lelkészek
között, t. i. a gondolatnélküli öreg és fiatal frá
zisokat hallatókat, vagy a gondolatokra való vadászást űzőket, akik „nagy", vagy „szép“, vagy
„mély“ gondolatokat igyekeznek leadni, nagy
emberek gondolatait több-kevesebb szerencsével
idézgetve. Tehát „majdnem csak két típus“!
De hol van hát az a harmadik, vagy negye
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dik fajkép, mely a Barth szerinti igehirdetést
képviselő lelkészekből áll, akik „felelősségteljes
és „hitelreméltó“ beszéddel hirdetik az igazsá
got? Ilyen is van kétségtelenül, de számuk olyan
kevés, hogy szinte kivétel számba megy. A vá
laszték tehát nem nagy még itt Budapesten sem,
hát még egy vidéki városban, ahol mindig csak
ugyanaz az egy vagy esetleg nehány „hirdeti az
Igét“. így állván a dolgok, a cikk írója arra
a végső következtetésre jut, hogy „gyülekeze
teink rákfenéje, hogy a hivő nem az Isten igéjét
hallani megy a templomba, hanem prédikátoro
kat, szónokokat“ „meghallgatni“.
Kétségtelen, hogy baj van valahol, most
csak az a kérdés, hogy hol? A lelkészi karban-e,
vagy a hívekben?
Vegyük csak a dolgokat a maguk valóságá
ban. Egy mindenféle válsággal küzködő olyan
korban élünk, melyben az emberben élő egyik
leghatalmasabb ösztön az élni akarás vívja a
maga legádázabb, legelkeseredettebb küzdelmét.
Bárhova nézünk, csak ínséget, szenvedést és
nyomort látunk, mely szomorúsággal tölti be lel
künket; ha pedig a szívtelen pazarlók és dőzsö
lök felé tekintünk, mintha hitünk rendülne meg
az isteni igazságban. Ez a feldúlt lelki összhang
a mai kor uralkodó érzése. Mi lesz és hogy lesz
a jövőben? Meddig tart ez’ még? Megérem-e az
annyira áhítozott és megérdemelni képzelt jobb
létet, boldogságot?
A hívők nagyobb része ilyen töprengő lelkiállapotban megy a templomba, hogy annak áhitatos csendjében és hangulatában egy órán át
kipihentesse a lelkét, ahol tehát békességet re
mél találni és mindenek előtt megnyugvást az
Isten igéjének hallgatása, még inkább pedig be
fogadása útján. A lelkésznek ez a két fajképe
azonban nem elégíti ki, az egyiket unja, a má
sikat nem érti. Már most lehet-e ilyen körűimé
nyék között azon csodálkozni, hogy azt a bizo
nyos, harmadik fajképet keresi, aki azt, amit
mond, legalább élvezetesen nyújtja. Ez ha őt tel
jes mértékben talán nem is elégíti ki, de figyel
mét mégis leköti és részben legalább megnyug
tatja. Hiszen nem lép ő fel nagy igényekkel, csak
némi vigasztalódást és erőt meríthessen csüggedni
készülő leikébe, hogy az életküzdelmet a követ
kező héten újjult erővel folytathassa.
Nem mulaszthatom el itt megjegyezni, hogy
egy városi templom hívői különféle műveltségi
fokon álló egyénekből állván, a lelkésznek két
ségen kívül nehéz úgy beszélni, hogy beszédében
mindenki egyformán élvezetesen megtalálhassa
a maga lelki táplálékát.
A felelősséggel teljes és hiteltérdemlő ige
hirdetést képviselő eme fajkép kialakulását a mai
válságokban sínylődő világban felette nehéznek
tartom egyrészt a kifáradt és megrendült lelkek
befogadóképességének fogyatékossága miatt,
bármilyen mohósággal vágyódjék is utána. Talán
nem is annyira a befogadóképesség hiányossága
miatt, mint inkább az óriási versengés miatt,
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melyben sokszor a keresztyén erkölcs megtaga
dása, vagy arról megfeledkezés miatt ürül ki a
lélek nemes tartalma. De nehéznek tartom e fajkép kialakulását még a lelkészi anyagnak eset
leg nem minden tekintetben fennálló kifogásta
lansága, nem utolsó sorban pedig talán a mai
rendkívüli korszak igényeihez alkalmazkodni ne
hezen tudó lelkészkiképzés miatt is. — Vessünk
csak egy pillanatot a lelkészi kar legfiatalabb
nemzedékére és kérdezzük magunktól, hogy mi
kor a nagy sorsdöntő fordulat a nagy háború ki
törésével megkezdődött, hány éves volt és az
azóta átélt idők szelleme mennyire befolyásol
hatta lelkét, ill. nevelését. Hiszen ők egészen más
gondolatvilágban nőttek fel, melynek okvetlenül
befolyással kell lenni hivatásuk mikénti betöl
tésére.
Minden kornak megvan a maga jellegzetes
sége, amelyet bárminő tudományágban figyel
men kívül hagyni, azt jelenti, hogy kizáróan el
méletileg képzett, a gyakorlati élet feladatai
iránt kevés, vagy semmi érzékkel nem biró, a
kort meg nem értő, a tudományos ismereteket
tehát a kor kívánalmaival összeegyeztetni nem
tudó szakembereket bocsátani ki az életbe. Mert
nem a hívek vannak a lelkészért, hanem a lelkész
a hívekért. A lelkésznek soha sem szabad szem
elől tévesztenie, hogy ő is csak „úszója a kor fo
lyamának“. Igaz, hogy az Evangelium igazsága
örökké megmarad, itt csak arról van szó, hogy
a lelkeket a különböző időkben hogy tegye befo
gadóképessé ezen igazság iránt.
Véleményem szerint elsősorban tehát abban
a lelkészben van a hiba, aki a kor intő szavát
nem értvén meg, az igazságot t. i. az Igét nem
tudja a kor, tehát az emberek szükségleteihez
alkalmazva, megfelelő formában hirdetni. Azért

a lelkész szemének állandóan a kor lelkén kell
csüngeni, mert csak akkor fogja azt megérteni
Igét tehát csak akkor fog tudni hirdetni és úgy,
hogy a hívek a lelkeket megnyugtató és építő
igazságokban egyszersmind gyönyörködhetnek
is. Akkor majd ezt fogják keresni. Addig azon
ban a „szónokok“ között válogatnak, kiki a maga
ízlése szerint.

Válság vagy katasztrófa?
Spengler, „A Nyugat pusztulása“ című hí
res könyv szerzője egy újabb kis munkájában
(„Az ember és a technika“) azt írja, hogy a hely
zet, amelybe Európa és az egész világ eljutott,
nem válság, amelyen hamarjában át lehet esni,
hanem egy nagy katasztrófának a kezdete. Ez
azt jelentené, hogy nincs segítség, Spenglerre
nem esküszöm. Spengler felfogását befolyásolja
és beárnyékolja az a nagy csapás, amit a német
lelkekre a világháború szörnyű kimenetele ho
zott. Ez a befolyás és árnyék mutatkozik a né
met theológián is. A németeknél érthető ez a ka
tasztrófa-elmélet, de ebből nem következik, hogy

1931.

EVANQELIKUSOK LAPJA

az elmélet meg tud állni a lábán, mert hiszen a
német „Herrlichkeit“ elbukása annyira elhomá
lyosíthatja és elfogulttá teheti a látást, hogy a
németek nem bírják áttekinteni most az életnek
egész területét s nem vesznek számba minden
adalékot következtetéseik levonása közben. Be
lejátszhatik pesszimizmusukba az is, hogy a nagy
nyomorúság, a fenyegető katasztrófa úgy tűnhe
tik fel, mint a német hatalom elbukásának bün
tetése s ebből még keserű elégtételt is meríthet
nek maguknak.
Mégis azt mondom magam is, hogy Spenglernek igaza van. Ez nem krizis, amelyen ke
resztül megyünk, hanem katasztrófa, amely el
borít bennünket és amelybe belefullad a mostani
civilizáció. A gazdasági, politikai és kulturális
életnek az a formája, amelyben mi élünk, túl
élte magát, meddővé vált, kimerült. Az életnek
az a konstrukciója, amely a kapitalizmusban
nyerte legszembeszökőbb kifejezését, csődbe
ment. Tönkretette saját gyermeke, a technika.
Nem abban az értelemben, mintha a tecnika fej
lődése önmagában okozta volna a katasztrófát,
hanem mert a civilizáció gyengének és tehetet
lennek bizonyult arra, hogy ezt a technikai fej
lődést megtermékenyítően állítsa be az életnek
szolgálatába. Gandhi elmélete a rokkáról egészen
téves. Az emberiségnek nem retirálni kell viszszafelé, a primitívebb s kevésbbé tel jesítöképcs
háziiparhoz, s egy kezdetlegesebb életformához
s életberendezéshez. Rousseau jelszava: vissza a
természethez! nem valósítható meg úgy sem,
hogy csak egy rövidebb darabon akarunk köze
ledni a „természeti“ élethez. Mert megint csak
eljutnánk oda, ahol vagyunk, mégha vissza tud
nánk is srófolni a civilizáció kerekét. Csak egy
út járható: előre, a tökéletesbülés felé.
Az embernek kell megváltozni. Akár jó
szántukból, akár kényszernek engedve, akár az
isteni gondviselés közvetlenebb beavatkozásának
engedelmeskedve le kell vetkőznünk a régi em
bert s meg kell újulnunk. A háborút követő évek
nek legmegszívlelendőbb tanulsága éppen az.
hogy a „régi ember" ebben a korszakban ártal
ma« és gonosztevő lény, akinek pusztulnia kell.
hogy az emberiség tovább élhessen. Azokkal az
indítékokkal és célkitűzésekkel, amelyek a régi
embert hevítik, amelyek a nemzeteket és népe
két eddig előbbre vitték ma már nem boldogu
lunk. hanem elveszünk. A kapitalista gondolko
zásnak és mentalitásnak vége van. S a katasztró
fába az visz, hogy nemzetek és társadalmak
össze akarják egyeztetni a kapitalizmusnak
egyéni és tömegönzésen alapuló berendezkedé
sét a megváltozott helyzettel és körülményekkel.
Az államok ragaszkodnak a kapitalizmushoz és
a kapitalistákhoz, de miért? azért, hogy elég
ügyetlenül leplezett államszocializmus és állam
kollektivizmus eszközeivel a kapitalistát, mihelyt
megtollasodik,
megkopaszthassák különböző
adókkal és kontribuciókkal. Az állam zsebre
akarja vágni a kapitalizmus ragadozó módsze
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reivel szerzett jövedelmeket, anélkül, hogy vál
lalná a kapitalizmussal járó kockázatokat és
energiaemésztést. A kapitalista dolgozik, gon
dolkozik, vállalkozik, kockáztat, közben a mun
kástól visszatartja a bérét; az állam pedig a
tisztviselők légiójával a kapitalistából minden
különösebb fáradozás, gondolkodás és munka
nélkül kiszívja a hasznot.
Ez igen okos dolognak látszik az első pil
lanatra. A világháború óta idáig ment is a dolog.
A tompult elméjű nincstelen tömeg, a fizikai és
szellemi proletáriátus tapsolt, amíg csak arról
volt szó, hogy azoktól, akiknek van, el kell venni,
amijük van. A tőke a közé, s ha a köznek, értsd:
az államnak, szüksége van rá, a tőkét meg kell
fejni. Ámde most az egész világra egyszerre csak
elérkezett az az időpont, amikor így már nem
mehet tovább. Kibújt a szeg a zsákból. Az állam
prepotenciája nyakát szegte a vállalkozási kedv
nek, mindig kevesebben, és mindig ügyefogvottabbak akadnak, akik kockáztatnak időt, vagyont,
energiát azért, hogy abban az esetben, ha kocká
zatuk sikerül, az állam elvegye tőlük amit sze
reztek. A körmönfontabb emberek inkább beáll
tak tisztviselőknek s ott találják meg álláshalmo
zások révén a számításukat és hasznukat, anél
kül, hogy magukat megerőltetnék vagy bármit is
kockáztatnának a nyugdíjbamenetelen kívül.
Van ennek a felemás gazdasági rendszernek
egy másik rossz és káros tulajdonsága is azon
kívül, hogy a vállalkozó réteget kigyomlálja. A
másik hátránya a rendszernek az, hogy egy
óriási szivattyútelep segítségével összepumpálja
a jövedelmeket egyetlen medencébe, de bárgyuan
tehetetlen amikor az összehalmozott vagyont
szét kellene osztani. Esztelenül tékozol, csak
önmagát és a maga embereit tartja szem előtt.
S nem szégyeli sarokba szorítva azt dadogni,
hogy túltermelés van az iparban, túltermelés van
a mezőgazdaságban, holott milliók rongyoskod
nak és éheznek. Az állami mindenhatóság és öncélúság piedesztáján trónoló kollektivista-kapi
talista basztard bárgyú tehetetlenségében a tech
nikai haladásra akarja kenni a saját bűneit és mu
lasztásait, a saját önzését és telhetetlenségét. Az
zal védekezik az éhezők és rongyosok vádoló tö 
megei előtt, hogy sok a búza, azért nincs kenyér;
sok a gyapot, azért nincs ruha; könnyű a közle
kedés, azért vannak a népek egymástól elzárva;
fejlett a kereskedelem, azért nem egészséges az
árucsere. Ahelyett, hogy egyszerűen bevallaná,
amit sokáig már úgy sem lehet titkolni, hogy a
bajok forrása ott rejlik, hogy a termelés óriási
haladásával nem tartott lépést a termelvények
szétosztásának technikája és ethikája. Az embe
reket megtanították termelésre, de nem adtak
nekik módot, nem nevelték fogyasztásra. Felhal
mozták és becsülték a tőkét, elmellőzték és kiuzsorázták az embert, nem látták meg, hogy a
tőke magában megrothad, ha nincs, aki kama
toztassa. A lényegében és funkcióiban inlernacionális tőke a legvadabb nacionalizmus emiőin
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akart hízni s nevetséges korlátoltsággal apró te
rületekre szaggatott világban kívánta csápjait
egyre messzebb nyújtogatni. Az európai orszá
gokat is gyarmatokká szerette volna átalakítani,
ahol rabszolgákat szipolyozhatott volna, megfe
ledkezve arról, hogy a saját piacait rontja !e, A
„hamis Mammon“ megvakította a bálványimá
dókat;
Ha az emberek nem alakulnak át, nem vál
toznak meg, nem születnek újjá, s nem fogják
fel a helyzetet úgy, ahogyan az evangéliom ta
nítja a maga egyszerű és egészséges világossá
gában, t. i. hogy a vagyonnak sáfárai vagyunk, s
a hamis Mammonnal barátokat kell szereznünk,
nem ellenségeket, akkor igaza lesz Spenglernek.
Ez nem válság, hanem a katasztrófa kezdete.
Katasztrófa persze nem mindenkinek, hanem
azoknak, akik a földiekhez tapadtak. A keresz
tyén hívőnek ellenben csupán egy fordulat az is
teni világkormányzásban, amelyből Isten kerül
ki győztesen, mert Isten az ő dicsőségét másnak
nem adja.

Egységes liturgia, egységes dallamok.
Néhány évvel ezelőtt ismét megindult egy
mozgalom, amelynek a célja az volt, hogy evan
gélikus hazai egyházunk chaotikus istentiszteleti
életében bizonyos rendet, egységet teremtsen.
Nem az első kísérlet volt ez. Neki buzdulások e
téren már 20 év előtt is történtek. Akkor már
új magyar agendáról is volt szó. Abba maradt.
Miért — soha sem sikerült megtudni. Mintha
lidérc nyomás feküdné meg egyházi életünket —
a chaostól szabadulni nem képes. Nincsen hatá
rozott célkitűzés, programm s ha meg is indul a
munka a helyes irányban, szárnyaszegetten egy
szer csak abba marad megint minden. Abba ma
radt az istentiszteleti élet rendezésének a mun
kája is. Vagy a céltudatosság, vagy a munka
kedv hiányzik valahol.
Az egységes istentiszteleti rend megteremté
sének egyik része az egységes egyházi chorál,
az egységes egyházi dallamok bevezetése. Mert
ami e téren evangélikus templomainkban törté
nik, az már nem is chaos, hanem bűn. Beismerem,
hogy a helyes rend érdekében maga az egyete
mes közgyűlés megtette az első lépést akkor, mi
dőn a Kapi-féle choralkönyv használatát köte
lezővé tette. A hiba azonban ott volt, hogy a
megfelelő didaktikai lépéseket elő nem írta. Év
százados mulasztásokat egy csapásra megszün
tetni nem lehet. A gyülekezetek kikergetnék azt
a kántort, aki átmenet nélkül másképen merne
orgonálni, mint ahogy a hívek s azoknak vala
mennyi elődje: apraja, nagyja, stb. énekelte.
Igenis maradjon érvényben az egyetemes
közgyűlés határozata s annak végrehajtásáról
gondoskodni kell s a végrehajtást őrizzék ellen
az illetékes tényezők. De tartsunk rendet és csak
lépésről-lépésre haladjunk előre, nehogy az szen
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vedjen, amit ápolni és gondozni szeretnénk, t. i.
az istentiszteleti élet.
Hogy e téren rendet lehet teremteni s hí
veink megszokják, sőt megszeretik az eredeti,
szép énekdallamainkat, azt saját gyülekezetem
ben örömmel tapasztalom. Az eredeti dallamok
bevezetését elődöm Dr. Kírchknopf kezdte meg
az akkori kántortanítóval Kühn Ernővel. Mind
ketten távoztak már az élők sorából. Kírchknopf
Késmárkra való távozása után a munkát tervsze
rűen folytattuk. A terv az volt, hogy egy teljesen
új generációt kell kiválasztani, mert az idősebb
egyháztagok a maguk énekmodorába be vannak
csontosodva s ha a tanító újítani akarna, legfel
jebb azt mondanák: a tanító nem tud énekelni.
Azért az iskolában csak az eredeti chorálokat
énekelték a gyermekek. Mikor itt már ment a dolog, próbáltuk a templomba is átvinni az ügyet
s erre a célra kiválogattuk a gyérebben látoga
tott vasárnap délutáni istentiszteleteket. A ta
nító felvitte magával a jó hangú növendékeit s
ezek vitték a dallamot. Sokszor történt meg, hogy
a lent ülő hívek el-el akadtak, felfigyeltek, pró
bálkoztak, de lassan-lassan beletörődtek s men
tek a gyermekek után. A munkát természetesen
igazoltuk, valahányszor bármely egyháztag föl
szólalt s igazunk lévén, a háborgókat is leszerel
tük. S lépésenként tért hódítottak az új dalla
mok a délelőtti főistentiszteleteken is.
Mikor így munkánkat híveinkkel megked
veltettük s azok a dallamokat, mint „új“ dalla
mokat megszerették, munkakörünket bővítettük
s a hívek részére különösen hosszú téli estéken
énekórák tartattak, amelyeken kizárólag az ere
deti ének dallamokat tanulták. Ezen énekórák
a tanítók ügyszeretetét és buzgóságát fogják di
csérni, mert azt meg kell állapíttanom, hogy eb
ben a szent munkában valamennyi tanítóm, akik
velem szolgáltak a gyülekezeti életben: Kühn
Ernő, Reichel Lajos, Tremmel Lajos, kivétel nél
kül buzgón megtették kötelességüket. Ennek a
céltudatos és következetes egyöntetű munkának
volt a következménye és gyümölcse, hogy ma 25
év múltán egyházközségemben az istentisztele
tek alkalmával szépen, tisztán éneklik híveink az
eredeti choralokat. Azért meg vagyok győződve,
hogy a mi nálam sikerült egyöntetű, tervszerű,
kitartó munkával, az mindenütt sikerülhet. De
csak türelemmel végrehajtott hosszú munkával.
Nem egyszerre és azonnal! Az első lépés: az is
kola. Új nemzedéket kell nevelni! Azután jöhet
lassan, tapintattal a templom. A templomi mun
kát előnyösen előmozdítják az énekórák és ének
karok, a tanítók ügyszeretete, akik az orgona
mellett az iskolai gyermekekkel szépen vezethe
tik a lent éneklő híveket. Nem szabad habozni s
a drága időt pazarolni. Aki sohasem kezd, soha
sem végez! A vezető ténvezők kötelessége, hogy
a közgyűlési határozatokat végrehajtsák terv
szerűen, céltudatosan, hogy a gyülekezeti élet
kárt ne valljon — annál inkább, mert, ha a köz
gyűlésen elfogadott, jóváhagyott határozatai
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megtagadhatok, lassankint kifejlődik az egyházi
anarchia és minden tisztviselő azt csinálja, amit
jónak lát. A végrehajtás ellenőrizendő. így re
mélhetőleg nálunk is lesz rend és nem kell ide
genek előtt pirulnunk a chaotikus állapotok
miatt, amelyek bennünket vádolnak tétlenséggel.
Mayer.

Ismét a reverzálisról.
Csővári Dezső kollegám az Evangélikusok Lapja
31-ik számában »Az egyházvédelmi szabályrendeletet«
birálgatva, bírálat tárgyává teszi az én »A reverzálisok
megakadályozása« cimii s a fejér komáromi evang.
egyházmegye f. évi közgyűlése által elfogadott sza
bályrendelet-tervezetemet is. Megjegyzései
amelyek
kétségtelenül szerény indítványom félreértéséből ke
letkeztek — arra kényszerít, hogy indítványomat il
letőleg egy pár felvilágosítással, illetve magyarázattal
szolgáljak úgy a bíráló kollegámnak, mint azoknak,
akik egyházunk jövőjén aggódó szívvel figyelik az
Evang. Lapok hasábjain azt az elvi csatározást, amely
szórványegyházaink rákfenéjének: a reverzálisnak a
bacillusát és annak ellenszerét keresi.
A lap augusztus 9-iki száma szószerint leközölte
az én egyházmegyei közgyűlés által elfogadott és az
egyházkerületi közgyűlés elé terjesztett javaslatomat
s így annak általam való közlése csak ismétlés lenne.
Aki azonban e javaslatot figyelmesen olvassa, az nem
mondhatja róla azt, hogy annak életbeléptetésével
az evang. egyház a -Ne temere« bullákkal hadakozó
és híveit lelkiismeretükben korlátozó pápai egyház
nyomdokaiba lép. Tagadom bíráló kollegámnak azt
a megállapítását, hogy az egyháznak nincs joga senkii
kizárni tagjai sorából. Ez a joga megvolt az apostoli
keresztyén egyháznak (lásd az exkommunikációt). te
hát ha csakugyan igaz az, hogy a mi evang. egyhá
zunk felújítása az apostoli keresztyén egyháznak akkor kell, hogy neki is joga legyen kizárni azokat,
akik árulást követnek el ennek az egyháznak zász
lója: a Krisztus evangéliuma ellen. Minden belügy
minisztérium által engedélyezett körnek, egyesület
nek, társulatnak megvan a kizárási joga. Hát csak
az evang. egyháznak nem volna joga, hogy érvényt
szerezzen Pál apostol utasításának: »Vessétek ki a
gonoszt magatok közül!« (I. Kor. V. 13.)?
Aki reverzálist ad, az nemcsak egy bűnt követ el,
hanem a bűnök tömegét, mert tudatosan és saját
szabad elhatározásából 1. vétkezik az Isten ellen, ^ki
szent Fia által azt parancsolta: »Légy hű mindhalálig
és neked adom az élet koronáját«,
2. a hálátlanság
bűnével terheli meg lelkét, mert evangéliumi szent
hitét, amit drága örökségképen kapott szüleitől —
eldobja s elzárja jövendő gyermekeitől, — 3. soha
jóvá nem tehető bűnt követ el még meg sem született
gyermekeivel szemben, akiket eleve kizárt az evan
gélium világosságából, — 4. árulást követ il egyházá
val szemben, mert megfosztja olyan katonáktól, akiitre
az egyháznak a krisztusi eszmékért folytatott harcá
ban szüksége van, — 5. az esküszegés bűnét süti
lelkére, mert megszegi a konfirmáció alkalmával egy

269.

házának tett hüségfogadalmát, — 6. gyengének és
gyávának bizonyul ahhoz az önmegtagadáshoz és
kereszthordozáshoz, ami elengedhetetlen feltétele a
Krisztus igaz követésének és 7. arról tesz bizonyságot,
hogy a maga egyházának érdekeinél többre értékeli
más egyház érdekeit.
Hát ennek a bűnhalmaznak az elkövetője meg
maradhat továbbra is a »szentek közösségében«? Hát
ezeknek joguk volt beállni a Krisztus látható egyházá
nak a sírásói közé? Hát ezeknek a tette nem ellen
kezik a Krisztus szellemével?
Ismétlem tehát: tagadom, hogy az evang. egy
háznak ne lenne joga kizárni kebeléből azt, aki már
úgyis csak anyakönyvi bejegyzés szerint tartozik oda,
de aki életével már beállt az egyház ellenségei közé.
De az én szerény javaslatom ennek a kétségtelenül
meglévő jognak a dacára sem akarja az egyházat
rendőrré tenni, aki kidobálja onnan a hűtlen tagokat!
Az én javaslatom éppen abban tér el a soproni egy
házmegyén is tárgyalt és a reverzálist-adókra kizá
rást kimondó javaslattól, hogy javaslatom érvénybe
lépte esetén a reverzálist-adót nem az egyház zárja
ki tagjai sorából, hanem a reverzálist-adó maga zdrja
ki önmagát a reverzális aláírásával.
Bíráló kollegám Judás esetét idézi, akinek Jézus
megbocsátott! Nos ez a hasonlata nagyon alkalmas
javaslatom helyes megvilágítására! Jézus Judásnak
csakugyan megbocsátott, de azt már
bár megtehette
volna
még sem akadályozta meg. hogy Judás saját
maga ítéljen maga felett, hogy öngyilkos legyen! Az
én javaslatom alapgondolata hasonló ehhez. A reverzálís-adás egy borzalmas örvény, amely
külö
nösen szórványhelyeinken
sorra szedi áldozatait.
Az evang. egyháznak nemcsak joga. de kötelessége
is. hogy az örvény elé korlátot állítson, hogy még az
utolsó pillanatban figyelmeztesse az örvény felé ro
hanót, hogy lábai alatt mélység tátong. Ezt a kor
látot akarom én felállítani az én szerény és mindössze
két rövid paragrafusból álló javaslatommal. Ha valaki
azután ezt a korlátot felrúgja s utána mégis a mély
ségbe zuhan, arról már az egyház igazán nem tehet,
azt legfeljebb, mint öngyilkost szánja és eltemeti.
Hogy azután az ilyen öngyilkost az állam továbbra
is evangélikusnak tekinti, az az evangélikus egyház
szempontjából mellékes. Az állam csak arra kötelez
heti az egyházat, hogy egyházi cselekményekben ré
szesítse azokat, akik egyházi adót fizetnek. De akik
től az egyház adót nem fogad el, azokkal szemben
semmiféle egyházi funkcióra nem kényszeríthető. Hogy
azután az ilyen öngyilkos »veszedelmes evangélikus
lesz, aki mindent elkövet, hogy ártson az egyháznak«,
az már megint mellékes dolog
hiszen nagyobb
bűnt már nem követhet el és jobban már nem árthat
egyházának annál, amit akkor követett el, amikor
reverzálist adott.
Távol áll tőlem, hogy kétségbe vonjam bíráló
kollegám ama kijelentését, amely a reverzálisok or
vosságát a cura pastorális intenzív gyakorlásában ke
resi. A cura pastorálissal sok mindent el lehet érni
de nem mindent. Vannak esetek — sajnos egyre
gyakrabban
amikor a reverzális-adásra csábító sá
tán a cikkíró úr által is említett nagyobb kenyér,
protekció, fényesebb összeköttetés stb. £s ezek lát
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tá r a az evang . fé l így g o n d o lk o d ik : M iért ne ad n ék
ezek k e d v é é rt re v e rz á lis t? Mi k á ro m le h e t abból,
ha g y erek eim m á r m ás te m p lo m b a fo g n a k já r n i? Az
a fő, hogy én m ég já rh a to k e z u tá n is az én régi
tem p lo m o m b a. — És ennek a m é rle g e lé sn e k az e re d 
m énye re n d e s e n a re v e rz á lis és csak k éső n — talán
csak m á r ak k o r, am ik o r az ev an g . e g y h ázb ó l k ita g a 
d o tt g y e rm ek é t v a lah o g y id eg e n n e k érzi m a g áh o z —
ak k o r jö n a k éső b á n a t, a k k o r jö n az eg y h áz ellen i
k ifa k a d á s: Óh! m ié rt is n em v o lt m e lle tte m a k k o r
egy e rő s kéz, am ely m e g fo g ta v o ln a k ezem b en a to l
la t? M iért is nem ta r to tt v issza v alam i e rő s k éz a
késő b á n a to t okozó v é g z e te s te tte m tő l?
E zt az e rő s k ez e t, m in t k o rlá to t a k a ro m o d a á llí
ta n i én ja v a s la to m m a l a re v e rz á lis felé ro h a n ó e s z 
telen ek elé. Ez a ja v a s la t nem fo g c so rb á t ü tn i e g y 
házunk u. n. lib e rá lis szellem én , m e rt h iszen ja v a s la 
tom a la p já n nem az eg y h áz b ü n te t, h a n e m m ag a a
re v e rz á list-a d ó s a já t sz a b a d e lh a tá ro z á s á b ó l és tu 
d a to sa n s ú jtja ö n m a g á t. A lib e ra liz m u sra v aló h iv a t
k o záso k n ál k ü lö n b en is n ag y ó v a to s sá g ra van szü k ség
az egyházi é le tb e n is! M iként a p o litik a i é le tb e n , úgy
az eg yházi éle tb e n is a lib e ra liz m u st e g y re tö b b e n
h a sz n á ljá k cég é rü l tú lz o tt jo g s z e rz é sre és a k ö te le s 
ségek alól való sz a b a d u lá sra . A je le n e se tb e n is na
gyón b o ld o g len n ék , ha azok, akik m a tis z te le tre m é ltó
eré ly e ssé g g e l tilta k o z n a k az eg y h á z n a k a k iz á rá si jo g a
ellen, ép oly e ré ly e ssé g g e l és b u z g ó sá g g a l te lje s íte n é k
az E. A. 36., 60., 61., 63. stb. § -a ib a n le f e k te te tt k ö 
te le ssé g e k e t is.
V égezetül m ég csak e n n y it: A re v e rz á liso k m eg
a k a d á ly o z á sa é rd e k é b e n im m áro n e g y h á z k e rü le ti k ö z 
gyűlés elé k e rü lő ja v a s la to m h o z csak a d d ig ra g a s z 
kodom , m íg v alak i c é lra v e z e tő b b ja v a s la tta l nem
lép elő. M ert hog y a c u ra p a s to rá lis — k ü lö n ö se n a
sz ó rv á n y e g y h á z a k b a n — e rre a célra nem e lég ség es,
hogy szü k ség v an egy so ro m p ó ra , am ely m e g á llá sra
k é n y sz e rítse a m e g g o n d o la tla n re v e rz á lis a d ó k a t — az
m a m ár k é ts é g te le n . A d ja Iste n , h ogy az e g y h á z u n k 
ban u ra lk o d ó isten i lélek b ö lcsesség e m ielő b b m e g 
m u ta ssa ezt a so ro m p ó t, ez t az e rő s k ezet.
S z é k e sfe h é rv á r, 1931. a u g u sz tu s 26.

Irányi Kamill
ev. lelk ész.

H Í R E K .
A bányai ág. hitv. evangélikus egyházkerület
Dr. P esth y P ál fe lü g y elő és Dr. R affay S á n d o r p ü sp ö k
e ln ö k lete a la tt sz e p te m b e r hó 24-én ta r tja k ö z g y ű lé 
sét B u d ap esten , a D eák -téri isk o lák term eib en . A k ö z 
g yűlés n a p ire n d je és tá rg y s o ro z a ta : S z e p te m b e r 21.
d é le lő tt k ér. L u th e r-sz ö v e tsé g ü lése, szám v ev ő szék
ülése, egyházm eg y ei eln ö k sé g e k é rte k e z le te , m issziói
és belm issziói b iz o ttsá g o k ülése. D élu tán k ér. aszódi
b iz o tts á g ülése, k ér. iskolai b iz o tts á g ü lése. S z e p te m 
b er 22. d é le lő tt k ér. jo g ü g y i b iz o tts á g ü lése. D élután
k ér. p énzügyi b iz o ttsá g ülése, a B a ld á c sy -b iz o ttsá g
ülése. S z e p te m b e r 23. d é le lő tt kér. L e lk é sz -e g y e sü le t
ülése. D élután k ér. G y ám in tézet ü lése, e lő é rte k e z le t,
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6 ó ra k o r v a llá so s est a D e ák -téri tem p lo m b an . E lő 
a d á st t a r t S z á n tó R ó b e rt k e le n fö ld i lelkész. S z e p te m 
b e r 24. d é le lő tt 9 ó ra k o r is te n tisz te le t, u tá n a k ö z
gyűlés.

— Az Egyházak Nemzetközi Jóbarátság Világ
szövetségének v á la sz tm á n y a szep t. 4-én C am b rid geben
t a r to t t ü léséb ő l egy h a tá r o z a to t b o c s á to tt n y ilv án o s
s á g ra a le sz e re lé s érd e k é b e n . A h a tá ro z a t, u ta lv a a
fe b ru á rb a n ta r ta n d ó le sz e re lé si k o n fe re n c iá ra , tö b b ek
k ö zt ez t m o n d ja : »Az eg y h áz a k n a k k ö te le ssé g e , hogy
m in d en b e fo ly á su k k a l o d a h a ssa n a k , hog y a n e m z e te k 
nek a le sz e re lé si k o n fe re n c iá n ré sz tv e v ő k ik ü ld ö tte i
b elássák , hogy a v ilá g v a llá so s és e rk ö lcsi tényezői
olyan n em ze tk ö zi m e g á lla p o d á s t k ív án n ak ,
am ely
1. lé n y e g e se n csö k k en ti a fe g y v e rk e z é s m in d en f a j
tá já t; 2. úgy á lla p ítja m eg a n em ze tek fe g y v e re s e rő i
nek sk á lá já t, h ogy az v alam en n y i n e m z e tre m é ltán y o s
leg y en s ö ssz h a n g b a n á lljo n azzal a té n n y e l, m iszerin t
v a lam en n y i n em ze t le m o n d o tt a h á b o rú ró l s e lfo g a d ta ,
hog y a fe lm e rü lő v itá s ügyek b é k és ú to n in té z te ssen ek
el; 3. m in d en n e m z e te t m e g v éd tá m a d á stó l.« — A?
ü lés L o rd D ickinsont, a sz ö v e tsé g tb. titk á r á t elnökké
v á la s z to tta é rd e m e i e lism e ré sé ü l.

— Esküvő. D edinszky G yula k isk ő rö si lelk ész e
hó 15-én B u d a p e ste n h á z a ss á g o t k ö tö tt V eres M a r
g itta l.
— Békéscsaba ünnepe. O k tó b er 4-én lesz B ék és
c sab án a D ia k o n issz a k é p z ő -in té z e t ö n á lló su lá sá n a k ü n 
n e p e és az új d ia k o n issz a -o tth o n n a k és á rv a h á z n a k
fe la v a tá s a . Az ü n n e p sé g g e l ö sszefü g g ő e n d iak o n isszaügyi k o n fe re n c ia is lesz. E lő a d á so k a t ta r ta n a k okt.
3-án T u ró c z y Z. a g y ő ri d ia k o n issz a in té z e t vezető
lelk észe »A belm isszió fe la d a ta i ev. eg y h ázu n k b an ,
k ü lö n ö s te k in te tte l a d iak o n issz a -m u n k a je le n tő sé g é re « ;
T ra u sc h e n fe ls E lza a »Fébé« d ia k o n issz a in té z e t fő n ö k 
n ő je »A d iak o n issz a m int s e g ítő tá rs a lelk ész evang elizáló m u n k ájáb an « cím en. — Okt. 4-én az ifjú 
sá g n a k B ibliát m a g y a rá z G áncs A la d á r le lk é sz ; e lő 
a d á st t a r t E lisa b e th von H e y d e b ra n d »Az evang.
d iak o n issz a -id e á l« -ró l, H ochbaum V ilm os, a bo roszlói
»B ethánia« d iak o n issz a k é p z ő ig a z g a tó ja »A női diak o n ia tö rt. fe jlő d é se és je le n tő s é g e a je le n k o ri e g y 
h ázban« cím en; e ste F á b ry V. »Híven m in d h alálig«
c. v a llá so s szin m ű v én ek e lő a d á sa a v á ro si szín h ázban,
b e v ezető b e sz é d e t m o n d K uthy D ezső e g y e te m es fő 
titk á r. — O kt. 5-én d. e. b izalm as é rte k e z le t, a m e ly e r
H ochbaum V ilm os, T u ró c z y Z o ltá n és T ra u sc h en fels
E lza sz ám o ln ak be a b o ro szló i, g y ő ri, illetv e a »Fébé«
d ia k o n issz a -m u n k á ró l. R észtv en n i sz á n d ék o zó k szept.
30'-ig je le n tk e z z e n e k Dr. S ze b e ré n y i G usztáv ev. le l
k ész n é l B ék éscsab án .
- Lelkészválasztás. A sá rv á ri g y ü lek ez et sz e p te m 
b e r 13-án G á sp á r L ászló u ra iu jfa lu i se g é d le lk é szt v á 
la s z to tta m eg.
— Közös lelkészi és tanítói értekezlet. A gy ő ri
e g y h ázm eg y e lelk észei és ta n ító i sz e p te m b e r 16-án
G y ő rö tt közös é rte k e z le te t ta r to tta k . Az Ú rv a cso rát
N ém eth K áro ly e sp e re s s z o lg á lta tta ki. E lő a d á so k a t
ta r to tta k S z o llá r Iré n : A v a sá rn a p i isk o la; G yőrffy
B éla: Az ifjú ság i e g y e sü le t; S eeb ach A n d rá s: Az

1931.

EV ANGELI KUSOK LAPJA

1., II. oszt. vallástanitása; Kovács Zsigmond: Az isinétlöiskolai vallástanitás; Erőss Sándor: Tanmenet
és tananyagbeosztás. Az értekezlet központi témája
az ifjúsági munka volt, s az értekezleten kitűnt, hogy
ezekben a válságos időkben a keresztyénségnek, kö
zelebbről egyházunknak, az ifjúsági munka területén
nemcsak hogy igen fontos feladatai vannak, de épper
a nevelés és az oktatás terén olyan erői és kincsei,
amelyek szükségesek és máshol, mint a keresztyénségben nem találhatók meg. Kívánatos, hogy vallástanításunk módszerében és eszközeiben megújuljon,
de kell, hogy célkitűzése: a leiken átgyúrása, meg
térítése, Krisztus szolgálatára való megnyerése szintén
határozottabb legyen, s ebben az irányban tudatos,
hívő munka végeztessék.
CelldömŐlk. Nagy Sándor, a celldömölki egy
házközség lelkésze 54 évi lelkipásztorkodás után szep
tember 20-án búcsúzik gyülekezetétől.
- A kultuszminiszter kijelentette, hogy az elemi
iskolákban tandijat nem szednek. A miniszternek eb
ben tökéletesen igaza van Tandíj nincs. Amikor az
állam a tandijat megszüntette, az iskolafenntartó gyü
lekezeteknek kárpótlást adott az elvesztett jövede
lemért. Ezt a tandijkárpótló államsegélyt azután szin
tén beszüntette. Ezzel is megnehezítette gyülekeze
teink anyagi helyzetét. A tandíj helyett szedik a
szülőktől a beiratási díjakat. Ebből az iskolafenntar
tónak nem jut egy fillér sem. A kérdésnek a hislórikuma tehát az, hogy a gyülekezetektől elvették a
jövedelmet, a szülök ellenben más tituluson fizetnek
tovább.
— A lapok terjedelmének csökkentése nyomdászo
kat és írókat nyomorít meg, nem említve, hogy a
lapok bizonyos kulturszükségleteket is szolgálnak s
az előfizetőknek is vannak az előfizetési díj befize
tésével szerzett jogaik.
— A biatorbágyi viadukton elkövetett bestiális
merénylet iszonyatot és megdöbbenést kelt minder
ép erkölcsi érzékű emberben. Az Ev. Lapjának ol
vasói előtt felesleges az eset megítélését kidomborí
tani. E helyett rámutatunk arra, hogy a merénylő go
nosztevők egyik célja éppen az iszonyatkeltés, a meg
félemlítés. Ez a terror. S azért az iszonyatnál nem
szabad megállapodnunk, hanem támogatnunk kell azo
kat az intézményeket és embereket, akik az emberiség
erkölcsi és spirituális erői fokozásának szolgálatában
állnak. Amikor az állam a legmagasztosabb célok
szolgálatában álló keresztyén gyülekezeteket új meg
új teherpróbának veti alá, amikor a lelkészeket és
kántortanítókat törvényes jogaik ellenére koplaltatja
igen rossz szolgálatot tesz a nemzet lelkének. Az egy
ház tisztviselőit a falvakon a legnyomorultabb szel
lemi proletariátus színvonalára sülyesztette alá ha
zánkban az u. n. keresztény irányzat! Másrészt arra
is rá kell mutatnunk, hogy ép erkölcsi érzék sokszor
hiányzik az olyan embereknél is, akiktől joggal el
várhatná az ember. A hercegprímás rámutatott egyik
templomszentelő beszédében azokra, akik százezres
jövedelmekben dúslakodnak s nem törődnek mások
nyomorúságával. Ezek az emberek is destruálnak,
ezek is pokolgépeket s ekrazit-bombákat helyeznek a
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boldogulás útjába és .jó volna, ha az ö gaztetteik is
annyira bántanák szociális’ elikai és becsületérzékün
ket, mint a degenerált gonosztevők merényletei. Az
egész vonalon erkölcsi megújhodás, lelki újjászületés
a bensőnek, a szívnek megváltozása elodázhatatlan
követelmény. Le kell rombolni azokat a bálványo
kat, amelyeket az emberiség, közelebbről a mi népünk
is tudva és tudatlanul imád. Az egyéni tisztességnek,
a közéleti becsületnek, a szociális erkölcsnek új mér
tékét kell megszabni az evangéjiomi tanítás, a keresz
tyén vallás alapján. A bestiális és a disztingvált, a
brutális és a finomabb, a vad és az intellektuális
bűnözések között a társadalom lelkiismeretének nem
volna szabad olyan szembetűnő különbséget tenni,
amilyent tesz. A biatorbágyi merénylet nem terelheti
el figyelmünket a napról-napra végbemenő komisz
hágok ról.
A pedagógia egy új értékes szemléltető eszköz
zel lett gazdagabb. Tárgya az érdekes képnek: a
szeszes italok káros hatása. Megrázó erővel állítja a
szemlélő elé az alkohol fogyasztásának szomorú,
káros következményeit. Meggyőző erejű a józan élet
boldogságának eredményes szembeállítása a boldog
talan iszákos élet nyomorúságával. A lelket megkapó
érdekes kép nem téveszti el hatását a gyermeknél
sem. A színes nyomású, iszákosság következményeiről
hatalmasan beszélő szemléltető eszköz mélytartalmú
nevelő gondolatának nagysikerű kidomboritása mel
lett megtalálhatók az egyes jeleneteket magyarázó,
ügyesen szerkesztett mondókák is. A kép a szeszes
italok fogyasztásának gyászos következményeinek is
kolai szemléltetésere és térgyetosere »gen altfalnitfs.
A levente és hasonló intézmények beszerzésére is me
legen ajánlható. Kapható: Kókai Lajos kiadásában.
Budapesten S. A.
— Homályos fordítás. A mi Urunk egy felséges ígé
rete az övéi részére, még az átdolgozott Károli-Bibliában
is homályosan van lefordítva. Ez az ígéret Máté 18, 19.
20. A Károli-fordftás így szól: „Hogyha ketten közületek
egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit
csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert
ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük." — A helyes és világos fordítás:
„Hogyha közületek ketten egyetértenek valamely dolog
ban, hogy azt kérjék, meglesz nékik mennybéli Atyám
tól. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűltek az én
nevemben, ott én közöttük vagyok." — Jól megjegyez
zük azonban, hogy Jézus ezt az ígéretet a tanítványai
nak teszi, s hogy annak a kettőnek, aki kér, a Jézus
nevében kell együttlenni.
Salzburg ma főként a turisták 9 s a zenebarátok
előtt ismeretes. Kevesen tudják, hogy 200 esztendeje
micsoda kegyetlenséget vitt végbe a salzburgi érsek, aki
a tartománynak világi fejedelme is volt. A salzburgiak
befogadták a reformáció igaz tanítását, ami a salzburgi
érsekeknek érthetőleg nem tetszett. Ismételten szenved
tek a salzburgi evangélikusok a hitükért üldöztetést.
Még a harmincéves háború (1618— 1648) előtt körülbelül
600 evangélikus kivándorolt Osztrákbe és Morvába.
1683-ban 1000 -nél több evangélikust kiüldöztek a tarto
mányból, de 600 gyermeküket ott kellett hagyniok! 1731.
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Ág. b. evang. hittani könyvek. Pengő

o k tó b e r 3 1 -é n az é r s e k e lr e n d e lte , h o g y m in d e n 12 é v e s 
n é l id ő se b b e v a n g é lik u s k e r e s z ty é n n e k k i k e ll v á n d o 
roln i. K ö rü lb elü l 20.000 lé le k le t t fö ld ö n fu tó v á ; e z e k k ö 
zü l 1 4 .728-at I. F r ig y e s V ilm o s p o r o sz fo g a d o tt b e o r s z á 
gába.

Ä németországi adventisták teljesítménye. A
Luth. Kirchenzeitung írja az »Evang. Hamburg« nyo
mán: Az adventisták Hansa-egyesületének körülbelül
2340 tagja van; ezek tizedből egynegyed év alatt
48.000 márkát adtak össze, tehát minden egyes tagra
esik egynegyedévben körülbelül 20 márka (27 pengő).
A hamburgi adventista gyülekezeteknek összesen 130'i
tagja van; ezek öt prédikátort és három segítőt tar
tanak el, s ez lehetővé teszi, hogy minden gyüle
kezeti tagot havonta egyszer meglátogassanak. A
tizeden kívül a szombati iskolák körülbelül ugyan
akkora összeget gyűjtenek főleg missziói célokra.
Azt mondhatjuk tehát, hogy az adventisták fejenként
és éven át körülbelül 150 márkát (200 pengő) adnak
gyülekezetüknek.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.

♦i i xn i m m 1i n r x n i r a n 11n i n i »
D u n á n tú li e v a n g .’ ÉNEKESKÖNYV
e g y s z e r ű és d i s z e s k ö t é s b e n kapható.
Bevezetésnél előnyös árajánlattal szolgálunk.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST
főbizományosa: Kókai Lajos könyvkereskedés.
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3. szám.
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Az idők jelei.
„Képmutatók, az ég ábrázatját meg
tudjátok Ítélni, az idók jeleit pedig nem
tudjátok?"
Máté 16, 3.

Pilátus egy kérdőjel és egy mosdótál kísé
retében került bele a krédóba. Azt kérdezte: Mi
az igazság? Megmosta a kezét egy tál vízben s
kijelentette, hogy ő ártatlan az igaz ember vé
rétől. Ez a cinikus kérdés, meg ez a komédiás
gesztus Pilátust elkíséri a világ végezetéig, a vi
lág minden tájaira. Sajnos, Pilátus nem áll egye
dül sem a lelkületével, sem a magaviseletével.
Pilátus a világ középpontjának közvetlen köze
lében volt s úgy viselkedett, mint egy vásott siheder, vagy egy ripacs színész. Sajnos, sokan vi
selkednek méltatlanul, amikor közvetlen köze
lükben van a Krisztus, aki mindig közelünkben
van.
Most is úgy tesznek az emberek, mintha csu
pán financiális és gazdasági bajokat kellene gyógyítgatni, nem veszik észre az idők jeleit, nem
látják meg, hogy az emberiség egy korszaka le
záródik s egy új korszak kezdődik, új feladatok
kal, új kötelességekkel, de egyúttal új lehetősé
gekkel és energiákkal.
Sokan mondják, hogy az egyháznak, a keresztyénségnek haladni kell a korral. Bele kell
vetnie magát az idők forgatagába, mert másként
leszorul. Lehetőleg csináljon politikát is, vegyen
aktiv részt az állam munkájában, kapcsolódjék
bele a napi áramlatokba. Vájjon ez-e az egyház
nak, a Krisztus egyházának a lényegszerü sze
repe? Abban látta Krisztus Urunk a feladatát,
hogy beleavatkozzék a zsidó közéletbe és a római
birodalom kormányzatába? Az apostolok a pénz
ügyi, vagy gazdasági, vagy társadalmi rendet kí
vánták reformálni, megjobbítani? Az Újszövet
ség feltűnően hallgat mindezekről. Pedig úgy
Urunk, mind apostolai jól ismerték az idők je
leit; látták a tornyosuló felhőket, a közelgő íté
letidőt. Mégis távoltartották magukat a politiku
soktól, nemzetgazdászoktól, világboldogítóktól
és világbolondítóktól. Ellenben közeledtek Isten
hez és közeledtek az emberekhez. A keresztyénség azokban az első időkben bizonyságtevő volt
Istennek eljövendő országáról és Isten Fiáról a
Krisztusról, aki eljön megítélni minden népeket.
Az őskeresztyénség az akkori rohamosan változó
és katasztrófális omlás előtt álló világban Isten

á r ü

e r ó

1 '33. szám.

M aaJolaalk botsaként eg y szer. v a sá rn a p .
Előfizetési é r : Egész évre 6 P. 41 Ilii., félévre 3 P
20 (HU negyedévre I P. 60 ML, Egy szén 16 (ill
H irdetési árak a a fla fv e z é s szerint.

nek állandó akaratát, a szellemek örök igazságát
hirdette s ahhoz mérten élt.
A keresztyénségnek ma is ugyanaz a fel
adata és szerepe. A keresztyénség nem változtat
ó j a színeit és elveit a változó kormányokkal,
divatokkal, gazdasági és politikai formákkal. A
keresztyénségnek van gazdag kincse Istennek
megtapasztalásából s ezeknek a tapasztalatok
nak alapján értékeli, magyarázza az életnek hul
lámzásait, hol lassuló, hol gyorsuló sodrát, esz
ményeit és követelményeit. Minden rend és ren
detlenség felett, minden destrukció és konstruk
ció felett, amit ember kigondolni és művelni tud,
ismer egy ezek felett álló és ezekbe kormányzó
i g beavatkozó örök rendet s ehhez szabja útját,
életét, munkáját. Ennek az isteni rendnek, az
üdvrendnek szempontjából, nem fölényesen, ha
nem az Istent szolgálóknak alázatosságával és
odaadásával ítéli meg a történelem eseményeit
s az embereknek a lelkét. Azáltal, hogy feltétle
nül aláveti magát Isten akaratának, szabaddá és
bátorrá, függetlenné és akcióképessé lesz akkor
is, amikor az istentelenség tanácstalanságba és
kapkodásba fulad.
Az isteni szeretet által teremtett és az isteni
szeretet által megváltott világban a szeretet fő
törvényét hirdeti és éli. Ez a lényegbeli feladata
s ha ehhez hű marad, akkor az idők jeleit mindig
jól ismeri fel, mert nem fél és nem gyűlöl.

A lelkészek kiképzése.
Raics Károly ny. altábornagy úr az Evang.
Lapja 34. számában ,,Prédikáció vagy szónoklat’
című figyelemreméltó cikkében a felelősséggel
teljes és hitelt érdemlő igehirdetés kialakulását
nem utolsó sorban nehéznek tartja ,,a mai rend
kívüli korszak igényeihez alkalmazkodni nehezen
tudó lelkész-kiképzés miatt“. A cikkírónak e té
teléhez kívánok hozzászólni.
Az igehirdetésre vonatkozólag az Ágostai
Hitvallás, amely egyházunkban mérvadó, azt
mondja cs kívánja meg, hogy az Isten igéjét, az
evangéliom „recte“, tehát helyesen, igazán, szabályszerint tanítassék. Célja pedig az igehirde
tésnek ugyancsak az Ágostai Hitvallás szerint,
hogy az Ige eszköz legyen a Szentlélek elnyeré
sére azokban, akik az Igét hallgatják, hogy ez
után a Szentlélek kormányozza, vigasztalja és
megelevenítse a Krisztusban hívőket.
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Szükségesnek tartom ezt előrebocsátani képzésével foglalkoznak, felelősségük súlyának
azért, mert ha nem tudjuk, hogy mit akarunk el teljes tudatával végzik ezt a magasztos tisztét.
érni az igehirdetéssel, vagy ha az elérendő cél De nem tartom helyesnek, ha olyan hiányokért
tékintetében nem vagyunk egy értelmen, akkor is őket tesszük felelőssé, amelyekről ők nem te
igehirdetésünk esetleges fogyatkozásait sem ál hetnek, amelyeken nem segíthetnek. S hadd em
lapíthatjuk meg egységes szempontból s igehir lítsem itt meg a kérdésnek és a felelősségnek egy
detésünk fejlesztésére sem.tehetünk célravezető, másik oldalát is. A tanárok nem végezhetik el a
erdeményes lépéseket. A fent írtakból látható theológiai hallgatók munkáját. Amikor a lelkészaz is, hogy amit az Ágostai Hítv. az igehirdető kiképzés fogyatékosságait emlegetik, a panaszok
től, mint ilyentől megkíván, első sorban és fő nak jórésze nem írányulhatna-e az igazságnak
képen az, hogy helyesen hirdesse az Igét, az igaz
megfelelőbben a theológiai hallgatókra? Erről
ságnak beszédét, amely Istennek ereje. Ehhez nem igen olvasunk és hallunk, pedig a helyzet
pedig két dolog kívántatik meg. Először, hogy az az hogy a theológiai hallgatóknak annyi minden
igehirdető ismerje az Igét, amivel bánik s ehhez féle eszköz áll rendelkezésükre, hotív önmagukat
szükséges, hogy ismerje egyházának és a keresz- az Ige jó szolgáivá kiképezzék, hogy a hiányok
tyénségnek theológiáját is, tehát járatos legyen, %nagy részét ők maguk is pótolhatnák, még ha a
abban a tudományban, amely őt hogy úgy mond ^ ta n á ri kar nem állana is hivatásának magaslatán.
jam az Ige specialistájává, az Ige szakemberévé Semmiképen nem tartom jónak, hogy a ,,kikép
teszi; úgyhogy éppen olyan bizalommal fordul
zésre“ olyan nagy súlyt helyezünk s amellett
hasson hozzá az Igét illető ügyekben bárki, ami mindig a tanárok munkájára gondolva, a tanuló
lyen bizalommal fordul más kérdésekben másf kat mentesítjük, mert a felelősséget igazságtala
szakértőkhöz, orvoshoz, lakatoshoz vagy gépész
nul osztjuk el.
hez. Ez a része a dolognak mondhatnánk techni
Csak egyre mutatok rá, A nyelvkérdésre.
kai, bizonyos szakismeretek elsajátításából áll
Panaszok merültek fel a lelkész-kiképzésünk el
Ez azonban nem elegendő. Az Igének természe len azért, mert nem képez németül és tótul pré
téből folyik, hogy annak titkait, nyitjáit, gaz dikálni tudó lelkészeket. Ki a hibás? Kérem sze
dagságát és erejét pusztán tanulással elsajátí retettel, tessék megnézni a pincéreket, portásokat,
tani nem lehet, A lelkész-kiképzésnek első rendű napszámosokat, idegenbe verődött szegény ma
feladata, hogy azt, amit technikailag a hallgató gyarokat, azok megtanulnak különböző nyelve
val az Ige ismeretére nézve tenni lehet, meg ket. Hát éppen az a theológiai hallgató, aki a
tegye. De egy bizonyos fokon túl a kiképzés nem középiskola nyolc évén keresztül foglalkozott
tud menni. A theológiai hallgatóban kell lenni nyelvtanulással, az nem tudna megtanulni tótul,
valaminek, amit a kiképzés fejleszthet, csiszol vagy pláne németül, amelyet a középiskolában
hat, de meg nem adhat, s ez az, amit minden más is tanult, ha meg akarja tanulni? Itt nem mond
téren is kongenialításnak, intuíciónak nevezünk. hatunk mást, mint azt, hogy a kiképzés hiánya a
A tanulónak eggyé kell lennie tárgyával; itt ré tanárokon nem múlik. Ha a hallgatók nem akar
szesévé kell lennie az Igének, a Krisztusnak, nak megtanulni tótul vagy németül, nem tanul
máskülönben kontár marad, nem lesz szakértő. nak meg, ha meg akarnak tanulni, megtanulnak.
A lelkész-kiképzéstől nem várhatjuk azt, amit S így van ez a theologia studium sok más ügyé
semmi esetben nem adhat meg, mert az isteni vel is. A tanár sokesetben nem tehet mást, mint
adomány; vagy megvan, vagy nincs meg,
hogy a lusta tanulót elbuktatja.
Jól tudom, hogy Raícs altábornagy úr a leiS ez az a másik dolog, amely megkívántatik,
T. i. hogy a kiképzendő és a kiképzési cél kö kés? kiképzés kifogásolása közben nem ezekre
zött meglegyen az a titokzatos szimpátia, az a gondolt, hanem arra, hogy a kiképzés nehezen
lelki harmónia, az az együttrezgés, amelyet ke tud alkalmazkodni a mai rendkívüli korszak igé
gyelmi ajándéknak tekintünk, amellyel szemben nyeihez. Azonban ez a mai korszak inkább csak
tehetetlenek vagyunk, amelynek ki vagyunk szol önmagának tetszeleg abban, hogy ..rendkívüli“.
gáltatva. A lelkészkiképzésünk megítélésénél azt Ha mélyebben elemezzük, rájövünk, hogy az
kell számbavennünk és mérlegelnünk, hogy fel édenkerti bűneset s az első testvérgyilkosság a
tételezve ezt a titokzatos összhangot és együtt- mai korszak majdnem minden rendkívüli jellem
rezgést az Ige és a theológiai hallgató közt, a ki vonását mutatja. A környezet más, de a bűnös
képzés milyen mértékben képes azt tudatossá ember ugyanaz, még a bűnei is azonosak. Paráztenni, tartalmilag gazdagítani és munkaképessé naság, lopás, irigység, hatalomvágy, pénzsóvár
gás, pogányság, bálványimádás. A gyorsvonatok,
alakítani, edzeni.
Látható, hogy a lelkész-kiképzésnek mindig repülőgépek s egyéb parafernáliák csak a külső
abból a belső hitből és bízodalomból kell kiin ségekben s a mellékes körülményekben másítják
dulni, hogy az isteni kegyelem megelőzi a mun el a képet. S ezekkel szemben az igehirdető fel
kát s együtt hat az emberi munkával. Sokkal na adata most is az, hogy bátorsággal lerántsa az
gyobb fogyatékossága a kiképzésnek, ha ezzel az álarcot lemossa a festéket ennek a korszaknak
isteni munkával nem számol, mint ha technikai arcáról s megmutassa teljes hitványságában és
aszottságában az önmagát felmagasztalni akaró
lag nem precíz és nem teljes.
Én azt hiszem, hogy azok, akik a lelkészek magáért mindent feláldozni kész, önző, elbíza-
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kodott, gőgös, ostoba és gonosz embert. De az
után nagy szeretettel s a lelkeket megmenteni
óhajtó szomjúsággal adja oda magát az alázatos
szolgálatra, amint azt Krisztusnak szolgái min
den korszakban tették. Nem. A korszak ma sem
rendkívüli.Az i g e h i r d e t ö k n e k k e l l r e n d k í v ü l i e m 
b e r e k n e k le n n iü k m a é s m in d e n id ő b e n . Az igehirdetők rendkívülisége pedig abban áll, hogy a
talmi értéket imádók seregében megőrzik és ter
jesztik az igazi értékek ismeretét s kultuszát.
Mindennél, amit a lelkész-kiképzés nyújt
hat, nagyobb súllyal esik latba az igehirdetőnek
személyisége, az a rendkívüli személyiség, aki
meglátja a bűnt egész ocsmányságában, meglátja
az embereket mezítelen törpeségükben, s mégis
kész odaadni magát a megváltó szeretet szolgá
latában a lelkek megmentésére, mert egy belső,
ellenállhatatlan tűz úgy olvasztotta össze leiké
nek tégelyében a földi és mennyei élet tapaszta
latait, hogy istenhite és emberszeretete sok ellen
kező adat ellenére is győzedelmeskedik életfel
fogásban, világnézetében s mert a Krisztustól
nem tud szabadulni.
Az igehirdetőben s a lelkészben meglesz a
képesség, hogy igehirdetése erőteljes és meg
győző legyen, ha van benne hit Istenben s van
szeretet szívében az emberek iránt, s végül ha el
iudta magát szánni arra, hogy olyan legyen az
emberek között, mint aki szolgál. Ami az igehir
detést meggyöngíti, az a legtöbb esetben az Is
tenbe vetett bizalom hiánya, az emberek lenézése,
gyűlölete, utálata s a szolgálattól való idegen
kedés. Az igehirdetők hibáira és fogyatkozásaira
ne keressünk mentséget sem az Igében, sem az
emberekben, sem a kiképzésben, sem a korszak
ban. Az igehirdetésnek úgy teszünk legjobb szol
gálatot, ha azért első sorban magát az igehirde
tőt tesszük felelőssé, minden kendőzés és szépítgetés nélkül. ,,Nem a hívek vannak a lelkészért,
hanem a lelkész van a hivekért"; vitéz Raics Károlynak ez a megállapítása fején találja a szeget.
Ez a nyitja a helyzetnek. Ha a lelkész mindenét,
életét, testét-lelkét odaadja a hivekért, csupán
azt tette, amire kötelességszerüleg vállalkozott,
amidőn lelkésszé és igehirdetővé lett. S itt van
valami, amit a kiképzés tehet: a lelkészjelöltek
elé eszményképül nem az idillikus családi és
egyéni békességben és boldogságban élő patriar
chális, energiátlan és kényelmes papot kell állí
tani hanem a nagv példaképet: a názáreti Jézust
s a keresztyén életnek hőseit és szentjeit. Nady
ba- hogy a szentek életrajzától — az Ágostai
Hitvallástól elpártolva — megfosztotta magát
egyházunk; elhanyagoltuk a keresztyénség hő
seinek életrajzait s most az indiai, afrikai, kínai
és japán keresztyének útján kell megtanulnunk,
hogy mit jelent a mai korszakban keresztyénnek,
igehirdetőnek és lelkipásztornak lenni. Európá
ban is jórészt azt jelenti: egy a környezettől el
ütő, azzal harcban álló országnak polgárai és ka
tonái lenni.
D ia k ó n u s .
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1931. IX. Ifi.
Milyen jó nekünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztus ál
tal, a te szerit és kegyelmes színed elé lépnünk! Mert
ha ránehezedik szivünkre a gond és bánat, nyelvünket
fogva tartja u csüggetegség szótlansága s fáradt kezünk
nem tud, nem mer imádságra kulcsolódni, jön a te áldott,
csodatevő szent Lelked, szemünknek megmutatja a te
hozzánk való jóvoltodnak sokféle bizonyságát, szivün
ket megtölti örvendező hálaadással s akkor megoldódik
nyelvünk, kitarul feléd karunk s az írás szava szerint
hálaadással tárjuk fel előtted a-mi kívánságainkat . . .
Légy áldott, Urunk, hogy Te most is hálaadásra in
dítod a mi szivünket! Mint minden reggelen, ma is ha
lát adunk Neked ennek a reggelnek a világosságáért s
minden ígéretéért. Mint eleiünk minden fordulóján, há
lát adunk Neked ma is. hogy bennünket idáig elsegítettél.
De amikor ezen a mai reggelen azért gyülekeztünk öszsze, hogy hittudományi karunk munkáját a te neved se
gítségül hívásával kezdjük meg. mindenek fölött azért
adunk Neked hálát, hogy evangélikus theologusok va
gyunk. akik a Te szavadra figyelhetünk, akik a Te cso
dálatos. kegyelmes kinyilatkoztatásoddal foglalatoskod
hatunk. S amikor ezért adunk Neked halát, hálát kell
adnunk Neked azért — óh, add Urunk Szent Lelkedet,
a hálaadás Lelkét ehhez különósképen! —, hogy a Te
Szent Fiadban, a Krisztusban magadra vetted a mi tes
tünket és végbevitted drága áron a mi váltságunkat s
bennünket is megkerestél és megtaláltál, mert hiszen
azért vagyunk itt, mert nekünk — kinek a hit boldog
bizonyosságában, kinek a kereső vágy sejtésében, kinek
közelről, kinek távolról, de mégis megmutattad magadat
nekem is — találkozásunk volt tevéled! S ha netalántán
vannak közöttünk olyanok, akik nem a Te szavad hívá
sára jöttek, vájjon nem adhatunk-e Neked hálát azért,
hogy te itt vagy közöttünk a te ígéreted szerint s tel
jes a készséged arra, hogy megjelentsd magadat nekik is?!
Légy áldott Urunk, hogy bennünket a bizonyságtevök
fellege vesz körül! Hiszen olyan egyháznak vagyunk *
tagjai, amelynek az ajkán tisztán és elegyitetlenül szól
az ingyen kegyelemről való bizonyságtétel s amelynek
bizonyságtételét minden időkben és mindenfelé, gályarabok és vértanúk, misszionáriusok és névtelen kereszt
hordozók könnyel és vérrel pecsételték meg! Hálát adunk
Neked, Urunk, a theologiáért, amelynek feléd sodró ár
jába belé vethetjük magunkat! Hálát adunk Neked,
Urunk, minden fölkészültségért. amelyet magunkkal hoz
hattunk ide s hálát adunk neked, hogy ha meg kell is
látnunk a magunk gyarlóságát és méltaltan voltát, Te
Benned vethetjük bizodalmunkat, akinek ereje erőtelenség által végeztetik el s aki adhatsz az egy tálentummal
való hűséges sáfárkodásra! Hálát adunk Neked, Urunk,
ezért a hajlékért, a felőled való tudomány csarnokaiért
s hálát adunk neked azért a hajlékért, ahol az itt hal
lottakat elménkbe, szivünkbe véshetjük s pihenőre hajt
hatjuk fejünket! Hálát adunk Neked, Urunk, minden jó
téteményért, amelyet ezkeben a nehéz, borús időkben
szegény hazánk, szegény egyházunk juttat nekünk!
Te, aki a szivünket vizsgálod, látod, hogy most, ami
kor a fölöttünk gyülekező felhőkre, elesett nemzetünkre,
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küzdő egyházunkra tévedt tekintetünk, mennyire meg
bágyadt a mi hálaadásunk szárnya. Segíts, Urunk, hogy
a mi imádságunk ne váljék csüggedt siralommá, hanem
maradjon Téged magasztaló hálaadás! Légy áldott Iste
nünk, hogy Te vagy a magyar reménysége! Hiszen épen
az mutatja és bizonyítja ezt nekünk, hogy megostoroz
tál bennünket! Add, hogy bizakodó szemmel lássuk a
kívánatos véget, amelyre elvezet a próbatétel! Segítsd
meg ennek a nemzetnek minden fiát! Kormányzónkat,
akit a te kegyelmed élünkre állított, tanácsosait, akiknek
válla olyan súlyos terhet hordoz s ennek a népnek min
den rendű és rangú fiát. M indenekért imádkozunk: kö
zönyös és léha gazdagokért: törd meg őket, elkeseredett
munkanélküliekért: te biztasd őket, tehozzád m enekülő
kért és ellened hadakozókért, mindenekért, mi magun
kért, ezért az ifjú seregért, ezeknek az ifjaknak a szü
leiért, testvéreiért, mindnyájunk szeretteiért, falvak és
városok, paloták és tanyák lakóiért . . , S köszönjük
neked, Urunk, hogy imádságunknak nem szab határt em
beri önkény! Könyörgünk azokért a véreinkért, akiknek
imára kulcsolt kezén rabbilincs csörög . . . Add most
kíváltképen való áldásodat a te igédnek köztünk való
hirdetésére. Teljék meg a mi egyházunk tőled való erő
vel és világossággal, hogy azt beleáraszthassa erőtlen
ségünknek és reménytelenségünknek az éjszakájába!
Fölemeljük tekintetünket és széttekintünk széles e
világon. Te, — aki milliók és milliók szívét töltőd meg
téged kereső vággyal, aki diadalmasan viszed előre meszsze népek között a te evangéliumodat, könyörülj ezen a
tőled elszakadt és bűnének gyötrelmes terhe alatt v er
gődő, boldogtalan világon! Hálát adunk Neked, hogy mi
ennek az egész világnak minden nyomorúságára tekintve
fölemelhetjük szavunkat hozzád és mindent, mindent,
amit kérnünk lehet és kell, belefoglalhatjuk abba az
imádságba, amelyet a te szent Fiadtól, az értünk megfe
szített és a mi üdvösségünkre feltámadott Krisztustól
tanultunk:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . . .
Ámen.

JEGYZETEK.
A mai angol vallásos irodalomnak kedvelt
kifejezése az ,,ad venturous“ jelző, ami azt je
lenti: kalandos, merész. írnak és szónokolnak
,,kalandos“ vallásosságról, „kalandos“ keresztyénségről, „kalandos“ életről, a jelzőt minden
kor komoly értelemben véve, úgy hogy új útakat törő, új lehetőségeket feltáró, új erőfeszíté
seket kivánó, új feladatokat vállaló keresztyén
élet értendő a kifejezésen. A kifejezés jó, mert
van benne szuggeráló erő s mert egy bizonyos
oldalát a keresztyén életnek találóan fejezi ki.
A keresztyén misszió alapjában véve „adven
ture“, kaland, útnakeredés ismeretlen világok,
emberek, helyzetek, alkalmak felé. Van a szóban
valami abból a romantikából, amelynek majdnem
valamennyien — ha csupán elméletben is — ked
velői vagyunk. A Verne-regények s általában a
kalandos regények népszerűsége mutatja, hogy
a kalandozásra milyen sok embernek van haj
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lama. A szokatlan csak az, hogy a kalandossá
got a keresztyén élettel hozza kapcsolatba. Nem
hiszem azonban, hogy a hiba a kifejezésben volna
keresendő. Inkább a vallásosságnak megcsonto
sodott konzervatízmusa, elköszvényesedése az
oka annak, hogy a kalandozásra hajlamos ember
csak utolsó sorba gondolna arra, hogy az elis
merten jókeresztyének közt keressen magának
pajtásokat. Mindamellett tény marad, hogy a
keresztyén élet kalandos vállalkozás volt s az
lesz mindig. A keresztyénség hősei az aposto
loktól kezdve egészen Schweitzerig és Grenfellig,
vagy Stanley Jonesíg, bizonyságot tehetnek ar
ról, hogy a keresztyénség kalandos vallás; még
Franke vagy Bodelschwíngh sem tenne kifogást,
ha keresztyén életünket kalandos vállalkozásnak
és életnek neveznénk, amelyben több regényes
ség, több titokzatosság, több érdekfeszítő fordu
lat, váratlan esemény van, mint sok-sok ú. n.
kalandregényben.
S szerintem igen üdvös volna, ha ez a jelző
belekerülne a mi szótárunkba, s amit a szó je
lent, belejutna a mi életünkbe is. Jó lenne, ha
közülünk a Krisztus nevében mentői többen vál
lalkoznának a kalandos keresztyénségre, mert a
kitaposott útakon, a régi kerékvágásban, az idil
likusán harmonikus, békés, szelidfajta keresztyénségben való járás lassanként olyan kénye
lemszeretővé tesz bennünket, hogy a keresztyén
életet összetévesztjük az életjáradékkal.
Ámde hová menjen, mihez fogjon, akibe belebujt a kalandos keresztyénség bacillusa? A
Kongó mellé? Indiába? A maláji szigetekre?
Kínába? Hát, aki a térképen keresgél a kalandos
életnek kedvező terep után, az bajjal ér célt, A
kalandos, kockázatos, áldozatos, merész, vállal
kozó keresztyén életre Lébényben, Győrött vagy
Máriamajorban vagy Budapesten ép úgy van al
kalom, mint a pápuák vagy a szerecsenek közt.
Miért volna az élet izgatóbb a Szaharában, vagy
a Tanganyika tó vidékén, mint az állítólag „csen
des“ magyar tanyák világában? Embere válo
gatja, Minden attól függ, hogy az illető keresz
tyén hogyan fogja fel, milyen oldaláról tekinti
az életet, a saját életét és a saját különleges
misszióját. Mostanában olvastam az „Isten a kül
városokban“ című könyvet, amelyet az Üdvhadse
reg londoni munkájából közöl szemelvényeket.
Mondhatom, kalandosság tekintetében felveheti
a versenyt May Károlynak, vagy Verne Gyulá
nak a regényeivel. A kalandos terep nem a tér
képen van, hanem ott van mindenütt, ahol kalan
dokra, vállalkozásokra, újításokra kapható és
hajlandó lelkek vannak. Pató Pál módjára élni
lehet a kisnádasi paróchián s lehet az Egyenlítő
alatt is. Egy sakkjátszma olyan izgalmas lehet,
hogy eltörpül mellette egy a földet háromszor
körülhajózott hajószakácsnak minden élménye.
A keresztyénségnek s egyházunknak ide
haza most ilyen kalandkedvelő emberekre van
szüksége, akikben van ihlet, sugallat, kedv, el
szántság, képzelő tehetség és merész akarat arra,
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hogy itthon cselekedjenek új dolgokat, járjanak
új úlakon s meglássanak és kiaknázzanak új al
kalmakat a régi munkára: a lelkek mentésére. Az
úttörőknek itthon legalább is annyi alkalmuk nyilik erőik működésére, mint Afrikában a másszáik
közt. Elérni azt, hogy idehaza a pudvásodó cson
tokban elkezdjen zörögni és mozogni az élet, ez
olyan új kaland és élmény volna, amelyhez ha
sonlítva eltörpül a Pililu szigeti keresztyén miszszió vállalkozása. S bizony mondom, megeleve
níteni csak egyet a sok halófélben levő magyar
evang. gyülekezet közül munkának is van olyan
nehéz, mint a külmisszió. A kalandokat kináló
lelki dzsöngl itt van az orrunk előtt. Úttörők
előre!

A reversalis kérdéséhez.
Evangélikus anyaszentegyházunk a Jézus
Krisztus tanítása, az evangéliumnak fundamen
tumán épült fel; abból táplálkozik s az abban
lakozó lélek, szellem határozza meg minden
ténykedését. Ha erről az alapról lecsúsztunk, ha
nem az a lélek, az a szellem, az az indulat la
kozik mi bennünk, amely volt az Ür Jézus Krisz
tusban, akkor nem is vagyunk többé a Jézus
Krisztus anyaszentegyháza, akkor elszakadtunk
az Ürtól s megszegtük az iránta való hűséget,
amelyet pedig ő maga kötött a gyülekezetek lel
kére: „Légy hiv mind halálig!"
Fájdalommal tapasztalom s látják mások is,
hogy evangélikus hazai egyházunknak az evan
gélium alapjáról való lecsúszása megindult. Egy
házunk fokról-fokra közigazgatási intézménnyé
alacsonyodik, rideg, paragrafus egyházzá s amily
mértékben uralomra jut benne az önző, merev
szabály, abban a mértékben pusztul belőle a
Jézus Krisztus lelke, szelleme: a megértő, meg
bocsátó, hosszantürő szeretet, amely a bűnöst is,
a tévedőt is végtelen megértéssel tudja hordozni
(— ezt nevezik a fiatal tudósok „liberalizmus
nak —), pusztul az alázatosság, a szelídség
lelke, a megbocsátás s a helyett erőt vesz benne
a politikai közigazgatásból jól ismert hatalmas
kodás. Szabad ennek így lennie az Ür Jézus egy
házában? — Nem maga az Ür int-e mindnyájun
kat: „aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti
szolgátok! (Máté 20.26.)
Ilyen lélekből fakadnak azok a szabályren
delet tervezetek az egyháztagok fegyelmezésé
ről, egyházi tisztviselők házasságáról és mások
amelyek mélyen belenyúlnak az egyén személyes
életébe s amelyek azt igazolják, hogy az illető
urak, akik ezeket fogalmazzák s napvilágra hoz
zák, lehetnek kiváló jogászok, ellenben a biblia
szellemébe nem hatoltak be.
Ilyen forrásból táplálkozik az ominózus re
versalis szabályrendelet tervezet is. A reversalis
ügy privát ügy! A lelkiismeret szabad és se fe
lettes hatóságnak se lelkésznek nincs joga ahhoz,
hogy fegyelmi úton kérdőre vonja az egyetemes
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papság egyik, vagy másik tagját, miért így és
miért nem máskép intézte egyéni ügyeit? Az
egyház, kérem, sem részvénytársaság, se betéti
társaság, se jótékonysági kör. Az egyház üdv
intézmény, ahol az egyetemes papság tagjai leihűk üdvének munkálása céljából egy testté tömö
rülnek. Nem mentem én a reversalisadót. Sőt!
Magam is hűtlenségnek minősítem a reversalisadásl, súlyos bűnnek, de nincsen jogom ítélkezni
tévedő embertársam felett s legkevésbbé van jo
gom Őt a közösségből kitiltani, vagy kiszekirozni.
Nincs azért, mert magam is csak egy tag vagyok
az egyetemes papság többi tagja között s nincs
azért, mert tiltja az evangélium tanítása és szel
leme, amely arra kötelez, hogy a tudatlant ta
nítsam. a megtörtnek megbocsássak, a tévelygőt
jót útra térítsem, a hitben, a gyengét türelemmel
hordozzam, s hogy a konkolynak a búzával
együtt kell növekednie az Aratás napjáig.
Irányi kollégám hivatkozása I. Kor. 5. 13-ra
téves. A mint az előző versekkel való összefüg
gésből kitűnik, itt inkább a társas viszonyból való
kivetéséről van szó: ne érintkezzetek ,,társalkodjatok" azzal stb. De itt sokkal súlyosabb er
kölcsi defektusokról, bűnökről van szó, mint a
reverzális adás. Bűnökről, amelyek lealjasítják
az embert és jóvá nem tehetők. A reversalis
okozta hiba azonban mindig javítható, jóvá is
teszik sokan, ahol a tévelygőt az evangélium
szellemében kezeljük.
Irányi kollégám mentegetni próbálja a ki
zárási eljárást azzal, hogy nem ő zárja ki az egy
házból az illetőt, hanem a tag maga zárja ki ma
gát, természetesen a megfelelő előzetes intelmek
és instrukciók után. Bocsánat. Ne játszunk a sza
vakkal. Judást igenis az Ür Jézus végig meg
tűrte maga mellett, holott tudta, hogy ez a ta
nítványa fogja őt elárulni. Judás öngyilkos lett,
de nem az Ür Jézus adta a kötelet a kezébe. Hapedig a reversalist adó hívemet kinézem, kiszekirozom az egyházból, akkor bizony én vagyok
a bűnös, mert én adtam a kötelet a kezébe, őriz
kedjenek a jezsuiták kovászától.
Az összes illetékes tényezőket kérem, mel
lőzzék ennek a rendkívül kényes és nehéz kér
désnek közigazgatási, fegyelmi úton való megol
dását, mert az ellenkezik egyházunk evangéliumi
szellemével s végrehajtása csak keserűséget fog
szülni s a Krisztus ellenségeit fogja ok nélkül
szaporítani.
Tekintettel azonban arra, hogy a kérdési
meg kell oldani, javaslom a szórványok lelkészi
körökbe való beosztását s vándor lelkészi állások
szervezését. Addig is a szórványbeli hívek öszszeírását, nyilvántartását s az anyaegyházzal
való kontaktus megteremtését. Ellátásukat bib
liákkal, énekes- és imakönyvekkel. Ezek, sze
rencsétlenek, legtöbb esetben ártatlanok, mert
talán, amióta élnek, evangélikus lelkészt nem lát
tak, bibliát nem olvastak. Ezeket akarná az egy
ház magából kivetni, akiknek ballépését ő okozta
mulasztásával? A vándor lelkészi állások szer-
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vezése és fentartására szükséges összegek előte
remtését méltóztassék a közigazgatási segélyből
kihasítani, mert olyan költséges adminisztráció
alig van több, mint egyházunké. Méltóztassék
lépéseket tenni, hogy a presbyteri rendszer adományi fokon épüljön ki s a felesleges és túldrága
közgyűlések helyett a tanácsülések intézzék el
többnyire kisebb fontosságú egyházközigazgatási
ügyeket. Ezzel anyaszentegyházunk nem veszít
semmit, viszont azzal, hogy szórványait gon*
dozza, sokat nyer s nem kell idétlen evangélium-«
ellenes fegyelmi eszközökkel kísérletezni.
Mayer Pál,
ev. lelkész,

IX. Pilis pápa és a magyar grófnő.
—
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pápának, ám tartsa meg, átengedem a maga teljes való
ságában.
„Mikor éjjel hazatértem — mondja Podmaniczky —
ágyamban a takaró alól egy férfiarcot látok kikandikálni.
Huszárom mosolygott meglepetésemen, mert rövidlátó lé
vén, nem tudtam mire vélni a dolgot. Közelebb hajolva
láttam csak, hogy Pius pápa életnagyságú színes arcké
pének a feje volt kivágva és ügyesen elhelyezve az ágy
takaró alatt. Ő ex 9 ellenciája a grófné tehát valóban ne
kem engedte át a pápát egész valóságában". Eddig a
naplótöredék.
Kár volt a nagy lárm áért és ijedségért. Aki ham aro
san az Immaculata és a pápai csalhatatlanság dogmáját,
meg a Syllabust adta egyházának, azt nem kellett a szabadelvüségtől komolyan félteni.
Róma nyugodt lehet. Ha a kardinálisok nem tud
nák, megóvják a pápát a szabadelvüségtől — a magyar
grófnők.

Közli: Sincerus.

Jellemző eset b. Podmaniczky Frigyes volt bánya
kerületi felügyelő Naplótöredékeiből.—

A negyvennyolcas időkben IX. Pius pápa életében
volt egy rövid ideig, csak két évig tartó szabadelvű kor
szak is. Reformokat léptetett életbe ekkor ő is és több
tekintetben a liberálisokkal tartott. Az olasz nép már
szinte tőle várta az olasz nemzeti egység megvalósítását
és lelkesen üdvözölte mindenfelé: Evviva Pio nono!
A reakciós körök megrémültek. Genga biboros
gúnyiratban hirdette: a vallás a pápa miatt van veszede
lemben. Bécsben is támadták, gúnyolták IX. Piust. M et
ternich Radeczkynek írta, hogy a régi háborús világ nem
volt oly veszedelmes, mint a mostani, amióta liberális
pápa jött a világra. A jezsuiták akkori mondása szerint:
Pius már valóságos Robespierre a tiarában.
A szabadelvű pápa híre hamar átjött Magyaror
szágra is^ Az ellenzék körében itt is népszerű lett. Báró
Podmaniczky Frigyes írja N aplótöredékeiben (II, k. 204.
1.), hogy 1947-ben, midőn gőzhajón utaztak Pestről Po
zsonyba az országgyűlésre, a nagyobb hajóállomásokon
a magyar ellenzék is már azt kiabálta: Evviva Pio nono!
De Pozsonyban más volt a vélemény, Podmaniczky itt
egy igen előkelő grófnénál volt látogatóban. Szándéko
san hallgatja el a nevét. Csak annyit mond róla: „csalá
dunk barátnője egyszersmind pártfogónőm, a férje nagy
úr, elsőrendű dignitárius és főispán", de Apponyi meg
fosztotta díszes állásától s ezért a grófné elégedetlen s ö
is az ellenzékhez pártolt; de a pápát nem éltette, sőt
igen haragudott reá.
Már ezen az első látogatáson, miként másutt min
denütt, úgy itt is azonnal Pio nono került szóba. Podma
niczky mentegetni merte a pápát:
— Engedje meg Exellenciád, de nem látom át, hogy
a pápának is miért nem lehetne szabadelvűnek lenni,
mikor ez most nagy hasznára van a katholikus egyház
nak?
A grófnő e szavakra idegessé lett, a mindik kéznél
levő flaconjához nyúlt többször is, hogy illatját felszívi
csillapítsa felhevülését, de nem sikerült. Nagy felindulás
sal fakadt ki:
— Én a pápáról mit sem akarok tudni s mivel ta 
pasztalom, hogy ön protestáns létére ily buzgó hive a

H Í R E K .
Az évnegyed elején kérjük az előfizetési dí
jak és hátralékok rendezését. Az október 4-iki
szám a sajtórendelet következtében nem jelenik
meg; legközelebbi számunk október 11-én jelenik
meg. ,
D. Dr. Raffay Sándor lelkészi jubileuma. A

bányai egyházkerület püspökét 1891. szeptember 24-én
avatta lelkésszé a Deák-téri templomban Sárkány Sá
muel, úgy hogy múlt csütörtökön lelkészkedésének
negyvenedik évfordulójához ért el D. Dr. Raffay
Sándor püspök, aki felavatása után egy évig szülő
városában Cegléden volt káplán, 1892-ben beszterce
bányai gimn. tanár, 1893—1896-ig tápiószentmartoni
lelkész, 1896—ISOS-ig pozsonyi theol. akadémiai tanár,
1908 október 1. óta Horváth Sándor lelkész helyében
budapesti Deák-téri lelkész. A bányai egyházkerület
ugyancsak szeptember 24-én tartott közgyűlése a ju
bileum alkalmából melegen ünnepelte kiváló püspökét
- Esperesek beiktatása. A Tolna-Baranya-Somogyi
egyházmegye szeptember 10-én Bonyhádon, Koritsánszky Ottó ehm. másodfelügyelő és Genersich Ti
vadar lelkész elnöklete alatt tartott rendkívüli köz
gyűlése hivatalukba iktatta Müller Róbert felsőnánai
lelkészt, megválasztott főesperest és Gyalog István
kétyi lelkészt, megválasztott alesperest. Dr. Pesthy
Pál felügyelő az elnöklésben akadályozva volt. Koritsánszky Ottó m. felügyelő megnyitó beszédében
méltatta Istenben boldogult Schöll Lajos főesperes
érdemeit, s megemlékezett Bodelschwinghnek a belmisszió nagy munkásának 100-ik születésévéről.
— Halálozás. Lie. Dr. Szelényi Ödön, a pozsonyi
theol. akad. nyug. tanára, egyetemi magántanár, a
Prot. Tanügyi Szemle főszerkesztője életének 55-ik
évében hosszú és szenvedéssel telt betegségében szep
tember 18-án meghalt Budapesten. Temetése szept.
21-én volt a farkasréti temetőben.
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Egyetemi hírek. A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem 1931 32. tanévi központi egyetemi évmeg
nyitó ünnepélye folyó évi szeptember 20-án Pécsett
folyt le. Ezen ünnepélyen a soproni evang. hittudo
mányi kar képviseletében Dr. báró Podmaniczky Pál
ezidei dékán és Dr. Deák János ezidei prodékán vett
részt a pécsi évmegnyító ünnepélyen.
Dr. Deák
János egyetemi ny. r. tanár, az evang. hittudományi
kar prodékánja, folyó hó 21-én Zágrábba utazott,
hogy ott a ^Zágrábban beiktatandó újonnan meg
választott evang. püspöknek, Dr. Popp Fülöpnek
a püspökké avatási ünnepélyén az evang. hittudo
mányi kar képviseletében részt vegyen.
Folyó hó
23- án a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem Tanácsa
ülést tartott, melyen a hittudományi kar képviseleté
ben Dr. báró Podmaniczky Pál ezidei dékán vett
részt.
Templomavatás. D. Dr. Raffay Sándor püspök
szeptember 27-én délelőtt féltíz órakor avatja fel
a nagytarcsai egyházközség új templomát, nemkü
lönben a nagytarcsai hősök emlékoszlopát.
Egyházmegyei tisztújitás Okolicsányi Gyula,
dunáninneni tb. kerületi felügyelő, ki 20 éven át volt
a nógrádi egyházmegye felügyelője, dacára az egy
házmegye meleg óhajának, tisztétől megvált. Az álta
lános tisztújitás során megválasztattak egyházmegyei
felügyelőnek Laszkáry Gyula, a dunáninneni gyám
intézet vil. elnöke, egyházmegyei másodfelügyelőnek
Horváth Sándor balassagyarmati polgármester, főesperesnek Mihalovics Samu béri lelkész, alesperesnek Kardos Gyula balassagyarmati lelkész. Az egy
házmegyei elnökség beiktatása Salgótarjánban lesz,
október 14-én, az egyházkerületi közgyűlés idejében
Horváth Sándor az elhunyt Rákóczy István ehm. másodfelügyelö helyét lesz hivatva elfoglalni.
- Káplánok elhelyezése. D. Kapi Béla püspök
Bauer Bélát Tolnanémedire, Greifenstein Zoltánt Sop
ronba, Szepesy Istvánt Kétyre, Rusznyák Ferencet
Ágfalvára helyezte káplánnak.
Az arad-békési egyházmegye Dr. Szeberényi L.
Zs. és Dr. Krayzell M. elnöklete alatt aug. 28-án Bé
késcsabán tartotta rendes évi közgyűlését, amelynek
jegyzőkönyvéből a következő indítványok és határo
zatok érdemelnek szélesebb körű figyelmet: 1. a
magyar himnusznak az énekeskönyvbe való felvéte
lét az egyetemes gyűlésnek javasolja; 2. az egyház
megye tisztikara eddigi tiszteletdijának (p. o. főespe
resé volt 1000, alesperesé 500 P) 50°n-áról lemond s a
példa követése végett felír a kerülethez s kívánatos
nak jelzi, hogy az egyetemes közgyűlés, a többi ke
rületek és esperességek kövessék a példát; 3. a lel
készválasztási szabályrendeletnek a napirendről való
levételét javasolja, ha mégis tárgyaltatnék, a 8.,
24— 28. és 36. §§-ra módosító javaslatokat tesz; 4. az
egyháztagok fegyelmezéséről szóló szabályrendelet
tervezetnek napirendről levételét javasolja; 5. a hit
oktatási tervezetben számos kifogásolni valót talál,
megfelelő tankönyvek s a tanítók részére részletes
vezérfonál és utasítás készítését sürgeti; 6. írjon fel
az egyházegyetem a kormányhoz, hogy az egyházak
hozzájárulását a tanítói nyugdíjhoz szüntesse meg,
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7. kéri a kerületi közgyűlést, írjon fel az egyetemes
gyűléshez, hogy a lelkészi nyugdíjtörvényt módosítsa;
a püspökök, esperesek, lelkészek és az özvegyek se
gélye tétessék egyenlővé; 8. sürgeti a zsinat össze
hívását, melynek föfeladata lenne a kerületek és egy
házmegyék arányosítása (a jelenlegi lélekszámnak ele
gendő lenne egy püspök, vissza kellene állítani a régi
békési egyházmegyét, s a régi pestmegyei egyház
megyét); 9. kívánja, hogy az egyetemes gyűlés küld
jön ki évről-évre filmcenzorokat, lehetőleg világiakat.
Lelkészválasztás. A gádorosi gyülekezet Pusztay
József volt gádorosi helyettes lelkészt választotta a
Russ Zoltán elhalálozásával megüresedett lelkészi ál
lásra.
A dunántúli egyházkerület idei rendes közgyű
lését D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő
felügyelő elnöklete alatt október 16-án (pénteken)
tartja Kőszegen. Okt. 14-én délután a véleményező
bizottság, a gyámintézet választmánya és a népis
kolai bizottság tartja üléseit: okt. 15-én a lelkész
egyesület, a tanítóegyesület, a papnék dunántúli osz
tálya, a l.uther-szövetség s a gyámintézet közgyűlése;
öt órakor előkészítő értekezlet; hat órakor gyáminté
zeti istentisztelet és Luther-szövetségi ünnepség a
templomban, az istentiszteleten Scholtz Ödön esperes
németül prédikál, az ünnepségen Németh Sámuei
soproni líceumi igazgató tart előadást. Elszállásolás
végett okt. 10-ig kell a kőszegi lelkészi hivatalhoz
fordulni.
A dunánjnneni egyházkerület Kiss István püspök
és Dr. Sztranyavszky Sándor felügyelő elnöklete alatt
október 16-án tartja közgyűlését Salgótarjánban. Ok
tóber I4-én: számvevőszék, gyámintézeti bizottság,
jogügyi biz., tanügyi biz. ülése és a gyámintézet köz
gyűlése; október 15-én: pénzügyi bizottság ülése, a
segélytosztó biz. zártülése, lelkészértekezlet, kerületi
törvényszék ülése, előértekezlet, este 7-kor gyáminté
zeti istentisztelet. A kerületi közgyűlés október 16-án
d. e. 9-kor kezdődik. Elszállásolásért a salgótarjáni
lelkészi hivatalnál, kedvezményes vasúti jegyért a
püspöki titkárnál kell jelentkezni október 10-ig.
Györszemere. Hörényi Lajos győrszemerei lel
kész a lelkészi pályán eltöltött 53 esztendő után,
amiből 49 éven át Győrszemerén működött. 79 éves
korában nyugalomba vonult. Szeptember 20-án bú
csúzott gyülekezetétől.
Csehszlovákia. A somorjai egyházközség csatla
kozott a szlovenszkói egyetemes evangélikus egyház
hoz s a dr. Halmi Béla halálával megüresedett lel
készi állásra egyhangúlag Lie. Fizély Ödön alsószelezsényi lelkészt, az Evangélikus Lap felelős szerkesz
tőjét választotta meg.
A renovált komáromi temp
lomot augusztus 23-án szentelte fel Jánossy Lajos
főesperes.
A pozsonyi theológiai főiskolán az idén
23-an tettek szakvizsgát. Besztercebányán Fajnor
püspök 12, Berezón Csobrda püspök 6 jelöltet szen
telt fel.
Szeged. Az egyházközségi közgyűlés szeptem
ber 13-án foglalkozott a lelkészi állás betöltésével és
nagy szótöbbséggel amellett foglalt állást, hogy Egyed
Aladár sajógömöri lelkészt hfvja meg.
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Ág. h. evang. bittani könyvek.

H budapesti skót misszió kilencven éves fenn
állását ünnepli. A jubileum föünnepe szept. 20-án
volt a misszió Vörösmarty-uteai nagytermében. Raffay
Sándor püspök a missziónak a zsidóság érdekében
kifejtett áldásos tevékenységét méltatta, Johnson
Gisle norvég lelkész a budapesti norvég evang.
misszió részéről üdvözölte a skót missziót.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
Pályázat.
A szarvasi evang. egyház egyik megüresedett
tanyai tanítói állására pályázatot hirdet. Amennyi
ben olyan oki. tanító választatnék, aki más állomáson
rendes tanítói minőségben még nem működött, a
vonatkozó törvény értelmében segédtanítóként fog
alkalmaztatni, mely esetben a 25 q búza helyi ja
vadalmat az állam évi 1380 pengőre egészíti ki. Kö
telesség: az I—VI. oszt. vegyesnemű mindennapi is
kola vezetésén kívül az ism. iskolai oktatás s vasár
napi istentiszteletek tartása. Pályázati határidő a
Néptanítók Lapjának e pályázati hirdetményt tartal
mazó száma megjelenésétől 10 nap.' A kellően fel
szerelt kérvények Kelló Gusztáv isk. elnökhöz adan
dók be.
Pályázati hirdetés.
A debreceni egyház lelkészi állása halálozás foly
tán megüresedvén, erre az állásra pályázatot hirde
tünk.
Javadalma a stóladíjon kívül havi 400 P fizetés,
szabad lakás, villany-, gáz- és vízhasználattal; Deb
recen várostól adományozott évi 16 m3 tűzifa, beszál
lítva, felvágva. A nyugdíjjáruléknak a lelkészre ki
vetett részét is az egyház fizeti.
A tiszai egyházkerület leik. vál. szab. rendelet
15. §-a szerint felszerelt kérvények 1931 október hó
10-ig a tiszavidéki egyházmegye főesperesi hivatalába,
Sátoraljaújhelybe küldendők.
Sátoraljaújhely és Debrecen, 1931 szeptember.
Dr

H aendel

V ilm o s

D r.

egyhm. felügyelő.
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főesperes.
Az új

D u n á n tú li e v a n g . ÉNEKESKÖNYV
e g y s z e r ű és d í s z e s k ö t é s b e n kapható.

Pengő

Batizlalvy-Bereczky, Bibliaismertetés
. . .
1.80
Batik, Maly katekizmus. Tót nyelven
. . . .
—,60
Bereczky, Ószövetségi élet- és jellemképek I. oszt.
............................................................ 2.20
kötve
Jézus élete és tanítása. II. oszt. kötve
, . . 2.20
— Rövid egyháztörténet, III. oszt. kötve
. . 2.20
— Hit- és erkölcstan. IV. oszt. kötve
. . . .
2,20
— Egyetemes kér. egyháztörténet I. (VI. oszt.)
. 2.80
— Egyetemes kér. egyháztörténet II. (VII, oszt.) . 2,80
Blatníczky, Egyháztörténet
..............................—.80
...................................—,80
Blázy, Evangélikus káté
Dunántúli új ev. énekeskönyv
............................... 4.50
Dallamos könyvecske a dunántúli ev. énekes
könyvhöz
..................................................—.80
Frenyó, Keresztyénség megalapításának története
(V. oszt.)
1.60
— A Megváltó eljövetelének története (I. oszt.) . 1.80
Gaudy, Gyermekénekeskönyv
......................... 1.—
— A keresztyénség megalapításának története
(V. oszt.)
.......................................................2.—
— A keresztyén vallás a mai szellemi életben
(VIII. oszt.)
......................... ........................ 2.—
...................................
1.—
Győry, Luther kis kátéja
Hetvényi, Ev. keresztyén világnézet
. . . .
2.—
— Ev. rövid egyháztörtének
..............................2.—
Kemény, Bibliai történetek I—II. oszt. (El.) kötve
1.20
— Bibliai tört. III—IV. oszt. (El.) kötve
. . .
1.50
Kemény-Kühn, Biblische Geschichten I—IV. oszt.
(El.)
........................,
. .........................
1.40
Klaár, Egyháztörténet, kötve
.........................1.—
— Luther kis káté, kötve
1.60
Kovácsics, Rövid egyháztörténet (El.)
. . . .
—.80
Majba, Luther káté
.........................................—.40
............................... 2.40
Pálly-Bereczky, Egyháztörténet
Raífay, Ev. vallástanítás módszertana
. . . .
—.80
—• Ev. konfirmandusok kátéja
.........................—.64
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Aranyért Bibliát.
A Brit* és Külföldi Bibliat&rsulatnak most megje
lent: D uat o f G o ld („Aranypor") című kiadványából.

Isten örökkévalóságot ültetett az ember szivébe;
s jóllehet az ember délibábok után futkos, nincs és
nem is lehet megelégedve délibábokkal. Az ember
nek egyik reményteljes tulajdonsága abban a képes
ségében áll, hogy anyagi dolgokat fel tud használni
romolhatatlan lelke legmagasztosabb érdekeinek szol
gálatára. Nem ez az igazság rejlik-e a mi Urunk sokak
előtt nehezen érthető ama tanácsának mélyén; »Sze
rezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból,
hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket uz
örök hajlékokba«? Ez a tanács azt jelenti, hogy va
gyonúnkból segítsük a szegényeket, s magában fog
lalja azt a tanítást, hogy a jócselekedet örök javunkra
lesz. ügy a tanács, mint a tanítás megáll akkor is,
ha álnokul szerzett vagyonról van szó. Az örök életre
értékes barátokat nyerhetünk még a hamis mammon
ból is. A vagyonnak visszataszító elnevezése ez. Majd
nem azt érezteti velünk, hogy a vagyon magában véve
gonosz; de Urunk ezt nem tanította. Az anyagi dol
gok magukban véve nem gonoszok — a gonosz annak
az embernek a szivében tanyáz, aki azokat gonoszul
használja. Nem a pénz, hanem a pénz szeretete a gyö
kere minden gonoszságnak. Urunk tudta, hogy ha va
laki magáért a vagyonért lesz annak szerelmese, a
vagyonszerzés minden tehetségét lefoglalja — nem
ér rá a lélek dolgaival foglalkozni: nem szolgálhattok
Istennek és a Mammonnak. A lélek érdekét tartva
szemelött, Jézus nem a pénznek a felhasználását, vagy
a pénznek a megszerzését kárhoztatta, hanem annak
önző felhalmozását és a visszaélést a pénzzel. Elfo
gadhatjuk az aranyat és az ezüstöt s átváltoztathat
juk olyasmire, amit aranyon és ezüstön nem vásárol
hatunk meg.
Ha felgondoljuk, valóban bámulatos az ember át
változtató ereje! Az ősi kőzetből érceket és titkos
erőket tud kizsarolni s ezeket bámulatos értelmes
szolgálatra kényszeríti. Azzal kezdte, hogy a kova
kövekből szerszámokat hasogatott; nagy lépés volt
előre, amikor rájött, hogy miként lehet rezet és ónt
bányászni s a kettőből bronzot csinálni; még jelentő
sebb volt, amikor vasat tudott kiolvasztani. Milyen
sok szép és hasznos dolgot tudunk előteremteni a
látszólag haszontalan kőszénből! Szerszámaink alkal
masabbakká és bonyolultabbakká lettek. Az első vas
úti mozdonyhoz csak vasat és valami kevés rezet hasz
nált Stephenson; egy mai mozdonyhoz több mint öt

venféle fém szükséges. A két utolsó évtizedben több
fémet produkáltak és hasznosítottak, mint az emberi
ség egész korábbi történelmében. A fémek a civili
záció haladásának nélkülözhetetlen tényezői. Csak azok
a népek juthatnak előbbre, amelyek ezekhez a szük
séges anyagokhoz férhetnek. Igaz, hogy vissza lehet
velük élni. Vasból épúgy csináltak kardot, mint eke
vasat. A szén sok hasznos és szép dolgot szolgáltat,
de robbantószereket is, amelyek az ellenség városai
ban asszonyokat és gyermekeket ölhetnek és nyomo
ríthatnak meg. A középkori vegyészek kutattak a böl
csek kövéért, amely a hitványabb fémet arannyá vál
toztatja. A mai vegyész csodálatos átalakításai láttán
ez az álom ma nem tetszik olyan ábrándosnak mint
korábban. A kereskedelem görebjében az aranyat sok
mindenre tudjuk átváltoztatni — ágyukra és bom
bákra, de iskolákra és könyvekre is. Bethániai Mária
egy font igazi, drága nárdusból való kenetre'változ
tatta át aranyát és megkente Jézus lábait — kifeje
zéséül olyan szeretetnek, amit aranyon nem vásárol
hatunk.
Nos, a Bibliatársulat férfiaknak, nőknek és gyer
mekeknek nagy közössége, sokféle nemzetből, akiket
egyesít az a közös hit, hogy a Szentírás Istennek
igéje s az a közös cél, hogy ebből a kincsből része
síteni kell az egész emberiséget. A Bibliatársulat cso
dálatos példája annak, hogy az anyagi dolgok miként
változtathatók át lelki áldásokra. Pengők, fillérek,
shillingek, rúpiák, dollárok, yenek, peseták, frankok,
dinárok, koronák — minden fajta pénz könyvvé alakul
át, egy része pedig a könyvek szállítására és szétosz
táséra fordul. S a papírból és nyomdafestékből elő
állított, aranyon készült könyvek olyan áldások hor
dozói lesznek, amiket aranyért nem lehet megsze
rezni.
Foglaljuk számokba a mondanivalónkat.
Az 1931. március 31-el végződő tizenkét hónapban
a Brjt és Külföldi Bibliatársulat összes bevétele (a
font sterlinget 24 pengőjével számítva) 9,732.696 pengő,
ebből 3,861.528 pengő eladott Bibliák árából, 5,871.168
pengő egyéb bevétel. A forgalomba hozott könyvek
lefordítása, átnézése, klnyomatása, bekötése és szál
lítása 5,800.368 pengőbe került a Társulatnak; a szét
osztó ügynökségek fenntartása 3,952.392 pengő kiadást
jelentett, s ebben benne van a minden héten 24.000
pengőt felemésztő kolportázs is. Egy kis számtani mű
velet megmutatja, hogy a kiadás 20,064 pengővel
multa felül a bevételt.
Igen figyelemre méltó eredmény ez a szinte egye
dül álló pénzügyi nyomorúság korában. Sok munkás
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vesztette állását; az emberek lecsökkentették életszín
vonalukat; nagy tömegek sülyedtek a szegénységnek
még alacsonyabb mélységeibe. A csapás különösen
azokat sújtotta, akiktől a Bibliatársulat a legnagyobb
támogatást kapja. Nem csoda, hogy az adományok
Angliában és a külföldön 792.000 pengővel kevesbedtek az előző évhez arányítva. De ezzel még nincs min
den elmondva. Mert az előző évi bevételben szere
pelt Kanadának rendkívüli születésnapi adományaként
393.600 pengő. Másfelől ausztrálázsiai barátaink nem
küldhették pénzt a tengeren túlra s 432.000 pengő,
aminek Londonba kellett volna érkezni, ausztráliai és
new-zealandi bankokban van javunkra letéve. Ez a?
összeg a fenti kimutatásban nem szerepel. Rövidke
számítással kitűnik, hogy ha ezt az összeget is beállí
tottuk volna, akkor az évi bevétel a Társulat történe
tében a legmagasabb normális bevétel lenne és tekin
télyes maradvánnyal zárnánk az esztendőt. A mon
dottakhoz még hozzáfűzzük, hogy eladásokból 136.800
pengővel kevesebb volt a bevételünk, s a kiadások
csökkentek 384.000 pengővel.
Keveset mondunk azzal, hogy ezek mögött a szá
mok mögött nagy odaadás húzódik meg azon ügy
iránt, melyet a Brit és Külföldi Bibliatársulat szolgál.
Az adakozók a komoly pénzügyi válsággal szembe
szegezték azt az erős elhatározásukat, hogy az ügy
hátramaradását áldozathozatallal kell megakadályozni.
Saskatchewanban (Kanada), ahol a búza ára a ter
melési költség alá sülyedt, azt halljuk: »Az itteniek
adakoztak nem azért, mert kénytelenek voltak vagy
mert mások is adtak, hanem azért, mert kívántak ada
kozni. Sokkal tartozunk annak a kolportőrnek, aki
hiszi, hogy a lapos zsebek ellenére is vannak még
élő lelkek.« Elmondható ez a Bibliatársulat támogatói
ról mindenfelé. Néhány esetben az adakozók boszankodtak, mert tekintettel nyilvánvaló tényekre, a gyűj
tők nem keresték fel őket s helyzetük dacára ragasz
kodtak az adakozáshoz, habár kevesebbet adtak is,,
mint egyébkor. Másutt olyan barátaink, akik mások
nál kevesebbet veszítettek, önként megduplázták ado
mányaikat, hogy pótolják azt, amit mások nem adhat
tak meg.
Az adakozók hosszú listáira kevesen kiváncsiak.
De milyen érzelmek ébrednek a lélekben, amikor ol
vassuk az előttünk fekvő névjegyzékeket. A Biblia
társulat összbevétele tekintélyes; ámde nem egypár
nagyobb adományból tevődik össze, hanem sok-sok
apró adakozásból. Van egy 36.000 pengős névtelen
adomány, vannak 14.400, azután 12.000 és 7200 pen
gős adományok. De általában véve az összegek jelen
téktelenek. A bejegyzés gyakran beszél valóságos ön
megtagadásról: »Egy özvegyasszony fillére 1 P«; »Egy
aggkori ellátott 2 P 50 f«; »Böjti megtakarítás 10 P«.
Sokan úgy érzik, hogy hálájukat, kegyeletüket leg
szebben azzal fejezik ki, ha átváltoztatják adomá
nyokra olyan emberek javára, akiket sohasem fognak
látni: »Elhunyt kedvesem emlékére«, »Bibliakedvelő«,
»Aranymenyekzö« — így jelölik meg adományaikat,
kicsiny összegek, de magasztos a rendeltetésük.
A jegyzékeken híres nevek szerepelnek: Lord
Irwin India alkirálya, a burmai, a bengali, a panjabi,
a bombayi kormányzó például. Más nevek azt mutat
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ják, hogy viselőik nem európaiak: U. Shwee Po, Saw
Hla Htoo, Hók lm Kwan, Venkataramayya, stb.
A bevételek egyrésze templomi offer tóriumokból
ered. Szerepelnek itt székesegyházak: Canterbury,
Szent Pál, Ely, továbbá Rangoon, Calcutta, Singapore,
Westminster, de vannak apró falusi templomok, imaházak is a világ minden tájékáról, ahol csak az evangéliom prédikáltatik. Amikor a sokféle nevet olvassuk,
egész leckét veszünk a keresztyén földrajzból. Melyik
olvasónk tudná hamarjában megmondani, hogy hol
találhatók meg a térképen ilyen helyek: Manchantuduvey, Vannarponnai, Wang Sang Dong, Yeng Wol
Eup Nai, Papatoetoe, Maungateretere, Betgeri Gadag,
Budge Budge, Debrugarh? De íme ezeken a helyeken
is keresztyén énekeket énekelnek, a Szentírást olvas
sák és sokféle nyelvű, sokféle fajú férfiak és nők ér
tékelik azt a munkát, amit a Bibliatársulat végez. Sok
gyülekezet évente egy vasárnapi offertóriumot szol
gáltat be a Társulat pénztárába; Koreában például
május utolsó vasárnapja Bibliavasárnap, s a tavalyi
offertóriumok összege 1462 yen (3090 P) volt. Érkez
tek adományok labradori (Északamerika) keresztyén
eszkimóktól, a Csendes óceán keresztyén szigetlakói
tól, keresztyén afrikaiaktól. Sok adomány értékét nö
veli az, hogy a kisérő sorokban köszönetét mondanak
a Bibliáért.
Az adakozók közt szerepelnek kórházak, árvahá'zak, bélpoklos-azilumok. A saldohai (India) bélpoklosazilumban 300 bélpoklos egy vetítettképes előadás
alkalmával 45 P-t adott a Társulat javára. A nain-j
bélpoklosok 212 rúpiát (380 P) adtak offertóriumba.
Sok országban az iskolák is adakoznak, ami kü
lönösen örvendetes, mert kitűnik belőle, hogy a ta
nulók Társulatunk munkáját ismerik és értékelik. A
Jersey-ben (Anglia) levő West End iskola tanulói az
utolsó 16 évben évente átlag 10 font sterlinget (240
P) adtak Társulatunknak.
Vannak, akiknek nincs pénzük, ezek kezük mun
kájával mozdítják elő Társulatunk szent ügyét. A La
Chungi (India) keresztyének egy szőnyeget készítettek,
s mikor Calcuttában eladták, az árán több száz evangéliomot tudtak venni. Bengalban (India) a Bankura
bélpoklos-otthon lakói 98 font rizst adtak. Devonból
(Anglia) 10 pengő értékű levendulaolaj érkezett »a
kertünkben termelt levendulából«. Sherrard őrnagy
palackokat gyűjtött és adott el, a múlt évben így
adhatott a Társulatnak a palackok árából 1344 pen
gőt. Egy hölgy, aki több mint hatvgn éve gyűjtője
a Bibliatársulatnak, elküldte menyasszonyi ruháját és
édesanyja aranyláncát. Levélbélyegekből is van bevé
telünk. A londoni Bibliaházban Davis kisasszony fog
lalkozik a bélyeggyűjtéssel, s tavaly 792 pengőt tu
dott adni egy kínai kolportőr ellátására, aki a Bibliát
ezer meg ezer ember kezébe adta már.
Az egyik egyiptomi kolportőr, aki azt hallotta,
hogy a Társulat pénzszűkébe kerülhet, elővett egy
tizfontos (240 P) bankjegyet és követelte, hogy mint
névtelen adományt fogadják el. Ottani ügynökségünk
vezetője így szólt hozzá: »Én atyád vagyok s gondot
kell rád viselnem, igazán nem volna szabad ennyit
adnod.« A kolportőr havi fizetése 8 font (192 P),
azonkívül egy ingyenszoba. De a kolportőr tiltakozott:
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»Nekem van elég pénzem; ha egymilliót adnék, ugy-e
akkor nem utasítaná vissza?« Titkárunk mit tehetett
mást, elfogadta a pénzt s arabul hozzátette: »Isten
a szivedet igen adakozóvá tette.«
Olaszországban egy asszony azt mondta a kolportörnek: »Elfogad-e az árába sült gesztenyét? H?
igen, akkor adok annyit, amennyit meg tud enni,
maga pedig ád érte három evangéliomot.« Egy másik
asszony friss tojást, a harmadik főtt krumplit adott
Bajorországban a kolportőr sokszor tért haza meg
rakodva tojással, füstölt hússal és kenyérrel. Az Ama
zon folyó (Délamerika) mellékén a kolportörök mint
csereárut banánt, csirkét, cukrot, szappant, halat és
teknösbékát kaptak.
A Bibliatársulat missziói intézmény, tagjai néni
pénzbeli hasznot keresnek, hanem az emberek örök
javát akarják. A Társulat nem ingyen adja a Bibliát,
mert jó, ha az emberek fizetnek azért, amit kapnak.
De amellett ezer meg ezer példányt oszt ki az Ínsé
gesek és a nyomorultak közt ingyen.

Belmisszíónk egyoldalú fejlődése evangélikus
egyházunkban !
Belinisszió! Xagy jelentőségű és nagy ki
terjedésű m unkát jelöl e szó, m unkát, mely
m agába foglalja a m indenkori elméleti és
gyakorlati keresztyénséget, az evangclizációt
és a szolgálatot. Száraz, sem m itm ondó szó
e világ gyerm ekeinek, de mennyei csengésű
szó azoknak, akik óhajtva-óhajtják Isten o r
szágának eljövetelét. Létjogosultságát, sőt
szükségességét m inden koron keresztül iga
zolja az a szom orú tény, hogy a harcoló ke
resztyének száma elenyészően csekély az ö n 
m aguknak élő s ígv keresztyéni kötelessé
gükről elfeledkezett, névleges keresztyének
között, akik közönyösek em bertársaik szen
vedéseivel szemben és tétlenül nézik a k ö rü 
löttük folyó küzdelmet.
Mig azonban külföldön néhány nagy
protestáns lélek ajtóstóli m unkája nyom án,
m in d járt a gyakorlati keresztyénség jegyé
ben indult meg a belmissziói m unka és így
a szeretetm unka terén csodálatos eredm é
nyeket m utathatott fel az elő hit, eddig h a
zánkban inkább egyesületek szervezésében
nyilvánult, m int az irgalm asság cselekede
teiben. így történt, hogy a külföldön létesült
keresztyen* egyesületek teljes szám ban ná
lunk is szervezve vannak, azonban ezeknek
m unkájából a szegények iránti szolgálat
m ajdnem egészen hiányzik. N éhány egvesület próbálja felkarolni, de az általános
részvétlenség, meg nem értés és az áldozatkészség hiányában csak éppen az eszmét
ju ttatja kifejezésre.
A keresztyén szeretet munkái« elősza
vában olvashatjuk, hogy becses dolog a tan
tisztasága, épsége, a tiszta evangélium pré-
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dikálása, de az egyházat egyházzá a szeretet
m unkáinak gyakorlása teszi és hogy a jövő
azé az egyházé, mely legtöbbet tud tenni
az em beri nyom or enyhítésére. Nagy igaz
ságok ezek, melyek áth ato lták m indazoknak
a lelkét, akik Isten Szentlelke által vezérel
tetve, m indenütt és m inden időben a szeretet
ni tézm ényekel alapítottnk.
Mint igazságokat hordozták lelkűkben
a bclmisszió hősei, m időn öm uegtagadó élet
tel vetették meg ala|>ját a nagy árvaházaknak, diakónus- és diakonissza-nevelőintéze
teiknek s ezekkel együtt számos szeretetintézm énynek. Lehetetlen, hogy ne érezzük,
hogy az U r Jézus lángoló szeretelének egy
szik rája az ö szívükben lobogott a szenve
dőkért, m ikor a szeretetintézm ények hosszú
sora jelenik meg csodálkozó szemeink előtt,
melyeket sokszor szinte lehetetlen helyzet
ben egy-egy em bernek szám ítása szerint —
pusztulásra itéít, kicsiny s anyagiakban sze
gény protestáns gyülekezetekben létesítettek.
L szeretetintézm ények azóta m á r az
egész világon bizonyságot tesznek néhány
keresztyén nép élő hitéről s nyilvánvalóvá
leli előttünk, hogy m indezek ott és abban
az időben m egvalósíthatók voltak de nem
valósíthatók meg századokkal később a m a
gyar fővárosban. A m entő szeretet m egindult
ugyan m u n k ára itt is. az l Tr Jézus K risztus
igéje szerint aran y , ezüst, két ru h a, saru,
pálca nélkül, de nem fogadtuk he szeretettel.
Itt nyilvánul meg hitünk erőtlensége.
Végigtekintve az elmúlt évtizedeken, a
teljes igazságot m ondjuk ki, m időn m egálla
pítjuk, hogy a m agyar evangélikus belmiszszió az elm életi keresztyénség jegyében áll
A gyakorlati kérésztyénséggel, tehát a szeretctm unkával szemben tanúsított álláspontja:
a gazdag ifjú álláspontja, m ert elm életben,
m indenki szépnek találja K risztus szeretet
törvényéi, de a gyakorlatban való keresztül
vitelét éppen az önfeláldozó felebaráti sze
retet hiánya és a vagyon iránti előszeretet
akadályozza meg. T udjuk i>e(lig, hogy a leg
nagyobb p aran cs iránti engedelmességnek
nem csak érzésben és szavakban, hanem cse
lekedetekben is kell m egnyilvánulnia. »Aki
nek van miből élnie a világon és elnézi, hogy
az ő atyafia szükségben van és elzárja attól
az ö szívét, m iképen m arad meg abban az
isten szeretető? Fiacskám , ne szóval szeres
sünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és
valósággal, — m ondja első levelében János,
a szeretet apostola.
Igaz keresztyén nem m ehet el soha rész
vétlenül az em beri nyom or mellett, m ert az
igazi h it és az igazi szeretet cselekedetekben
s áldozatkészségben nyilvánul, mely nélkül,
— b árm ennyire szervezve legyünk, — a belmisszió terén nem lehet elérni semmit.
Legnagy obb betegségünk a részvétlen

284.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

ség, közönyösség embertársaink szenvedé
seivel szemben.
E közönyösség az oka annak is, hogy
diakonisszaintézményeink nem tudják teljes
mértékben betölteni feladataikat. Életcéljuk,
hogy anyaszentegyházunk szolgálatában a
felebaráti szeretetet gyakorolva, küzdjenek
Isten országa ügyéért. így kötelességük volna
gyülekezeteinkben a szegények, árvák, elha
gyottak, betegek gondozása, gyermekek ne
velése, az elveszettek megkeresése és meg
mentése, rabok gondozása és az önfeláldozó
szolgálat által minden vonalon az evangé
lium hirdetése. E belmissziói munka azon
ban még nem talált nálunk megértésre. így
teljesen hiányzik egyházunkból a gyülekezeti
diakonissza s ezáltal a rendszeres gyülekezeti
szegénygondozás, ami egyenesen megköve
teli, hogy egyetemes egyházunk minden gyü
lekezetének legyen legalább egy diakonissza
testvére.
Mert nem elég az, hogy elismerjük cél
jaik nemességét és nagyságát és azt az eléggé
meg nem becsülhető szolgálatot, amit tesz
Krisztus Urunk földi országáért, hanem en
gedjünk is nekik teret egyházunkban.
Ne féltsük működési tereinket és a jo
gokat, hanem fogadjuk be szeretettel gyüle
kezeteinkbe a velünk közös célért dolgozó
diakonissza testvéreket.
Belmissziói munkánkban segítenek, mert
a nyomor évről-évre nő körülöttünk. Munkanélküliek, munkaképtelen rokkantak és ag
gok, elhagyott gyermekek ezrei pusztulnak
el éhezve, elhagyatva, sokszor kétségbeesve
a legnagyobb nyomorban. Mig ezt nem eny
hítjük, semmit sem használ keresztyénségünk.
Az önzés útján nem mehetünk tovább,
lehetetlen, hogy Isten országának ügye anyagi
eszközök hiányában kárt szenvedjen. íme
meg kell látnunk e kiáltó hiányt: most ami
kor a kultúra oly sok egészségtelen fény
űzése palotákban talál otthont, alig talál haj
lékot a könyörülő szeretet és az azt istápoló
diakonisszák felkarolása és gyülekezeteink
szeretetmunkájába való bevonása.
Monor, 1931. okt. 2.
Benzing István.

Az Istenországa-mozgalom
Japánban.
Kínában és Japánban örvendetes mó
don pezsdülnek a lelkek. Az ottani keresz
tyénekben kigyúlt a buzgalom a keresztyénség terjesztésére. Kínában a Nemzeti Keresz
tyén Tanács már 1929-ben elhatározta az
u. n. »Ötéves Programm« végrehajtását; en
nek célja a kínai keresztyének számának
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megkétszerezése. Megérezték, hogy ez a cél
kitűzés erőteljes indítást ad a közös felada
ton való munkálásra. Kínában ma ezerek
imádkozzák ennek az új mozgalomnak imád
ságát: »Isten, ébreszd fel az egyházat új
életre s kezd el énrajtam!« — Japánban egy
hasonló mozgalom, az »Istenországa-mozga
lom« van folyamatban. Jelszava: »Egymillió
lelket Krisztusnak!« Mozgató ereje Kagava,
az ismertnevű evangélista, aki vallásos-szo
ciális tevékenységével szerzett magának ne
vet. Személyének súlya van nemcsak hitro
konai közt, hanem kormánykörökben és a
politikusoknál is. Az »Istenországa-mozga
lom« máris csodákat művel az egyszerű nép
nél. A mozgalom vallásos, emellett egyúttal
gazdasági és szociális természetű is. Évekig
tartó nehéz és gyakran sikertelen munka
után a külvárosokban Kagava meggyőződött,
hogy a szegénységnek s az azt előidéző ba
joknak gyökereit kell először kiirtani, shogy
ez az evangélium hirdetése nélkül lehetetlen.
Ezt a munkát végzi most és pedig szemmel
láthatólag nagy sikerrel.
Ez a mozgalom Indiában nagy feltűnést
kelt s valószínűleg valamilyen alakban után
zásra talál; ezért egy angol misszionárius,
Axling Vilmos, dr. theol., az indiai nemzeti
keresztyén tanács folyóiratában tanulmányt
írt róla; ennek néhány fontos pontját ismer
tetjük.
Axling először is rámutat arra, hogy
emberi szemszögből nézve ez a mozgalom
lehetetlenséggel próbálkozik. Arról van szó,
hogy minden egyes keresztyént és keresztyén
gyülekezetét bele kell állítani ebbe az egész
nemzetet átfogó mozgalomba s létre kell
hozni Japán keresztyénéinek testvéri közös
ségét. Arról van szó, hogy a népnek minden
csoportját s minden osztályát érintkezésbe
kell hozni az evangéliommal; vagyis 30 millió
parasztot, 5,278.000 gyári munkást, 597.000
halászt, 450.000 bányászt, 1,033.000 fuvaro
zási munkást és 1,158.000 közüzemi munkást. Ezek azok az osztályok és tömegek,
melyeket a misszió és az egyház az elmúlt
70 esztendőben nem érintett. Arról van to
vábbá szó, hogy a szociális és ipari intézmé
nyeket humanizálni és krisztianizálni kell s
Jézus életmódját minden tekintetben zsinórmértékké kell tenni. Ez eddig seholsem tör
tént meg s nyugaton az egyház — kivételek
től eltekintve — ezt sohasem vette fel munka»
programmjába. Végül arról van szó, hogy
a keresztyének számát 250.000-ről 1 millióra
kell felemelni; nem azért, hogy a japán egy
ház ezzel kérkedjék, hanem azért, hogy az
egyház teremtő erővé legyen, amely maga
tűzi ki célját s fejlődésének ütemét időrőlidőre megállapítja.
Hogy ez a feladat minden akadály el
lenére megoldható legyen, tervszerűen kell
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eljárni. Kilencven nagyvárosban, amelyek
egyúttal országos közigazgatási székhelyek,
járási bizottságokat alakítottak; ezeknek kö
telessége a mozgalom részleteit végrehajtani
Ezek a bizottságok behálózzák az egész nagy
birodalm at s legtöbbjük m indjárt helyben
m egindítja a tám adást. Az első félesztendöben 105 nagyvárosban tarto ttak speciális
evangelizáló gyűléseket, 382 egyházközség
azt a megbízást kapta, hogy speciális m un
kába fogjon, 815 összejövetelt tartottak, eze
ken 101.602 em ber vett részt. Az összejöve
teleken 7913 igazságkeresö írt alá nyilat
kozatot a rra kötelezve magát, hogy további
kiképzésre csatlakozik a mozgalomhoz. Múlt
ősszel 10 járási bizottság határozta el. hogy
130 városban mozgalmat indít.
Jap án b an a sajtó nagy szerepet játszik.
Kagava tehát új hetilapot indított
T he
Kingdom of (iod
(Istenországa} címen,
amely hetenként csakham ar 30.000 példány
ban kelt el. Most 1,600.0)0 példányban je
lenik meg s m indenhol m int az evangelizáciő
egyik leghatékonyabb eszközét üdvözlik.
Amellett sok keresztyén személyes áldozato
kat hoz a lap terjesztésére. Egy yokoham ai
írnok sovány fizetéséből hetenként 200 pél
dányt já ra t s széjjelosztja kollégái és barátai
közt. Micsui, a tokiói fiatalkorúak bíróságá
nak b írája 70 példányt já ra t s a fiatalkorú
foglyok közt széjjelosztja, meri tisztességes
em bereket ak ar belőlük nevelni. A tokioi
H einancaka-egyházközség m inden héten 200
darabot ád el a gyülekezeti tagoknak, hogy
azoknak helyes érzékük legyen Istenországa
ügye iránt. Ezt cselekszi sok más gyülekezel
is. Szóval, ennek a lapnak története egy d a
rab rom antika a m ozgalom ban.
Nagy szerepet játszik Kagava három
könyve is, am elyekben lángoló szavakkal
ism erteti üzenetét: Uj élet Isten által , E l
mélkedések Istenről ,
Az isteni szeretet
evangéliuma . E lárasztják az egész országot
ezekkel a könyvekkel, amelyek oda is hé
júinak, ahova az evangéliom hirdetőjének
szava nem hatol el.
(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Felkérjük lapunk olvasóit, hogy előfizetési dijukat
beküldeni és hátralékaikat rendezni szíveskedjenek.
Az* előfizetési hátralékok 9.000 pengőre emelkedtek.
— Bibliavasárnap. A reformáció ünnepét megelőző
vasárnap, tehát az idén október 25-ike, az egyetemes
közgyűlés határozatából Bibliavasárnap. Azon a napon
a templomokban az istentiszteleteken offertóriumot kell
tartani a Brit és Külföldi Bibliatársulat javára. A Bibliavasárnap évenként visszatérő emlékeztetés a lelkészek
nek és tanítóknak arra, hogy terjesszék a Bibliát; min
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den evangélikus embernek pedig arra, hogy hitünk és
életünk egyedüli zsinórmértéke és alapja a Biblia. A Bib
liát a családok és egyháztagok mindennapi lelki élés
tárává kell tennünk. .Minél gyarlóbbnak és gyengébbnek
bizonyulnak az emberi erők, annál buzgóbban kell
igénybe vennünk Istennek a Bibliában felkínált erejét,
s minél nagyobb mértékben üti fel fejét s burjánzik el a
bún, annál szorgalmasabban kell azt irtanunk, gyomlál
nunk, pusztítanunk önmagunkban és a társadalomban a
Szentírással A Biblia a Könyvek Könyve, s a Bibliatár
sulat érdeméből a legolcsóbb könyv. Akinek nincs, vegye
meg; akinek van, olvassa.
— Espercsválasztás. A soproni alsó egyházmegye
az elhunyt Farkas Elemér helyébe M i k o I á s Kálmán
szilsárkányi lelkészt választotta meg esperesnek.
A soproni hittudományi kar október 4-én tanévmegnyiló ünnepet tartott az alábbi programmalI. Magyar Hiszekegy (hallgatók énekkara); 2. Dr.
Entz Béla rektori megnyitója; 3. Dr. Deák János prodékán beszámolója; 4. Dr. báró Podmaniczky Pál
dékán székfoglaló beszéde: Ucsimura; 5. Lie. Dr.
Karner Károly: »Az ismeretlen Isten«; 6. Az új hall
gatók beiktatása; 7. Himnusz.
D. D. Raffay Sándor
bányakerüle'.i püspök 40 éves lelkészi jubileumán a
hittudományi kart D. Kovács Sándor egyetemi tanár
képviselte.

Harangavatás. A keszthelyi gyülekezet három
harangját október 4-én avatta fel Nagy Lajos, a zalai
egyházmegye esperese.
— Lelkészválasztás. A szügyi (Nógrád m.) ev. egy
házközség a tótkoinlósi egyházba választott Zeman
Mihály utódjául Fábry Mihály nyíregyházi segédlclkészl választották lelkészül meghívás útján, aki állo
mását már elfoglalta. A gádorosi (Békés m.) ev. egy
házközség újonnan választott lelkészét, Pusztay Jó
zsefet, szeptember 27-én iktatta hivatalába az es
peres.
Halálozás. Noszkó Istvánná szül. b.-kovássi
Kovássy Mariska, a rákoskeresztúri Mansz. és a Ste
fánia csecsemő- és anyagondozó alapítója és elnöke
49-ik életévében hosszú betegség után szeptember
29-én elhunyt. Az elköitözöttben Noszkó István r.keresztúri lelkész a nejét, D. Geduly Henrik püspök
a sógornőjét vesztette.
— Békéscsaba nagy napjai a diakonisszaképzö in
tézet önállósulásának s az árvaház új épülete felavatá
sának ünnepélye stb. nagyjában a lapunkban már is
mertetett programm szerint folytak le okt. 3—5-ig. Az
ünnepségek javarésze okt. 4-i vasárnapon ment végbe,
az egész gyülekezet élénk részvételével. Négy ünnepi
istentisztelet volt. Reggel 7 órakor a kis templomban
Bárdy Ernő alesperes német nyelven, 9 órakor a nagy
templomban Dr. Szeberényi Zs. Lajos esperes tót nyel
ven prédikált a 105. Zsoltár 1 —5 verse alapján. Ugyan
ekkor a kis templomban magyar nyelvű istentisztelet
volt, melyen Gáncs Aladár a Fébé. Ev. diakonissza egye
sü ld belmissziói lelkésze hirdette az igét Zakariás 5.
1—2-ről. Legünnepélyesebb volt a 11 órakor tartott ma
gyar nyelvű istentisztelet, hol több ezer hivő jelenlété
ben Jakabfi György helyi lelkész oltári szolgálata mel
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lett Kuthy Dezső egyetemes főtitkár mondott ünnepi
beszédet a Cselekedetek 3. 1—9 verseiről. Különösen
kiemelte azt, hogy az általános leépítések korában, mily
öröm látni építő gyülekezetei, hol az építéshez magából
Jézusból folyik a még mindig csodákra képes erő. Dél
után 3 órakor volt az árvaház felavatása, melynek ud
varát zsúfolásig megtöltötte az ünneplők fekete ruhás
serege, A felavató beszédet báró Radvánszky A lbert
egyetemes felügyelő mondotta, hangoztatva azt, hogy az
eddig inkább templom és iskola-építő egyházunknak
mily fontos teendői vannak a szeretetintézm ények épí
tése terén. Beszéltek még Petkó-Szandtner A ladár nép
jóléti államtitkár, Szeberényi Lajos esperes, Hochbaum
Vilmos a breszlaui Bethánia-diakonisszaképző intézet
igazgatója, Medovarszky Mátyás polgárm esterhelyettes.
Igen megható volt a 40 árva éneke, amint két hangra
elénekelték egy diakonisszanővér vezetése mellett Je r
dicsérjük Istent s egy árva leányka szavalata, mely so
kaknak csalt ki könnyet a szeméből. Az Árvaház és
diakonisszaház felavatásának ünnepe Dr, Szeberényi
Gusztáv, diakonissza igazgató lelkész imájával ért vé
get, Az intézmények létesítésében emberi oldalon ő vé
gezte a legtöbbet. Nyomban a felavatási ünnepség után
volt a Diakonisszaegyesület díszközgyűlése, mely az ön
állósulást kimondotta olyképen, hogy a békéscsabai dia
konissza anyaház a diakonisszák kiképzését illetőleg ez
után is szorosabb kapcsolatban marad a Kaiserswerthl
diakonisszaszövetséghez tartozó breszlaui diakonissza
intézménnyel. Ezen közgyűlés a diakonisszaegyesüle tisz
teletbeli elnökévé választotta báró Radvánszky A lbert
egyetemes felügyelőt. Még két eseménye volt a vasár
napnak. Az egyik Hochbaum Vilmos breszlaui diako
nissza-igazgató lelkész előadása a női diakonia történeti
fejlődéséről, valamint von Heydebrand Erzsébet bresz
laui diakonissza főnöknő előadása ,,Az evangélikus dia
konissza-ideálról“. Mindkét külföldi vendég kedves,
igazi keresztyén örömöt és alázatosságot sugárzó lé
nyével, valamint a magyar diakonissza munkák iránt ta 
núsított rokonszenvével igen jó emléket hagyott maga
után. Breszlauban működött 17 évig a békéscsabai díakonisszaház új főnöknője Ott Emilia, — A vasárnapi ün
neplés műsoros estével végződött, melyen szinre került
Fábry Viktor eperjesi ev. lelkész egyháztörténeti szín
műve: „Légy hű mindhalálig!" címmel. A darab, mely
egyetemes felügyelő urunk ősének, báró Radvánszky
Györgynek az eperjesi vértörvényszék előtt való szenve
dését és halálra ítéltetését hozza színre, igen alkalmas
arra, hogy a reformáció nagy örökségéhez való hűséget
evangélikus népünknél fokozza. Egyszerű teknikája lé
vén, könnyen előadható. Az előadás előtt Kuthy egye
temes titkár mondott hatalmas ébresztő és megrázó erejű
prológot. Az estély többi számai is kedvesek voltak s
mutatták, hogy művészi tehetségek dolgában is, milyen
kincsei vannak Békéscsabának. Itt kell megemlítenünk
Linder László lelkész vezetése alatt működő egyházi
vegyeskart, mely a délelőtti magyar istentiszteleten
énekelt, valamint az árvaház udvarán szerepelt Melanchton-énekkart, melynek vezetője egyszerű iparos ember
s tagjai is nagyobbrészt iparosok. Ez utóbbi énekkar,
vezetőjének ez alkalomra írt Önálló szerzeményét adta
elő. A szerzemény olyan kiváló alkotásnak látszik, hogy
szerzőjétől szeretnénk még többet is látni egyházi ének
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költészetünk gyarapítására. Igen megragadó volt még az
estélyen Uhrin Károly békéscsabai elemi iskolai igaz
gató leányának énekszáma. A békéscsabai napoknak a
helyi eseményeken kívül a diakonisszakonferencia adott
külön jelentőséget, Az egyházunkban működő három dia
konissza intézmény vezetői ez alkalommal találkoztak
először. Az előadások és eszmecserék szombaton dél
után és hétfőn délelőtt folytak le. A győri diakonisszaház részéről Huber Etel főnöknő, a Fébé diakonissza
ház részéről Trauschenfelz Elza főnöknő ism ertették a
munkát egy szűkebbkörü értekezleten. A békéscsabai
diakonissza nőegylet tagjai számára viszont Túróczy Zol
tán győri diakonisszaház igazgató lelkésze, s Zulauf H en
rik lelkész, a Fébé titkára tarto ttak előadást, kiemelve
a diakonissza munka lelki és gyakorlati oldalának egy
aránt fontos voltát. Igen kedves volt az a szeretet,
amellyel a békéscsabaiak vendégeiket fogadták. A ren
dezés nagy munkájában Dr. Szeberényi Gusztávon kívül,
az ő neje és Rell Lajos gimnáziumi igazgató a diako
nissza Nőegylet elnöksége fáradoztak. Isten áldása le
gyen a békéscsabai napokon és új intézményeken!
— Zwingli Ulrík. Október 11 -én van négyszázesz
tendeje, hogy a svájci reform átor a kappeli csatában
életét vesztette. Zwingli nagy erővel hirdette Zürichben
az evangéliomot. „Csak a Szentírás forrásából akarok
meríteni", mondotta lelkészt hivatásának elfoglalásakor.
Igehirdetését nagy tömegek hallgatták. Azt mondták
róla: „Ez az igazságnak őszinte hirdetője; ez lesz a mi
Mózesünk s kivezérel bennünket Egyiptomból". A re
formáció hatalm asan tört magának útat. Azonban a
svájci, őskantonok ragaszkodtak a régi tanhoz. Háborúra
került a sor. Zwingli mint tábori lelkész vonult ki s egy
kődobás földre terítette. „Semmi baj," így kiáltott fel,
„a testet megölhetik, de a lelket nem". Éjszaka idején
ellenséges, fosztogató katonák a súlyosan megsebesült
reform átort egy körtefa alatt imára kulcsolt kezekkel
fekve találták. Egyikük ráism ert s leszúrta. Másnap a
nekibőszült ellenség Zwingli holttestét felnégyelte, el
égette és hamvait szélnek szórta.

— A budapesti gimnázium volt növendékeinek
egyesülete szept. 30-án, Rátz László igazgató halálá
nak első évfordulóján emlékünnepet rendezett s le
leplezte az iskolában elhelyezett emléktáblát. — A
gimnázium tanári testületé szeptember 28-án, Góbi
Imre igazgató halálának negyedik évfordulóján avatta
fel a Farkasréti Katonatemetőben felállított síremléket.
—. Pécs. A pécsi egyházközség Baldauf Gusztáv
örökébe egyhangúlag jelölte T a k ó István püspöki se
gédlelkészt, jelenleg pécsi adminisztrátort.
—• Szeged. Saguly János főesperes október 4-én
ik tatta be a szegedi egyházközség lelkészi hivatalába
Egyed Aladárt.

— A Protestáns Országos Arvaegylet választmá
nyának most megjelent 72-ik évi jelentése szerint az
árvaháznak az 1930-ik év végén 82 fiú és 58 leány,
összesen 140 növendéke volt. 1930. évi bevétele 82.299
P 34 fill., kiadása 84.266 P 50 fill., kiadási többlet
1967 P 16 fill. Az Árvaegylet vagyona 631.097 P 94 fill.
Az 1931. évi költségelőirányzat 54.509 P bevételt és
62.800 P kiadást mutat. Az Árvaegylet választmányé-
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nak elnöke Pesthy Pál dr. volt igazságügyminiszter,
alelnöke Szilassy György; a nőválasztmány elnöke
Mehnert Ernőné. Az árvaház igazgatója Brocskó Lajos
kir. tan., a magyar érdemrend tulajdonosa. A tanító
testületnek négy tagja van. A háztartást 40 esztendő
óta Máchik Gyuláné vezeti. Az árvaházba ev. és ref.
vallású fiúk és leányok vehetők fel 6. életévtől a
10. életévig; a Prot. Orsz. Arvaegylet választmányá
hoz intézett kérvények a Prot. Orsz. Árvaház igazga
tóságához: Budapest, VII., Szegényház-tér 1. szám
alá legkésőbben minden év május hónapjának vé
géig küldendők.
— Aszód. Az aszódi Petőfi reálgimnázium új épü
letét az iskolát fenntartó bányai egyházkerület püspöke,
D. Or. Raffay Sándor, október 11-én avatja fel; az ün
nepély utáni tanácskozáson a fenntartó hatóság átveszi
néhai Szontagh Sámuel püspöknek, az iskola első jóte
vőjének képét, melyet Rudnay Gyula festőművész fes
tett. Róm. 12, 15.
— Kisvárda. A kisvárdai egyházközség újonnan
épült templomát október 18-án avatja fel D. Geduly Hen
rik püspök.
— Kőbánya. A budapest-kőbányai lelkészt kör új
új templomát (X., Kápolna-u. 14.) október 4-én avatta
fel D. Dr. Raffay Sándor püspök. Az igét Majba Vilmos
lelkész hirdette, Broschko G. A. esperes végezte az oltári szolgálatot.

— A veszprémi egyházmegye gyülekezetei újabb
hat évre ismét Mihály Sándor kir. gazdasági fel
ügyelőt választották meg az egyházmegye felügyelő
jévé.
-- Az 1932. évre szóló »Fébé« leszakitós naptár
már megjelent és megrendelhető a »Fébé« könyvkereskedésben, Budapest, VII., Damjanich-utca 25 a.
Sok evangélikus család ismeri már és sok áldással ol
vassa naponként ezt a naptárt. Rövid bibliamagyará
zatai és az életből vett történetek, események sokak
nak voltak már segítségükre, bátorításukra a minden
napi élet nehéz küzdelmei és megpróbáltatásai között.
Evangélikus házból ne hiányozzék ez a naptár! Ara
1.60 P. A naptár tömbje könyvalakban is kapható,
csinos, fekete vászonkötésben 1.80 P-ért. Ezen árak
ból a könyvkereskedés lelkészek, iratterjesztők ré
szére 5 példányon felüli rendelésnél, ha azt legké
sőbb október hó 15-ig megkapja, 25°o engedményt,
az ennél később megrendelt példányok után 20'>/o-o(
hoz levonásba. A portó- és csomagolási költség kü
lön számíttatik fel. A naptárak bizományba is meg
rendelhetők, december 15-ig való leszámolásra.
— A két évszázados Herrnhutl Misszió. A herrnhuti misszió fennállásának immár közel 200 esztendejé
ben 1555 misszionáriust, 62 missziói kereskedőt, 93 miszsziói nővért, összesen tehát 1710 európai keresztyént
küldött ki a misszió mezejére. Közülök erőszakos halál
lal, szerencsétlenség vagy gyilkosság következtében halt
meg 36 misszionárius, 10 nővér és 4 gyermek; ezek na
gyobb része az indiánus misszióban pusztult el. Ma Délafrikában, Keletafrikában, Jeruzsálemben, a Himalájá
ban, Alaszkában, Kaliforniában, Középamerikában, Nyugatindiában, Demararában, Szurinamban és Labradorban
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összesen 262 európai missziói munkás dolgozik; ezek
132.303 keresztyént gyűjtöttek és 440 iskolában 40.806
tanulót tanítanak.

-- A diakonisszák egyházjogi helyzete. D. Kapi
Béla püspök f. hó 18-án kelt 1901. számú körlevelé
ben a következőket írja; »Kicsoda számlálhatná meg
azt a jótéteményt, mely a csendes munkát végző dia
konissza vallásos leikéből és munkájából szerteárad?
Halkan jár a betegszobák csendjében, imádkozva virraszt a betegágy mellett, gondozásba veszi a leány
ifjúságot, összegyűjti a gyülekezet nőtagjait s mint a
lelkipásztor hü munkatársa, felkeresi a szegényeket,
elhagyottakat, segélyreszorulókat. — Amennyire ör
vendetesnek tartom diakonisszáinknak a lelkipásztor
vezetése mellett kifejtett működését a gyülekezetek
életében, éppen annyira fontosnak Ítélem annak biz
tosítását is, hogy diakonisszáink lelkileg és szerveze
tileg is beleilleszkedjenek az egyházi alkotmányban
megállapított gyülekezeti életbe. Ezen elvi felfogá
somból természetszerűleg folyik azon követelés, hogy'
a gyülekezetek diakonisszát csakis az egyházi főható
ság hozzájárulásával alkalmazhatnak. Következik to
vábbá az is, hogy a diakonisszának a gyülekezetben
elfoglalandó jogi helyzetét előzetesen tartozik a gyü
lekezet az egyházi főhatóság hozzájárulásával ren
dezni. Melegen ajánlom gyülekezeteinknek, hogy a
diakonisszamunkát a lehetőség szerint építsék bele
gyülekezeti életükbe.«
Jugoszlávia. Dr. Popp Fülöpöt, a jugoszláviai
német-evangélikus egyház élethossziglan választott
első püspökét a második országos egyházi közgyűlés
alkalmával szeptember 22-én iktatta hivatalába Zág
rábban D. Rendtorff mecklenburg-schwerini püspök.
Külmissziói adományok. A Conseil internatio
nale des Missions egybeállítása szerint a protestáns
külmiss7ióra 1928-ban 264,750.000 aranyfrank folyt be.
Ez az összeg az 1924. évi eredményt száz millióval
haladja meg. A befolyt összeg 54.5°,u-a Eszakamerikából, 2 2 .71*0 - 8 Angliából, 9.8°o-a az európai kontinens
ről, a többi más földrészekről gyűlt össze.
— Külmissziói kiadások. A Nemzetközi Missziói
Tanácsban képviselt protestáns külmissziói szervezetek
három év (1927., 1928., 1929.) adatai alapján kiszámított
é v i á t l a g k i a d á s a dollárokra átszámítva, a követ
kező volt: Ausztrália 1,390.292.49; Belgium 4.820.38; Dá
nia 540.926.38; Finnország 112.212.90; Franciaország
146.231.03; Németország
1,402.190.33; Nagybritannia
11,280.171.88; Latin Amerika 4,051.420.00; Hollandia
524.593.92; Ujzéland 468.619.88; Egyesült Államok és Ka
nada 29,128.956.00; Norvégia 797.792.32; Svédország
1,115.715.36; Svájc 284.675.97; Délafrika 551.506.71. öszszesen: 51,800.125.55 dollár. A dollárt 6 pengőjével szá
mítva 310 millió 800.733 P 50 fillér. Ehhez az összeghez
a mi egyházunk Misszióegyesülete sajnos csak mintegy
évi 1.200 pengővel járul hozzá.
— Lutheránus theológiai főiskola Indiában. Három
indiai lutheránus egyház és az őket támogató négy miszsziói egyesület közösen állítottak fel Madrasban egy lu
theránus theológiai főiskolát. Mindegyik fenntartó tes
tület állít egy-egy indiai vagy külföldi tanárt s felelős
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„Először.“
„Keressétek először Isten országát és
igazságát; és ezek mind megadatnak
néktek."
Máté 6 , 33.

Isten országok Az embernek legelső és leg
főbb kötelessége, hogy Isten uralkodásába bele
kapcsolódjék, beleilleszkedjék.' Rendesen ott hi
bázzuk el, mindjárt az elejénél, hogy magunk
nak akarunk trónt szerezni. Felcsapunk trónkö
vetelőknek. A mi önző, kicsinyes, ostoba és hiú
igényeinket szeretnénk rátukmálni Istenre: te
kintse és támogassa a mi érdekeinket úgy, mintha
az övéi volnának.
És így akarunk a világ előtt is szerepelni.
Szeretnénk a világgal elhitetni, hogy az ügy, amit
mi képviselünk, Istennek ügye, az igazság ügye.
Nagy rövidlátás és kérkedés ez. A világ hamar
átlát a szitán; nem is szólva arról, hogy az Isten
még tisztábban és mélyebben belelát az önző
szívek csüréscsavarásaiba.
Az egész keresztyénségnek, benne a külön
böző, egymással marakodó, egymásra agyarkodó
felekezeteknek ez kellene, hogy legelső és leg
fontosabb teendője legyen, amihez azonnal hoz
zálát s amelytől nem tágít, hogy az első dolgot
tenné az első helyre: Isten országát és Isten
igazságát. Az egyházak „elvilágosiasodásának"
az az ismertető jele, hogy önmagukat, a maguk
érdekeit — Istenre hivatkozva — első helyre te
szik. Ennek a következménye azután, hogy csupa
másodrendű kérdéssel bibelődnek: szervezeti
kérdésekkel, szertartásokkal, közigazgatással, s
elmellőzik a világnak életébe vágóan fontos er
kölcsi és szociális problémákat.
Nem kell messze mennünk, hogy szemléltető
példákat találjunk. Az egész világ vajúdik, poli
tikai, gazdasági, erkölcsi válságban van. Az evangéliomi hitet, erkölcsöt nyiltan és alattomban
irtó áramlatok hömpölyögnek és szivárognak né
pünkbe, fajunkba. A keresztyén egyházaknak,
köztük főleg a mi evangélikus egyházunknak
volna Istentől megszabott kötelessége, hogy rá
mutasson arra, amit ,.először“ kellene tenni, t. i.
elismerni Istennek királyságát, uralkodását s tö
rekedjék arra, hogy Istennek igazsága érvénye
süljön.
Ámde ehelyett másod-, harmad- és tizedrendü kérdéseket rángatunk elő, azokon rágó
dunk évről-évre, azokat felfújjuk, amíg a lélek-
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zetünk is eláll, hasonlókká válunk a farizeusok
hoz, akik megadták a tizedet a köményből s min
den parajból, de elm ellőzték az igazságot, az
ítéletet és az irgalmasságot.
Ha egyházunk égne az igazságért, békessé
gért és jogért való buzgalomtól, mennyire más
arculata lenne közgyűléseinknek, milyen más
lenne az egyházaknak egymáshoz való viszonya,
s mennyivel gyümölcsözőbb lenne belmissziói és
külmissziói munkánk!

A keresztyén misszió célja
és eszközei.
A külmissziói munka feladatai és tapaszta
latai megtermékenyitőleg hatnak vissza a miszsziunáló egyháznak életere is. Az Ür szőlőjében
való munkálkodás kegyelmet és áldást jelent a
munkásra is. A munka jutalma nem vész el, s a
fáradság a fáradozónak is gyümölcsöket terem.
A keresztyénségnek szüksége van arra, hogy a
másokért való munkában önmaga is újból meg
újból ráeszméljen lényegére, rendeltetésére s
felülvizsgálat alá vegye azokat a célkitűzéseket
és feladatokat, melyek a saját kebelében érvé
nyesülnek vagy felmerülnek. Az új szempontok,
kívánalmak, ezközök, viszonyok más és más ol
dalról világítják meg saját életét s életnyilvánulásait. Másokért áldozni és fáradozni kész élet
nek kötelmei és ihletései nélkül az egyház megposhad és megmerevedik.
Dr. Knak Siegfriednek, a berlini missziótár
sulat (Berliner Missionsgesellschaft) igazgatójá
nak „Zwischen Nil und 1 afelbai“ (A Nilus és a
Táblaöböl közt) című könyve az afrikai misszió
központi céljait*és feladatait ismertetik olyan
mély éúdással és meglátásokkal, hogy a könyv
ből nagy tanulságokat vonhatunk le itthoni mun
kánkra is. Azért kívánjuk ezt a könyvet ismer
tetni még azok számára is, akik talán a külmiszszió iránt nem viseltetnek érdeklődéssel, s azt
hiszik, hogy a külmisszió csak erőveszteséget je
lent a misszionáló egyházra. Dr. Knak könyvé
ből meg lehet látni azt is, hogy az az egyház,
amelyik mások számára áldás, önmaga is áldást
nyer. '
Dr. Knak könyvének egyik nagy jelentősége
abban található, hogy a külmisszió centrális cél
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jait és feladatait a lu th e ri r e fo rm á c ió legmélyebb
alapjáig leásva iparkodik felismerni és megálla
pítani. A másik fontos jellemző vonása könyvé
nek, hogy a külmisszíót a m a i v ilá g h e ly z e th e z
vonatkoztatva szabja meg a misszió célját és
eszközeit. Mindkét irányban nagy tanulságokat
hoz, mert erre van szüksége egyházunknak ide
haza: egyfelől megtartani és a gyakorlatba, az
életbe átvinni a reformáció napvilágra hozott
örökérvényű kincseit; másfelől a ma világában
teljesíteni a reáháramló kötelességeket.
A lutheri reformációnak lényegéhez tartozik
Dr. Knak szerint, hogy a faji és nemzeti jelleget
(Volkstum) mint Isten teremtési rendjének egyik
integráns alkotórészét tiszteletben tartja és
ápolja. A nyugati civilizációnak egyik alapvető
baja, hogy szétmorzsolja és felőrli azokat a ter
mészetes társadalmi csoportokat, családokat,
községeket, nemzeteket és fajokat, amelyek a te
remtési rendhez hozzátartoznak s amelyek ennél fogva az emberiség Isten akarata szerint való, te
hát egészséges életéhez nélkülözhetlenül szüksé
gesek. Ezeknek az emberi csoportoknak élete,
funkcionálása és fennmaradása teszi egyedül le
hetővé azt is, hogy az egyes ember személyi
séggé érhessen, fejlődhessen s mint személyiség
tölthesse be hivatását a földön. A modern nyu
gati civilizáció a természetes hűségkötelmek ál
tal összetartott és éltetett embercsoportok he
lyébe a gazdasági szükségletek által szabályozott
érdekcsoportokat, élő oigani&mus helyett organi
zációkat állít, amelyek az egyén lelkiségével
egyáltalán nem számolnak, hanem inkább ezt a
lelkiséget lehengerelik.
Kiválóan fontos tehát, hogy a külmísszió
éles különbséget tegyen a nyugati civilizáció és
a keresztyénség között. Ennek a civilizációnak
megvannak a nagy és Dr. Knak által is elismert
értékei. De a külmisszíónak óvakodnia kell at
tól, nehogy az afrikaiak elé úgy állítsa oda ezt
a nyugati civilizációt, mintha az teljes egészében
keresztyén civilizáció lenne. Az afrikai népek
társadalmi életében is vannak nagy spirituális ér
tékek s nem szabad azt gondolni, hogy a sokféle
betegségben szenvedő nyugati civilizáció minden
tekintetben felette áll az afrikai népek életének
és társadalmi berendezkedésekének. Nem jelenti
ez azt, hogy Dr. Knak kompromisszumot ajánl
a keresztyén misszió és a pogányság között. A
missziónak késhegyig menő harcot kell vívni a
pogánysággal Afrikában is úgy mint Európában.
Az afrikai népek társadalmi élete sok tekin
tetben közelebb áll a keresztyénség életértelme
zéséhez, mint a nyugati civilizáció. Mert amit Jé
zus mint isteni kijelentést hozott, az nem az
egyéniségnek, hanem a z iste n fiu sá g n a k , a g y e r 
m e k i v is z o n y n a k a kinyilatkoztatása volt. A fiuság mindig másokkal való közösséget, családi éle
tet feltételez és involvál s a gyermeki személyi
ség kifejlődése csak az isteni teremtésrendben
meglevő, természetes hűségkötelmekből szövődő
embercsoportokban lehetséges. Az egyéniség fo
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galma, amely Európa gondolkodását és életét
olyan nagy mértékben alakította, nem a kérésztyénségnek, hanem a reneszánsznak és a felvílágosodásnak a szüleménye. A nyugati civilizáció
ezeket az embercsoportokat feloldja, azoknak
fennmaradását megnehezíti és veszélyezteti. Az
afrikai élet sokkal inkább személyiségeknek élete,
sokkal jobban kedvez a személyi életnek, mint
a nyugati civilizáció. A Krisztusban való új élet
nek azonban a természetes hűségkötelmek által
fennálló személyes világban kell kialakulni, fej
lődni, megérni és működni. A keresztyénségnek
a feladata ezeket a személyes viszonylatokat át
alakítani és megszentelni. Az afrikaiakban a ke
resztyén jellemet semmi mással nem lehet olyan
hathatósan fejleszteni, mint azzal, ha ezeket a
nyugati civilizáció által az egész világon veszé
lyeztetett szociális viszonylatokat teljes erkölcsi
és nevelő jelentőségükben szemük elé állítjuk s
az evangéliom erőivel ápolják, építjük és erősít
jük.
Az igazi személyiség növekedéséhez okvet
lenül szükséges a kölcsönös költelezettségeknek
és felelősségeknek talaja s ezek az embercsopor
tok az isteni teremtésrendhez tartozván, azok
épenúgy beletartoznak az evangéliom megváltó
erejének hatásterületébe, mint az egyes emberek.
A missziói munka tárgya nem az egyes ember a
maga elszigeteltségében, hanem az egyes ember,
mint az emberi közösségnek tagj a. Az evangéliom
tehát épúgy célba vesid a közösséget, mint az
egyént. A keresztyén misszió nem érte el célját
azzal, hogy valamely nemzeten belül egyéneket
nyert meg, vagy ha valamely nemzeten belül
minden egyént megnyert, hanem csak akkor, ha a
nemzetnek a lelkét a maga teljességében szemtől-szembe állította az evangéliummal és azzal az
állásfoglalással, amelyet az evangéliom megkö
vetel.
Dr, Knak hangsúlyozza, hogy az afrikaiak
jövője a fia ta la b b n e m z e d é k tő l függ. Kiemeli
ezért az isk o lá n a k és a n e v e lé s n e k nagy, szinte
döntő jelentőségét. Másfelől azonban óva int at
tól, nehogy a külmísszió munkáját a neveléssel
kimerítve lássuk. Nevezetesen nagyon elégedet
len azzal a neveléssel, amelyben a nevelő önma
gát akarja ráerőszakolni a növendékre s szerinte
az az újabb módszer, amely szerint a nevelő ál
lítólag a gyermekben szunnyadó erőket és tehet
ségeket kívánja csupán fejleszteni, a valóságban
voltaképen nem más, mint ugyanannak a célnak
finomabb és leplezettebb eszközökkel való szol
gálata, A nevelőnek Afrikában s másutt sem sza
bad felejteni, hogy az alapvető nevelési ténye
zők nincsenek a tanító kezében és hatalmában,
mert azok nem az iskolában találhatók, hanem
a szociális közösségekben. Másodszor Dr. Knak
aggódva látja a nevelésben azt a veszedelmet,
hogy az inkább arra irányul, hogy az anyagias
civilizációnak neveljen emberi gépeket, mint arra,
hogy igazán keresztyén életközösséget teremtsen.
Dr. Knak szerint a nevelés elsősorban nem
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oktatás és parancsolgatás, hanem a

n e v e lé s a k ö 
z ö s s é g b e n f o l y t a t o t t é le t ta p a s z ta la ta i á l t a l t ö r 
té n ik . A nevelésnek igazi módja és eszköze tehát

a közösségben folytatott élet, speciálisan a tanu
lókat tekintve, az iskolai élet, a diákélet. Dr.
Knaknak ez a nézete új megvilágításba helyezi
nemcsak az internátusi életet, s nemcsak az internátusok vezetésének ád megszívlelendő irá
nyítást és tartalmat, hanem felragyogtatja előt
tünk magyarhoni protestáns kollégiumaink és liceumjaink jellemnevelő erejének titkát s megvi
lágítja cgy-egy olyan intézménynek, mint ami
lyen a soproni líceumban a Deákkuti Vármegye
volt, rendkívüli érték. Sajnos, a „nyugati civili
záció“ ezeket a kincseket alaposan kigyomlálta!
Dr. Knak missziói igazgatónak a nevelési
tényezőkről vallott felfogása kellő megvilágí
tásba helyezi a k e r e s z ty é n e g y h á z n a k mint neve
lési tényezőnek a szerepét. Ha az igazi nevelés
az emberi közösség életében való részvételből és
annak tapasztalataiból áll elő, akkor az igazi ne
velésnek leghatalmasabb és legjobb eszközeit a
keresztyén egyház, mint az Istenben hívőknek és
szenteknek a közössége nyújtja. Éppen azért a
missziónak főfigyelmét és főerejét nem az isko
lákra, hanem inkább az egyházra és a hívők gyü
lekezetére kell fordítania. De egyúttal figyelmez
tet arra is, hogy a keresztyén gyülekezet és egy
ház életének fejlesztése és ápolása nem annyira
a szervezkedésnek, mint inkább az organikus,
szerves növekedésének a kérdése. A katechuménusok oktatása, az igehirdetés, az egyházkor
mányzat, a közigazgatás és az egyházfegyelem
mind arra való eszközök, hogy létrehozzanak és
fenntartsanak oly egyházi és gyülekezeti életet,
amely egyrészt a keresztyén személyiség kiala
kulását elősegíti élettapasztalatok gyűjtése ré
vén, másrészt pedig alkalmat és területet ád a
keresztyén személyiségnek arra, hogy hüségkötelmek, kölcsönös kötelességérzet és felelősségtudat által szabályozott, Istennek tetsző életet
éljen.
D ia k ó n u s.

Nyugdíj intézetünk nagy hátralékai.
— Javaslat az Egyházegyetemhez és a MELE-hez. —
A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvét la
pozgatván, egy számon akadt meg a tekintetem. Ar
egyet. Nyugdíjintézetről szóló jelentésében (112. p.
B5. lap) ugyanis azt mondja annak ügyvivője, Kuthy
Dezső barátunk, hogy a nyugdíjintézet tagd jhátraléka
a jelentés keltéig kerek összegben 85 ezer pengőt tett
ki. Tessék ezt a számot jól megjegyezni!
így távolból nincs módomban megállapítani azt.
hogy ez az összeg micsoda hányada az összes évi
járulékoknak és hogy abból mennyi terheli a lelkész!
kart. Nincs módomban megállapítani azt sem, hogy
a jelentés megtörténte óta micsoda változás történt
a hátralékban, csökkent-e az, vagy növekedett. £n
inkább attól félek, hogy növekedett. De bármiként
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álljon is a dolog, engem nagyon megijeszt ez a nagy
adósság s attól félek, hogy a folyton csökkenő teher
viselő képesség mellett egyszer csak nyugdíjintézetünk
is megrendül s nem lesz képes*simán lebonyolítani
ügyeit.
£n, aki az evangélikus papság helyzetét meglehe
tős széles körben ismerem, én tudom, hogy mi az
oka ennek a szomorú jelenségnek. A folyton növekedő
szegénység az ev. parókiákon. Különben is a magyarországi ev. papság régóta Európának a legrosszabbul
dotált papsága. Kétharmada ennek a papságnak csak
úgy teng-Ieng a bizonytalanban. Különösen azok, akik
nek jövedelme a földdel kapcsolatos. Ma már nemcsakhogy könyvre s egyéb művelődési eszközre nem
telik a luteránus parókiákon, de nem telik a legele
mibb szükségletekre sem. Hogy hová fog ez vezetni,
azi csak a jó Isten tudná megmondani!
Ezeket én most nem azért hozom fel, hogy a
keserves vergődést még fájóbbá tegyem, hanem azért,
hogy rámutassák egy lehetőségre, amellyel az ev.
papikar nyugdijintézeti nagy tagdijhátralékán enyhí
teni s ezzel nyugdíjintézetünket is az esetleges meg
rendüléstől megóvni lehetne.
Ha akarjuk t. 1., és megvan bennünk a kellő be
látás és méltányossági érzet és a részleges érdeket
alá tudjuk rendelni az egyetemesebbjellegünek.
Tudjuk mindannyian, hiszen a múlt évi egyetemes
gyűlés jegyzőkönyve is szól róla (35. p.), hogy a nép
jóléti minisztérium a múlt évben a hadikölcsönök ka
ritativ valorizációja címén EO ezer pengőt bocsátott
egyházegyeteraünk rendelkezésére. Azt is tudjuk, hi
szen ott áll a jegyzőkönyvben, hogy ez az összeg
túlnyomó részben a kerületek, illetve azok intézményei
között osztatott fel. Hogy melyek azok az intézmé
nyek, az a jegyzőkönyvből nem tűnik ki. Azt is tud
juk továbbá, hogy a gyűlés az egyetemes felügyelő
urat a további lépések megtételére is felkérte, aminek
— ismervén őexellenciájának a buzgóságát — bizo
nyára meg is lesz az eredménye.
S itt szeretnék egy pillanatra megállani s ezek
hez a tényékhez hozzáfűzni a gondolataimat.
Azt, úgy hiszem, nem fogja senki tagadásba venni,
hogy hadikölcsönt nemcsak kerületek s azoknak in
tézményei s nemcsak gyülekezetek jegyeztek, hanem
jegyeztek lelkészek is s ennélfogva a lelkészeknek is
van joguk a karitativ valorizációhoz s e néven tör
ténő bárminemű kárpótláshoz, amely az egyházegye
temhez, mint közvagyon, jut. S méltányos is lenne
ebben a borzalmas időszakban a papságnak kissé a
hóna alá nyúlni, jnert hiszen világos dolog, hogy a
nyugdíjintézet iránt való kötelezettségének sem ké
pes már eleget tenni. S az egyház nagyon tévesen
járna el, ha mindig csak az egyik faktort favorizálná,
amikor valami adnivalója van; mert hiszen a papság
van olyan fontos tényező az egyházegyetemben, mint
ennek akármelyik más tényezője.
Épen ezért az a tiszteletteljes javaslatom, hogy
a hadikölcsön karitativ valorizációja címén egyház
egyetemünkhöz legközelebb leérkező segély az ev.
/)a/)sdg hadikölcsön-vesztesérjeinek kárpótlására forcllttassék, megfelelő arányban és olyaténképen, hogy
a kinek-kinek jutó összeg a nyugdíjintézetnél az il
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lető javára könyvel tessék el,. a felosztási kulcsot a
számokhoz értők könnyen megtalálják. Természete
sen nem volna kifogásom az ellen, hogy az egész öszszegből egy bizonyos hányad már előre leüttessék, a
régi papözvegyek támogatására.
S a jövő évben aztán tovább forogna a kerék,
amikor is a gyülekezetek, illetve kerületi intézmények
között osztatnék fel megfelelő arrányban a beérke
zett karitativ segély.
Az én felfogásom szerint ez lenne az osztóigazság,
amelynek érvényesülése mellett a lelkészek terhén és
a nyugdíjintézet terhén is könnyítésiének. Ha ezen az
úton egy pár tízezer pengő kerülne a nyugdíjintézet
kasszájába, az bizony nagyon megnyugtatóan hatna
mindannyiunkra, mert hiszen csupa kintlévőségekből
nem lehet egy intézményt sokáig működésben tartani.
Ez az egyik javaslatom, amelyet egyházegyete
münk minden tényezőjének szíves figyelmébe aján
lok s amelyet a MELE novemberben összeülendő köz
gyűlésén is megtárgyaltatni szándékozom.
Van egy másik javaslatom is.
Tudvalévő dolog, hogy nekünk, lelkészeknek, több
ször akad dolgunk Budapesten. Én magam is több
ször vagyok kénytelen felszaladni oda, lelkésztársaim
ügyében is, milyen jó lenne, ha nekünk ottan egy
olyan megszálló-helyünk volna, aminő pl. a püspök
uraknak is van és van egyéb más testületeknek is,
ahol aztán teljesen ingyen vagy talán kicsi áron meg
húzódhatnánk egy-két éjszakára s nem kellene a ma
gas szállodai árakat fizetnünk.
Most már két egyetemesjellegű házunk is van
Budapesten. Az Üllői-úti és a Margit-kőrúti. Ezek
egyikében vagy másikában lehetne egy-két lakást
üresen hagyni és szerényen berendezni. Hiszen jó
formán minden nap van valaki közülünk Budapesten.
Az Üllői-úti ház volna erre a legalkalmasabb, már
közelfekvésénél fogva is, de az egyetemes Felügyelő
úr őexellenciája az abban való elhelyezkedést nem
tudta kilátásba helyezni, ellenben nem zárkózott el
a nyugdíjintézet tulajdonát képező másik házban való
elhelyezkedés elől. Ezt a kérdést egy legközelebbi
nyugdíjbizottsági ülésen szándékozom majd előhozni.
Nagyon kérek mindenkit, jöjjön segítségemre a
felvetett gondolatok realizálásában. A nehéz idők
terhét közösen segítsük egymásnak vinni!
Paulik János
a MELE elnöke.
(Az Egyetemes Lelkészegyesület elnökének c'kkében olvasható első javaslat, a karitativ valorizáció
révén befolyt összegnek az Egyetemes Nyugd j ntézetnél fennálló hátralékok rendezésére fordítása előre
láthatólag kivihetetlen, mert a népjóléti miniszter
konkrét bejelentések alapján engedélyezi az összeget
s az más célokra már eredeténél fogva nem to r
dítható. Szerkesztő.)

H á tr a lé k o s e lő f iz e tő in k e t k é r jü k , h o g y 1290.
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Az Istenországa-mozgalom
Japánban.
(Befejezés.)

Ez a mozgalom nemkeresztyén körök
ben is érezteti hatását. »Osaka Mainiki«, egy
befolyásos nagy újság, meghívta Kagavát,
hogy tartson a lap megbízásából előadássorozatot. Még figyelemreméltóbb, hogy a
Kugai Nipps, egy kyotoi buddhista újság,
vezércikkében így írt: az Istenországa-moz
galom egyike a Japánban megkezdett leg
jobb vállalkozásoknak.
Egy másik esemény is említésre méltó.
Egy jól ismert buddhista pap, Nisida Tenko,
egy Kagava rendezte összejövetelen 1930.
október 29-én aláírt egy nyilatkozatot, hogy
szándékozik a keresztyén hitet elfogadni. Ez
a Nisida az utóbbi 10 évben mint japán
Assisi Ferenc az egész nemzet figyelmét ma
gára vonta. A szegények életmódját válasz
totta s a szegények ügyét a magáévá tette.
Szerzetesrendet alapított, amelynek tagjai
egy családot alkotnak s egymást segítik. En
nek a szerzetnek ajtaja mindenkinek nyitva
áll, aki lelki vagy testi ínséget szenved. Tagjai
mindenféle, még a legalacsonyabbrendü se
gélynyújtásra is mindig és mindenhol ké
szek, anélkül, hogy fizetést kérnének. A szer
zet főfészke Kyotoban van. Tagjai házrólházra mennek, a legundorítóbb munkát is
mosolyogva végzik, nem várnak ellenszolgál
tatást.
A kommunizmus rendkívül elharapózik
a tanulók és a munkások közt. De az evangéliom sem talál zárt ajtókat. Mikor az egyik
helyen a templom kicsinynek bizonyult az
összegyűlt tömeg befogadására, a helyi bi
zottság gondoskodott róla, hogy az összejö
vetelt a népiskola nagytermében tarthatták
meg. Az iskola igazgatója kifejezetten meg
kívánta, hogy a szónok keresztyén előadást
tartson. Azt mondta »Minél keresztyénibb,
annál jobb!« S mikor végül a helyi japán
lelkész felhívást intézett nyilatkozatok alá
írására, a hallgatóságból nagyon sokan ké
szek voltak erre. Egy más alkalommal
ugyanazt a szónokot felhívták, hogy egy
ipari központban két templomban beszéljen.
»Sohasem láttam« így szól, »Japánban ke
resztyén templomban annyi munkást.« Végül
a jelenlévők ötödrésze aláírta a nyilatkoza
tot. A másik templomot zsúfolásig megtöl
tötte egy szomszédos gyár fiatal munkássága.
Félő, hogy a kommunizmus a legjobb
fejű és legfinomabb lelkű diákokat hálózza
be s az ipari munkásságba s a parasztságba
befészkeli magát. De csak azért, mert az
egyház nem tudott idejekorán korunk prob
lémáinak kifejezéseiben gondolkodni, be
szélni és dolgozni. Ha az egyház felébred
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s a kihívást elfogadja, még mindig van le
hetősége annak, hogy a Japán leikéért vívott
harcban győzzön.
Jóllehet ez a mozgalom már régebben
az egész nemzet keresztyén seregének ügyévé
lett, ebben a harcban Wég mindig Kagava
a kimagasló személyiség. Sajnos Eszakjnpán
három nagy városában tett sikeres látoga
tás után, ahol 1800-an írták alá a nyilatko
zatot, Kagava komolyan megbetegedett, úgy
hogy szanatóriumba kellett vonulnia. Nem
maradt más hátra, a decemberre tervezett
előadásokat le kellett mondani. Ez sajná
latos körülmény volt, de a hadjárat folyt
tovább. Ma negyven férfi és nő dolgozik a
mozgalomban s ezek fáradhatatlanul viszik
előre a fáklyát. (Kagava azóta felgyógyult,
s résztvett a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
torontói és clevelandi világkonferenciáján.
Fordító.)
Eddig szól az angol hittérítő értekezése.
Láthatjuk belőle, milyen komoly akarat áll
a mozgalom mögött. Jóllehet az egész moz
galom menete amerikai módszerekre emlé
keztet, mégis az a buzgalom, amelyet a ja
pán keresztyének nagy vezetőjük alatt tanú
sítanak, teljes elismerésre méltó s követendő
példaadás lehet nekünk is, akiknek ma vala
mennyiünknek küzdenünk kell az istentelenség propagandája ellen. Vajha a japán moz
galomnak, amely olyan jól indult. Isten se
gítségével továbbra is gazdag, maradandó
siker jutna osztályrészül!
Drezda.

Handmann R.
lipcsei missziói felügyeld.

„Evangelisches Hauplwohlfahrtsamt“
Berlinben.
Berlin jellegzetes mai világváros. Közei négy és fél
millió ember lakóhelye. Az építészet s technika csodás
alkotásai között lüktető, rohanó élet. A széles tereken s
a végeláthatatlan utcákon emberek s közlekedési eszkö
zök sokasága hemzseg. A nagyváros érrendszere: a köz
lekedés, Berlinben elismerésreméltóan felel meg felada
tának; a föld színén, a föld felett és alatt behálózza a
város hatalmas területét. Az óriási forgalom bábeli hang
zavart idéz elő, mely mint a tengernek morajlása állan
dóan ott zsong az ember fülében. Az est beálltával szinte
nappali fényt árasztanak a kigyuló lámpák; szépen kivi
lágított, díszes kirakatok csalogatják a szemet; szerteszét
csillogó fényreklámok pompás tűzijáték gyanánt vonják
magukra a figyelmet. Ha valakinek kevés idő áll rendel
kezésére Berlin megszemlélésére, társasautóba ül s mint
valami filmen gyorsan peregnek el szeme előtt az égbenyuló tornyu, hatalmas templomok, királyi paloták, köz
épületek, tudomány s művészet csarnokai, emlékművek,
parkok, szórakozóhelyek stb. „Jeder einmal in Berlini"
— ez az idegenforgalom fellendítésére a jelszó.
De nézzünk szét a német főváros azon részeiben
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is, melyeket a látványosságokat kereső idegeneknek nem
mutogatnak, de Berlin előkelő negyedeinek lakói sem
igen ismernek. Berlin északi s keleti részei ezek. Itt lak
nak a munkástömegek, a proletárok. Komor, kopottkülsejü, magas bérkaszárnyák. Egybe-egybe több száz (ezeren felül is) ember van összezsúfolva. Szűk udvarok, le
vegőt alig kapó lakások. Jórészébe a napsugár sohasem
tud behatolni. Szinte kiabálják a szemlélőnek, hogy azok
nak, akik ezeket a bérházakat építették, nem az ember,
hanem a pénz volt fontos. Nem az vezette őket, hogy
otthont adjanak embertársaiknak, hanem, hogy jó pénz
forráshoz jussanak. Minél kisebb helyen, minél több la
kást, minél kevesebb anyagi áldozattal felépíteni, hogy
aztán a befektetett tőke a sok bér által busásan meg
hozza a jövedelmet. A nyomornak rettentő jeleivel talál
kozunk a proletár részekben. A gazdagság és szegény
ség, a jólét és szükség, a fény és az árny szembeötlő el
lentétként mered elénk a nagy világvárosban.
Berlint azonban egyébként is az ellentétek városá
nak nevezhetjük. Az emberi élet megnyilvánulásának
szinte minden területén éles ellentéteket látunk itt. Vi
lágnézetek végletekigmenö harcot vívnak egymással.
Szembeállanak vallás vallástalanság, hit hitetlenség, er
kölcs erkölcstelenség. A szép, a nemes mellett leplezet
lenül takarja fel magát az élet szennyoldala. Az isten
tagadás, az erkölcstelenség nyíltan kérkedik s ejti hálóba
az elszédítetteket. A legszertelenebb felfogások igyekez
nek magukra ölteni a tudomány köntösét s a tudomány
tekintélyével hódítanak. Művészetek csapongó kilengé
sei, szembántó kinövései követelik az elismerést és a
nagvraértékelést. Szélsőséges politikai pártok gyűlölt el
lenségként tekintenek egymásra. Jó, hogy olyan kipró
bált, ügyesen megszervezett rendőrséggel rendelkezik
a németbirodalom fővárosa, különben bizony sokkal
gyakoribb és sokkal véresebb összeütközések lennének
a különböző pártállásu tömegek között.
A nagy német világvárosban ma a végletek fogla
latában erjed forr, lázong az élet. Azt hiszem, nincs a
földön még egy hely, amely forrongóbb életet tüntetne
fel, mint Berlin.
A keresztyénség belmissziói munkájára szükség van
a kis faluban is, de milyen égetően nagy szükség az
ilyen hatalmas világvárosban. Az élet belső és külső
Ínségeivel, veszedelmeivel szemben veszik fel a harcot
a belmisszió katonái. Fegyverük a mentő, a segítő sze
retet. Berlinben a belmissziói munkásság számos ága
zatát a „Berliner Hauptverein für Innere Mission" fog
lalja egybe. Ennek egyik szerve az „Evangelisches Haupt
wohlfahrtsamt." 1922-ben alapították, tehát aránylag
fiatal szerve a berlini Kelmissziónak. Ügyvezető igazga
tója D. Ulrich, aki Berlinben a belmissziói, a szociális
munkásságnak egyik vezetőalakja. Egyetemen tartott
előadásainak én is hallgatója voltam s ez adott alkalmat
a vele való személyes ismeretségre. Most is hálával em
lékezem vissza D. Ulrich igazgatóra, akinek vezetése
alatt Berlin több szociális intézményét megismerhettem.
Az „Evangelisches Hauptwohlfahrtsamt" központi
helyisége Pallasstrasse-n van. Hozzátartozik 20 ú. n.
„Bezirkswohlfartsamt" — „kerületi jólétihivatal". Ezek
munkatere Berlin 20 közigazgatási kerülete szerint oszlik
fel. Élükön egy-egy lelkész áll. Az ő vezetésük alatt hi-
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takarják didergő lelkünket, jól esik megállnunk egy
új hajlék előtt, mely a hitnek és a reménységnek a
háza. Ez a boldog öröm ragyogott a nagytarcsai hí
— Evangélikus harangok szólnak Keszthelyen
vek szemében, mikor a művész lelke mélyén megfo(1931. október hó 4.) Veröfényes őszi vasárnap, nem
gamzott és illetékes kezek által megépített gyönyörű
zeti zászló leng a torony ormán. Délelőtt 10 órára
templomuk mellett megállották, mert az a templom
zsúfolásig megtelik a két éve felszentelt templom,
az ö hitüknek diadalmi jele, az ő reményeik kőből
melynek tornya eddig néma volt. A hatóságok és in
épült vára. Azt a templomot ők építették, példátlan
tézmények mind képviselve, hogy osztozzanak a gyü
áldozatkészséggel, súlyos önmegadóztatással. Három
lekezet örömében. Bevonul Nagy Lajos zalai esperes,
éven át rninden magyar hold föld után 8 P-t fizettek
Novák Elek kővágóörsi, Jónás Lajos alsódörgicsei és
be a templomépitési alapra és annak ellenére, hogy
Menyhár István helyi lelkészek kíséretében. Felzendül
a községben, mely 1000 lelket számlál, nagyobb birtok
a hívek ajkán az erőteljes ének: »Dicsérd, én lelkem,
nincsen, volt család, amely 3203 P-t áldozott a ne
a dicsőség örök királyát. . .« Novák Elek imádkozik
mes célra. De megható volt a ház és földnélküli
az oltár előtt, felemelve a sziveket buzgó hálaadásra
egyháztagoknak az az előterjesztett kérelme, hogy
e napért. Ének után Jónás Lajos olvas Oltári Igét
a hiányzó összeget ne vagyon sze.'int, hanem sze
(I. Kor. 1. 2—9.). Száll az ének hangja áhítattal:
mélyi járulék formájában vessék ki, mert ők is részt
»Csendül-kondul új harangszó.. .«, majd Nagy Lajos
kérnek a templom terheiből. Mindez ma, mikor min
esperes lép a szószékre és 118. zsolt. 21—29. v. alap
denki igyekszik szabadulni a terhektől és azután,
ján ünnepi beszédet mond, hithüségre, hazaszeretetre
hogy a gyülekezet kántori, tanítói lakot épített, há
és összetartásra buzdítva. A szívből jött szavak szí
borúba vitt harangjai helyébe újat és az új temp
vekbe hatoltak. Ének után, két lelkész között, az oltár
lom tornyába egy negyedik nagy harangot öntetett,
előtt áll az esperes, hol harangavató imádságot mond.
melynek 2503 P költségét alig pár nap alatt adták
Áldást kér az Ur új üzenetvivőire. . . Miatyánk...
össze a hívek. Oly áldozatkészség ez, mely büszke
alatt megszólal a kis harang, hirdetve feliratát: »Aki
örömmel tölthet el minden ev. lelket, mert ily áldo
segítségül hívja az Ur nevét, megtartatik.« Róm. 10
zatra csak azok képese*, akiknek életében valósággá
13. Dicsőség alatt megszólal a középső harang fel . lett a nagyparancsolat minden áldásával. A nagy
iratával: »Az igaznak emlékezete áldott.« Példb. 10.7
tarcsai templom nemcsak egy az ev. templomok so
A magyar Hiszekegy alatt szól a nagy harang hir
rában, hanem beszédes jele annak, mit tud még ma
detve feliratát: »Erős vár a mi Istenünk.« Majd megis teremteni az istentszeretö lelkek áldozatkészsége.
zendül a hívek ajakán is Luther diadalmi éneke,
Azért mondotta a püspök úr, hogy ő talán jobban
egyházunk himnusza, mely alatt a felavatott három
örül a tárcsái templomnak, mint a hívek maguk, mert
harang ércszava hirdette Isten dicsőségét. Menyhár
abban azt látja, hogy még nekünk nem kell felsír
István parochus ismerteti a harangok beszerzésének
nunk a próféta szavával, mert nem hiába prédi
történetét. A nagy harangot (A) a nőegylet hozta
káltunk, mert volt, aki hallgatott a mi szónkra. A
össze buzgósággal, a középsőt (E) Lipták Béla adta
püspök úr Bezegh Samu püspöki titkár kíséretében
édesapja emlékére, a kis harangot (A) pedig Dr.
érkezeit autón, vele voltak Magócs Károly kerületi
Roósz Ádám, édesapja emlékére. Az A-durban hangzó
lelkész és Kemény Lajos ig. lelkész. A községház
csoporthoz még egy, a Cis, hiányzik, melynek beszer
előtti diadalkapunál Harsányt főszolgabíró és Fridrik
zése egy áldozatkész hívőre, vagy családra vár. Az
Ágoston főjegyző bandériummal várták, az iskolánál
Aroni áldás után a himnusz hangjaival ért véget az
Blatnlczky Pál főespercs helyi lelkész a presbitérium
ünnep. A himnusz alatt a trianoni gyászért és a fel
élén üdvözölte az érkező püspököt. Harangzúgás mel
támadásért szóltak a harangok, déli 12 órakor a
lett a hívek énekével vonultak fel a dombon épült
hősi halottakért, déli 1 órakor pedig a gyülekezet
új templom kapuja elé, ahol iglói dr. Szontagh Antal
halottéiért zúgtak. Hatvan kilométer körzetben el
felügyelő köszöntötte a püspököt, majd a templom
szórtan élő evangélikus testvéreknek immár harangok
építője, Sándy Gyula adta át az általa tervezett és
hirdetik Isten jóságát.
müvezelett 14-ik templom kulcsát. A zárókő megáldása és elhelyezése után a püspök megnyitotta a
— A Gyámintézet elnökének kitüntetése. A kor
templom kapuit. A püspök úr egyszerű, de a szív mé
mányzó báró Feilitzsch Bertoldnak, az Egyetemes
lyéig ható beszéde könnyekig meghatotta a híveket. A
Egyházi Gyámintézet világi elnökének, Békésmegyei
templom felszentelése utón Blatniczky Pál helyi lel
föispáni állásától való felmentése alkalmából, több
kész hirdette az Igét, melyen keresztülcsengett a bol
mint egy évtized alatt kifejtett kiváló és eredményes
dog pásztor öröme. Istentisztelet után ünnepi közgyű
munkássága elismeréséül a II. oszt. magyar érdemlés volt, melyen a tcmplomépítés történetét örök.tet
keresztet adományozta a csillaggal.
ték meg. Templomszentelés után a püspök úr fel
— A nagytarcsai ev. templom felszentelése. Feled
avatta a hősök emlékét. Az ünnepség után közebéd
hetetlen ünnepe volt a nagytarcsai ev. leányegyháznak
volt.
szeptember 27-én. D. Raffay Sándor püspök úr ezen
a napon szentelte fel a régi templom helyén Sándy
- Az egyetemes közgyűlésre szóló kedvezményes
Gyula műegyetemi tanár tervei szerint kb. 60.000 P
vasúti igazolványok. Mindazok, akik az egyetemes Köz
költséggel épült új templomukat. Ha a nehéz idők
gyűléssel kapcsolatban kedvezményes vasúti jegy vál
viharvert napjain a csüggedés vesz erőt rajtunk, ha
tására jogosító igazolványt óhajtanak igénybevenni,
az egyre hidegebb őszi szelek a kishitűség köpenyébe
felkéretnek, hogy ezen szándékukat a kiinduló álló*
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más és a vasút (Máv, Duna—Száva—Adria, Győr—
Sopron—Ebenfurti) pontos megjelölésével október hó
25-ig jelentsék be, mert később beérkező kérések,
miután a vasutakkal szemben az igénylés aznap le
záródik, sajnos, nem vehetők figyelembe. Az iga
zolványok beszerzését Kuthy Dezső egyetemes főtit
kár végzi, akinek címe: Budapest, VIIL, Szentkirályi
utca 51. I. 5.
— Nemesszívű adomány, özv. Kirchner Sámuelné
úrnő visszaemlékezve a múltból azokra a szálakra,
amelyek őt szülővárosához, Balassagyarmathoz fűzik,
nem felejtve azokat a sírokat sem, melyek ugyanen
nek a városnak a temetőjében kedveseinek porait őr
zik, a balassagyarmati evangélikus templom részére
10 drb. dunántúli énekeskönyvet ajándékozott — közhasználatra.
— Diakonissza-film. A neuendettelsaui diakonissza
intézet munkájáról nagy filmfelvétel készült, amely
szeptember 27-én került először bemutatásra Nürnbergben. A f.lm a következő részekből áll: »Ut a
diakonissza-hivatáshoz«; »Betegápoló és gyülekezetg[*-dczó növitek«; »A nyomorultak és elaggottak szol
gálatában«; »A diakonissza a tanítói pályán«; »Ott
honunk«. A nézőkre a legmélyebb hatást a hülyék
közt folyó munka tette. A filmbemutató után a sajtó
képviselői autóbuszon meglátogatták Neuendettelsaut.
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ki félmillió kötetet. Az egymilliót egészen 1846-ig
egyszer sem érte el; azután valamelyes hullámzással
állandóan növekedett, mígnem a háború előtti utolsó
évben közel kilencmilliót ért el. Eltekintve a háborús
esztendőktől, amikor a szám hirtelen felszökött, a
kiadványok nyolc és kilenc millió közt maradtak,
amig azután 1925-ben meghaladták a tízmilliót. Azóta
csak egyszer esett a tízmillió alá, s 1930-ban jól meg
haladta a tizenkétmilliót. — Ne feledjük, hogy a
Brit és Külföldi Bibliatársulat mellett még más biblia
társulatok is vannak, s a fenti számok csupán a Brit
és Külföldi Bibliatársulatra vonatkoznak.
— A finn, észt és a magyar rokoni kötelékek ki
mélyítése tárgyában a kultuszminiszter elrendelte,
hogy minden év október 17-én, az utolsó tanítási óra
alatt az elemi iskolai tanítók emlékezzenek meg erről
a rokonságról. — Az eszme nagyon szép és helyes.
Csak az eddigi tapasztalatok alapján attól kell tar
tanunk, hogy a hazai klerikalizmus ezt a szép gon
dolatot majd a »katholikus akció« vizeire tereli s
»fogadalmi templomokat« épít, »misszionáriusokat«
küld a finn és észt testvérekhez.
— Kínában a Jangcsekiang rendkívül nagy ára
dása miatt (az árterület körülbelül 160 kilométer szé
les) 100 millió partvidéki lakosságnak legalább a
fele az áradás következtében haldoklik az éhség és
betegségek miatt. Az elárasztott területek augusztus
eleje óta viz alatt vannak.

— Äz Üdvhadseregnek most egymillió férfi és nő
katonája és 25.000 tisztje van. Nyolcvanhárom állam
ban 20.000 helyen 50.000 hadtesttel (gyülekezet) dol
gozik. Hetenként több mint 75.000 összejövetelt tar
tanak szabad ég alatt. Magában Indiában van 5030
gyülekezőcsarnok. Áldásos missziót végez a bélpoKlosok közt Indiában, Japánban, Szumatra és Jáva
szigeteken.
— A Brit és Külföldi Bibliatársulat az 1931 már
cius 31-én végződő 12 hónapban 11,888.226 kötet
Szentírást hozott forgalomba. Ebben a számban fog
laltatik 1,029.741 teljes Biblia; 1,073.185 Ujtestámentom
és 9,785.303 teljes bibliai könyv, főleg evangéliomok
és a Zsoltárok könyve. A Bibliatársulat nem fektet
túlzott súlvt a statisztikára. \z emelkedő forgalom
nem kapaifa el, a csökkenő nem csüggé^zti. Az évről-évrg mutatkozó változás sokféle tényező összha
tásának eredménye (Magyarországon például minden
esetre befolyással van a forgalomra, hogy egymás
után jelentek meg a Czeglédy, Masznyik, Rafxay-féle
újszövetség-fordítások). Ha több éven át állandó csök
kenés mutatkoznék, akkor természetesen kötelessé
günk lenne kinyomozni az okát. Tény azonban, hogy
hosszabb időszakot véve tekintetbe, a Szentírás iránti
kereslet majdnem állandó növekedést mutat. Száz
esztendeje a Társulat egyetlen esztendőben sem adott

Aktuális vallásos könyvek:
Isten felé. Egyházi beszédek egész évre. Paulikt
János nyíregyházi lelkésztől. 32 ív.
Bolti ára 14 P. Szerzőnél még néhány
példány 10 P.
Ágostai Hitvallás. Latinból fordította: Paulik
János. III. kiadás. Képekkel, 3 díszes
címlappal, ára 2 P. Luther-Társaság
kiadása.
Passzió.

Istentiszteleti használatra, összeállí
totta: Paulik János. V. kiadás. Ára
kötve 1 P. Kapható a szerzőnél.
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N É M E T H K Á R O L T ««per««.

Hol az ellenség?
(Reformáció ünnepére.)
»Nem vér és test ellen van nékünk
tusakodásunk.«
Ef. 6, 12.

A harcot a győzelem reményével nem
vehetjük fel, ha nem ismerjük az ellenséget.
Ismernünk kell az ellenség erejét, eszközeit,
célját. E nélkül a keresztyénség rendszerte
len portyázásokban fecsérli idejét, alkalmait
és hatalmát; beéri felszines diadalokkal, lé
nyegtelen akciókkal; nem tudja megválasz
tani szövetségeseit s nem ritkán azoknak a
táborához csatlakozik, akiktől elszakadni kel
lene, hogy megbízatásának eleget tehessen.
A keresztyénség a harc elöl nem térhet
ki. A keresztyénség a szeretetnek, békesség
nek, jóakaratnak a vallása, de szeretete nem
elpuhultság, békessége nem gyávaság és jó
akarata nem akaratnélkúliség, sem nem meg
alkuvás. A keresztyénség harca olyan termé
szetű, hogy minden erőt igénybe vesz. Itt
nem lehet félszívvel, fél lélekkel, fél karral
küzdeni, mert az ellenség hatalmas, az egész
világot igájába kényszeríti. .
Az ellenség nem vér és test. Nem ember.
Ha úgy tűnik is fel, mintha emberekkel
volna tusakodásunk, ez csak látszat. Azok
az emberek az ördögnek, a világ fejedelmé
nek, a gonosznak eszközei és megtestesülései
Több mint emberi ügyesség, furfang, ravasz
ság és erő áll ellent az Isten országának és
Isten igazságának.
Beszélünk korszellemről, szellemi áram
latokról. Az a korszellem, amely az igazsá
got, jogosságot, békességet, szeretetet rom
bolja, amely az emberiséget s a világot egyik
válságból a másikba, egyik bukásból a má
sikba sodorja, nem ennek vagy amannak a
kornak, hanem ennek a világnak a szelleme,
a hazugságnak és gyilkosságnak, a gyűlölet
nek és a gonosznak a szelleme, az “ördög, aki
minden ravaszsággal meg van kenve s az
embereket a legkülönbözőbb utakon, »ör
dögi« leleményességgel téveszti meg, csapja
be és csalja lépre.
Az ördögnek hatalmával és fegyvereivel
szemben a bűnében meggyengült és egészen
megromlott ember merőben tehetetlen. A
Szentírás arra tanít, hogy emberekben nem
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bízhatunk meg, emberekre nem hagyatkoz
hatunk. Csak ha teljesen, testestöl-lelkéstől
átadjuk magunkat Istennek, akkor látjuk
meg szörnyű mivoltában ellenségünket s ak
kor nyúlunk megriadva, de egyúttal erős bi
zakodással és hittel azok után a fegyverek
után, amelyeket Isten készített és bocsát ren
delkezésünkre.
A világra és az emberiségre nemcsak
most, de állandóan zúduló baj-tömegek, ame
lyek koronként »megérnek s érett gyümöl
cseikben mutatkoznak (s a mi korunk is
ilyen korszak) radikális kezelést, gyógyítást
kivannak. Nem érhetjük be a szimptomák,
a külső tünetek kezelésével. A mélyre, a gyö
kérig kell hatolnunk. Odáig, ahol a Biblia
nyelvezete szerint az embernek a szíve van.
s olt, a szívbeu addig, aki a bűnös szívben
lakik, rajta uralkodik s azt kormányozza:
az ördögig.
Fordítsunk hátat annak a racionalizmus
nak és értelmi felvilágosodottságnak, amelyik
az emberiség ellenségét a szegénységben és
a betegségben, a helytelen gazdálkodásban
és politikában látja. Mindezek a bajok igen
komoly tünetek, de csupán tünetek. Az ör
dögnek nyomai az emberiség életében. Amig
az ördögtől nem szabadulunk, addig a nyo
mai sem vesznek ki. Az ördögöt kell kiker
getni a világból Istennek ama fegyvereivel,
amelyeket lelkieknek nevezünk azért is, mert
a természetük szerint lelkiek és azért is, mert
a lélek forgatja őket és használja részint tá
madásra, részint védekezésre; részint rom
bolásra, részint építésre.
A keresztyénség így mindig forradalmat
jelent a világban s az egyes ember életében.
Az a lelki érelmeszesedés, mely a mai keresztyénségnek annyira szembeötlő vonása, on
nan van, hogy a keresztyénség iparkodik bé
kességben élni azzal, aki Istennek és ember
nek ellensége, az ördöggel s azzal a világgal,
amely az ördög hatalma alatt áll és él. A ke
resztyénség igen mohón kap az alkalmon,
hogy lemondhasson a harcról. Mivel a nyu
gati civilizáció államai keresztyénnek mond
ják magukat, a keresztyénség ezt akceptálja,
kényelemszeretetből, az üldöztetéstől való ret
tegésből, anyagi érdekből; habár a lelkiisme
rete az evangéliom világosságánál elég vilá
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gosan látja, hogy a mai államok ép oly pog'ányok, bálványimádók, vérengzők, hazugok
és haszonlesők, mint a régiek voltak.
A világnak új kapcsolatok kellenek, s
ehez szükséges, hogy szakadások legyenek.
Ha a keresztyénség itt a földön harcolóknak
tábora, amint azt az egyház tanítja, akkor
ugyanannak az egyháznak kötelessége, hogy
megmutassa tagjainak, katonáinak az ellen
séget. Jelenleg úgy tűnik fel, mintha az egy
ház állandóan fegyverkeznék, de egy egészen
elméleti s csupán az elmélet kedvéért felté
telezett ellenség ellen. Gyarapodik azoknak
a keresztyéneknek a száma, akik tisztán akar
nak látni s követelik, hogy az egyház mutas
son rá határozottan és kertelés nélkül az el
lenségre. Az elméletből menjünk át a gya
korlatra. Mert ha abszolúte minden jól van
úgy, ahogyan van, akkor a fegyverkezés fe
lesleges, de az egyház is felesleges. Ha pedig
az ördög ma is úr a világban, amiként hogy
ez kétségtelennek látszik, akkor igénybe kell
ellene venni Istennek minden fegyverét, amit
rendelkezésünkre bocsát s az egyháznak el
kell készülve lennie az ördög ordításaira,
dühöngésére, az üldöztetésre és szenvedé
sekre is.

Erőteljesebb belmissziót.
Irta: Orosz Iván.

Mint egyházát rajongásig szerető szerény
tagja az evangélikus egyetemességnek, néha aka
ratlanul is tollat ragadok szeretett egyházam ér
dekében és lelkem sugallatát követve próbálom
egyengetni azt az útat, amely az egyház érdekei
hez és a protestantizmus teljes diadalához ve
zet, A sors iróniája, hogy ezen munkámban na
gyon sokszor érzett és tapasztalt hibákat is fel
kell hoznom, amik feltétlenül megszívlelendők
és javításra, sokszor teljes kiküszöbölésre szo
rulnak. Mint az egyházban bent élő, de a veze
téstől távol álló egyén sokszor olyan dolgokba
is belelátok, amik hivatottak figyelmét elkerüli.
És az, hogy egyházunk céljait igyekszem szolgálni
a néha elmondott szavaimmal és leírt soraimmal,
legyen mentségem akkor, ha úgy tetsződnék
egyes hibák felemlítésével, mintha egyes egyé
neket, vagy tisztes köröket bántanék. Mert mind
ezek távol állnak tőlem, hiszen a nagy eszmék
mellett a kicsinyeskedések az ügy ártalmára len
nének.
Megrendülve tapasztalom egyes helyeken,
hogy a reverzálisok az utóbbi időkben nagyban
megnövekedtek az ev. egyház kárára. A nép min
den rétegével való beszélgetéseim során ezt lelki
motívumok közre játszásával tudom elsősorban
megmagyarázni. Elsősorban az erőteljesebb belmisszió hiányával. Egyházi vezetőink, papjaink
a legtöbb helyen alig, vagy egyáltalán nem tö
rődnek a nép belmissziói nevelésével és azt hi
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szik, hogy kötelességüknek eleget tettek akkor,
ha a templomokban, temetéseken, vagy vallásos
összejöveteleiken elmondották szónoklataikat.
Pedig elsősorban nem azokkal kell törődni, akik
az ilyen alkalmakkor megjelennek, hanem akik
távolmaradnak. A néppel való állandó kapcso
latot kell megtalálni papjainknak, ami elsősorban
úgy lehetséges, ha a népet otthonaikban keres
sük meg, A nélkülözésekben, szegénységben élő
tömegeknek különösen nagy szükségük van a hit
biztatására, a vezetők megértő jóindulatára. A
magára hagyott gyermek is elzülíík, hogyne züllene el egy tömeg, ami nagyon könnyen álprófé
ták és tévtanhirdetők áldozatául esik. De az agi
tátorok megkeresik, míg mi mindig csak magunk
hoz várjuk őket. Nagyon sok lelkipásztor tuda
tában van ezen lelki szükségletnek és sorra láto
gatják otthonaikban híveiket, de nagyon sok he
lyen ez nincs meg és ezalatt a katolikus papok
fáradságot nem ismerve rójják a külvárosok
útaít, tapossák a tanyai útak sarát és jószívvel,
tanáccsal és adománnyal igyekeznek maguknak
a tömegeket megnyerni. Nagyon sok protestáns
házba is ellátogatnak és végtelenül jól esik sok
szegény embernek, aki mindig érzi, hogy lenézett
tagja a társadalomnak, hogy akad valaki, aki
sorsa után érdeklődik. így azután sok lélek el
hal ászódík és nagyon sokan pedig közömbösek
lesznek egyházuk ügyei iránt.
Ha a protestáns lelkipásztorok is hetenként
legalább egy napot, egy délutánt rászánnának a
lelkeken való pásztorkodásra, ha híveiket csak
pár percre is megkeresnék néha-néha, úgy egy,
vagy két év alatt minden egyháztag lakását fel
keresnék és ezzel nagyban növelnék a nép bizal
mát az egyház, valamint annak vezetői iránt. El
gondolható, mennyire el lehetnek azok keseredve
egy nagyobb faluban akkor, amikor a lelkészt a
jobbmóduakhoz látják menni egy-egy disznó
torra, vagy névnapra és őket más nem igen láto
gatja meg csak a végrehajtó. Sokszor beszélget
tem ezen dolgokról hivatalos személyekkel és
kényelemszeretetből fakadt nagyon sok ellenér
vet hallottam, amik között mindig a sok mun
kára és a papi méltóságra való hivatkozások is
benn voltak. A sok munka mellett minden héten
akadna 1—2 üres óra is és sok adminisztrációs do
lognál nem-e fontosabb a hívek nyugalma? A
méltóságot pedig a papnak nem a reverenda és
a foglalkozás, hanem a nép szeretete és a közbecsülés adja.
Erőteljesebb belmisszióra van szükség, na
gyobb gondosságra és áldozatra. Sok helyen át
hárítják ezen szükséges követelményt agilis aszszonyokra, azonban az eredmény, ha itt több is
a semminél, mégis kevés. Be kell látnunk már,
hogy a tömegben egyének is vannak és a mai na
pok állandóan súlyosbodó gondjai, a háborúutáni idők bizalmatlan érzelmei mindig nagyobb
tért hódítanak az azelőtt egyik napról a másikra
nyugalomban és nyugodtan élők lelkében. Vissza
kell szerezni először a vezetőknek a népek, a tö-

1931

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

megek bizalmát, hogy a békés nyugalmasságok
ide újra eljöjjön. Hogy ez valóra váljon, ah
hoz erőteljesebb belmisszióra van szükség. A
protestantizmus ereje önmagában van és ha egy
szer a protestánsok rájönnének ezen erő nagy
ságára, úgy az egész tőidet meghódíthatnánk.
De ehhez sok harc, sok szeretet, önfeláldozás és
beismerés kell.

Jegyzetek areíormáció hetéhez
A reform áció ;i maga idején a keresz
tyén ség hitében, szervezkedésében, oktatás
ügyében újat hozott azért, m ert a fennálló
rendszert és állapotokat az Ige állal meg
világosított lelkiism eret nem b írta eltűrni.
Évszázadokig kudarcot vallott m inden re fo r
máló törekvés azoknak az em bereknek el
le n á llá sá n . akik a meglevő rossznak fenn
tartásában önzö érdekeiket szolgálták, vagy
téves jóhiszeműséggel féltek a változtatások
b eláth atatlan következményeitől, a kilengé
sektől és túlzásoktól s m indenáron fenn a k a r
ták tartan i a védőbástyákat, mint biztonsági
berendezkedéseket. Azóta négyszáz esztendő
telt el. A reform áció egyházai m egállapodott
form ákba öntötték szervezetüket, tanaikat.
Beleilleszkedtek az állami, gazdasági és tá r
sadalm i rendbe. K onzerváló erőkké lettek
azokkal az újabb törekvésekkel és áram la
tokkal szemben, amelyek azóta jelentkeztek.
A reform áció egyházai is m egtanulták é rté 
kelni a biztonságot, a meglevő állapotokat,
s nem egv tekintetben m egm erevedtek.inegcsontosodtak. elvesztették rugalm asságukat,
bátorságukat, iniciativájukat s az áldozatho
zatal készségét. H asonlókká lettek ahhoz a
hadsereghez, amelyik egyre abban fárad,
hogy kiépítse a védelmi intézm ényeket, s köz
ben átalakul az egész m entalitása. Egész fi
gyelmét a rra rögzíti, hogy m inden lehetséges
tám adás ellen védve legyen, s eszébe sem jut.
hogy maga m enjen ál tám adásba. Végül m in
den vélt vagy valóságos sérelem érzékenyen
érinti kényelemszeretetét, panaszkodik, ja j
gat, nyöszörög, szeszélyesed ik, idegeskedik
s elpuhult organizm usa, kitenyésztett ö n ér
zete és méltósága nem b ir elviselni semmi
m egpróbáltatást. Nemcsak az b ántja retten
tően. ha tám adják; fáj neki m ár az is, ha
nem dédelgetik, ha elmellőzik.
A reform áció egyházainak szabadalm ok
kell ettől az elpuhult és elfajult m entalitás
tól. Az egyház fennm aradását nem biztosítja
a sáncok mögé húzódás. Aki az életét kész
elveszteni, az nyer életet. Amikor az egyház
ról beszélünk, akkor ne feledjük, hogy az
egyház tagjainak s itt is első sorban az egy
ház szolgáinak, a lelkészeknek m agatartásán
és m unkálkodásán fordul meg az egyház
sorsa, élete, szerepe. A reform ációi ünnepé
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lyeken sok szó esik őseink k itartásáról, szen
vedéseiről; üldöztetésekről, é letn ek sv ag y o n 
nak kockáztatásáról, elvesztéséről. Mindez
azonban csak üres lárm a és hiábavaló fecse
gés, ha a mai nemzedék az ősöket an n y ira
csodálja, tiszteli, hogy önm agára nézve azok
életéből nem m er elkötelezettségeket levonni.
Sokan érzik ma m ár azt hogy a re fo r
máció egyházainak is m egújhodásra van
szüksége szolgáiban és tagjaiban. El kell távolítanunk a régi kovászt, meg kell újulnunk
a Szentlélek által. Jönni kell az egyházi m un
kások egy olyan légiójának, amely új élet
ben járv a kész arra. hogy életében nyilván
valóvá tegye K risztus keresztjét és szenvedé
sét s önm agáról megfeledkezve m inden ak a
dályon keresztül tör a cél felé, am bícióját
abba helyezve, h * H y elérje az Isten által
megszabott tökéletességet. A világnak, a külső
em bernek sokféle nyom orúsága szolgáljon a
reform áció egyházainak alkalm id nem arra,
hogy siránkozzon, sebeit és rongyait m uto
gassa és részvétet keltsen önm aga iránt, h a 
nem an n ak dokum entálására, hogy belsejé
ben n ap ró l-n ap ra újul. Panaszaink csak a rra
jók. hogy a világ az egyházban is azt lássa,
ami benne világ. E rre nincsen szükség. Az
egyháznak a maga életében azt kell m utatnia,
ami benne örök, isteni és világfelctti. világot
meggyőző hatalom .

Evangélikus kisebbségek.
A felvidéki magyar evangélikusok lapja
1925. évfolyamában, Endreffv János főszerkesztő
eszméje alapján, egy húsvéti interjú alakjában
közli azokat a válaszokat, melyek erre a kér
désre adtak feleletet: ,.Mi a volt magyarhoni ág.
hitv. egyház legsürgősebb krisztusi feladata nap
jainkban Magyarországon és az utódállamok
ban?“ Válaszoltak pedig dr. Szebcrényi Lajos
főespcrcs Békéscsaba, dr. Geduly Henrik püspök
Nyíregyháza, dr. Vanovits János egyetemes fel
ügyelő Túrócszentniárton, Jánossy Lajos a ko
máromi szabad egyház lelkésze, dr. Schmiedt
Károly Jenő esperes Pozsony, Bándy Endre es
peres Léva, Szcnt-Ivány József, a Magyar Ev.
Szövetség elnöke, Frint Lajos szuperintendens
Arad, Nikodémus Károly alesperes Hosszúfalu,
Szántó Róbert ev. lelkész a „Vándorút" szer
kesztője Szabadka.
A válaszok mind kifejezték azon óhajukat,
hogy a régi kapcsolatokat az evangéliumi szeretet
és a közös hitvallás testvérisége alapján fel kell
vennünk. Ugyancsak ez a lap veti föl azt az esz
mét, hogy az utódállamok és a magyarországi
evangélikusok közös lapot indítsanak.
E két indítás alapeszméjét magamévá téve
akarom az evangélikus kisebbségek ügyét állan
dóan felszínen tartani. Ezzel részint közelebbi,
részint távolabbi célokat-gondolok elérni. A k ö 
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zelebbi célok: 1. Egy összeköttetés megteremtése
az utódállamok magyar evangélikus kisebbsé
geiknek védelmi frontján. 2. Az utódállambeli
magyar evangélikusok erkölcsi ellenállásának a
fokozása. 3. Az utódállamok magyar evangéli
kusainak védelme a külföldi evangélikus közvé
lemény és a nemzetközi békének az egyházak
által való ápolására alakult világszövetség infor
málása útján. 4. A magyar evangélikus közvéle
ménynek helyes és az igazságnak megfelelő fel
világosítása az utódállamokban lakó faj testvérek
sorsáról. 5. Védekezés a magyarországi tót-elnyo
más vádjával szemben a külföld és utódállamok
előtt. Távolabbi célok: 1. Testvéri kapcsolat meg
teremtése és felvétele által dokumentálni a faji,
politikai gyűlöleten is diadalmaskodó evangé
liumi szeretet és a hitvallásban való közösség
erejét. 2. Előkészíteni egy nagy találkozót, ame
lyen az utódállamok evangélikus egyházainak
hivatalos és magyar-német-szlovák kisebbségei
nek vezetői megjelennének s békejobbot nyújtva
egymásnak, megbeszélnék az ev. egyház ellen
irányított támadások közös védelmi eszközeit.
3. Megbeszélnék és lebonyolítanák a magyaror
szági és az utódállamok közötti anyagi ügyek
likvidálását.
Mindezt a célt csakis úgy érhetjük el, ha
lényegbeli tárgyilagossággal, higgadt bölcseséggel, tapintatos körültekintéssel veszünk bonckés
alá minden sérelmet és azt legelőször is az igaz
ság serpenyőjébe dobjuk. Óvakodni kell olyan
hangtól, amelyik a legkisebb mértékben is sértő
lenne valamelyik utódállam hatalomra jutott né
pére, vezetőire, vagy cselekedeteire.
De tisztulás csak akkor jöhet létre, ha az ev.
kisebbségek helyzetét teljesen megvilágítjuk s
így adunk sorozatos cikkekben hamisítatlan hely
zetképet annak az ev. közvéleménynek, amely,
sokszor egyoldalú információ alapján, nagyon
helytelen ítéletet alkot az ev. kisebbségekről.
Nagyon természetes, hogy amíg az utódál
lamok magyar ev. lapjainak szerkesztőivel meg
kell teremtenünk az összeköttetést, nemcsak az ő
cikkeiknek, de az utódállamok hivatalos egyházi
megnyilatkozásainak is helyet kell adnunk, va
lamint reá kell bírnunk a magyarországi ev. ki
sebbségeket is, hogy Luther erkölcsi bátorságá
val adjanak nyíltan hangot vélt sérelmeiknek és
kívánságaiknak. Csakis így lehet egészséges köz
szellemet teremteni és legalább egyházi téren
egy olyan nemzetközi hangulatot csinálni, ame
lyikből tényleg béke, testvéri kézfogás, megértő
és megbocsátó szeretet és közösen végzett építő
munka indul el győzelmes útjára.
Egyed Aladár,
ev. lelkész.

Hátralékos előfizetőinket kérjük, hogy 1290.
számú postatakarépénztári csekksfdmlmi küld
jék be hátralékaikat.
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Ész és hit.
Ma amidőn a múlt században s a jelen évszá
zad első tizedében nagy észbeli erőpazarlással
emelt rácionálista mechanisztikus világelmélet
épülete minden izében recseg, ropog s a világhá
ború kataklizmájától megrendített épületben
meghúzódó, a Krisztus evangéliumának félretolása által létalapját megtagadó, nyugati kúltúra
felett halálmadarak kuvikolnak, a hypokrizis
rózsás szemüvegét elvető vizsgálat élesebben
látja a ma még modernnek dicsért, holnap tán
megvetett gondolatvilág egyik-másik ferde, hogy
ne mondjam vészes jellemvonását. E gondolko
dásmódot egyebekközt az is jellemzi, hogy el
vesztette az érzéket azon belső összefüggés iránt,
mely az igazán szép, a valóban igaz és az er
kölcsi jó közt fennáll.
Ezen állításokat hadd világítsam meg pél
dával: Ha például megbotránkozunk egy feltűnő
művészi alkotáson, mely erkölcsi érzésünket
sérti, a korlátolt maradíság szemrehányását kell
hallanunk, mert úgymond a szép magában bírja
törvényeit és nem mérhető a mindennaprerkölcs
mértékével, ha erkölcstelen is, mégis csak szép,
ami szép, vagy ahogy a francia minden logikát
arculcsapó frázis mondja: L’art pour l'art.’Vagy,
ha valamiféle új világbölcselet üti fel fejét, mely
nemcsak az Istenbe és örökkévalóságba vetett hi
tet állítja pellengérre, hanem a lelkíösmeret és
erkölcs törvényeit is gúny tárgyává teszi, és mi
az ilyen filozófiát hamisnak és elvetendőnek
merjük mondani, akkor is korlátolt maradiaknak
bélyegeznek, mert hát a tudomány a maga lá
bán áll, a gondolkodásnak meg vannak magas,
örök törvényei, vesszen, ami veszendő, lelkiisme
ret, erkölcs, fegyelem; a gondolkodás törvényei
sérthetetlenek, a tudomány megtámadhatatlan.
Hogy mennyire távolodtunk el egész gondol
kodásmódunkkal az ókor magasztos, szépet, iga
zat és jót összefoglaló eszményétől, de mennyire
tévelyedtünk el a Szentirás fenséges felfogásá
tól is, az kitűnik a bölcs és okos s a balga, ostoba
fogalmának értelmezésénél is.
Ostobának, balgának mondjuk azt az em
bert, aki nem néz hasznára, aki olyat tesz, ami
ből valószínűleg kára lesz, aki biztos javát fel
áldozza valami lehetséges, de még bizonytalan
előnyért. Hányszor esik meg azonban, hogy amit
a felületes szemlélő, balgaságnak tartott, valójá
ban előrelátó bölcseségnek bizonyul, mely a pil
lanatnyi előnyt a maradandó értéktől, az álsze
rencsét az igaz boldogságtól élesebben különböz
tette meg, mint elhamarkodott gáncsoló ja. Vagy
ostobának nevezünk valakit, különösen gyerme
ket, akkor is, ha lassúbb felfogású, gyengébb te
hetségű. Pedig tévedünk. Ha az abnormálísokat
kizárjuk, nincs ember fia, aki születésénél fogva
ostobának volna mondható. Lehet valaki gyenge
tehetségű, lassú felfogású, lehet emiatt esetleg
gúny tárgya is, de ha csekélyebb tehetségét mű
veli és korlátolt tehetségének tudatában a neki
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megfeleld kis körben otthonossá válik, a tehetsé
gét meghaladó dolgokba nem avatkozik, az ve
zércsillag ugyan nem lesz, amint azt nem is kí
vánhatja tőle senki, de ostobának sem nevez
hető, ha saját kis körében hűségesen alkalmazza
és fejleszti erejét és nem akar többnek látszani,
mint ami. Ellenkezőleg a fényes tehetséggel meg
áldott ember, ha gazdag adományaiban biza
kodva, nem erőlteti meg magát, nem fogja össze,
nem fejleszti erejét, hol itt-hol ott próbálkozik,
hiábavalóságokra pazarolja szellemét és nagy
tehetségével hivalkodva, mindenbe belekontárkodik, akkor dőreségbe esik minden tehetsége
mellett is és érvényesül rajta az Urnák szava,
mely szerint az elsőkből lesznek az utolsók.
Nagyon balga vigasz, ha szülők a tanulásban
elmaradt gyermekükről azt mondják, hogy nem
ostoba, van tehetsége, csak nem akar tanulni. E
kijelentésben nyilatkozik meg az észnek modern
túlbecsülése az akarattal szemben, pedig a nem
akarás a lustaság, ha lassan is, de biztosan ve
zeti a jó tehetségűt is a nemtudáshoz. Az osto
baság jellemhiba, mondja Erdmann haliéi filo
zófus. Ha az ostobaság fogalmának mélyébe ha
tolunk, akkor az ész tevékenység felületes réte
gein átjutva csakhamar a jellem kemény ösközetére bukkanunk. Nem is vethetnők soha senki
nek sem szemére ostobaságát, ha nem volna köze
hozzá a jellemnek, az akaratnak, hacsak olyan
fogyatkozás volna akár a béna kéz vagy a korcs
láb.
De mi hívja ki rosszalásunkat, néha bosszankodásunkat is, ha igazi ostobasággal állunk
szemben? Két eset lehetséges: Az ostobaság
magva lehet vétkes nemtörődömség, részvételenség, mely nem érzi szükségét annak, hogy kör
nyezetével, a külvilággal foglalkozzék. Tehát a
nyers, tompa önelégültség, a gondolkodás tu
nyasága, mely nem alkalmazkodik másnak gon
dolatvilágához és ép ezért nem foghatja fel azt,
amit más meg akar vele értetni. A másik esetben
ugyan nem gubózza be magát így önmagába az
ember, törődik a külvilággal, de helyesen fel
fogni szintén nem bírja, mert a dolgokat csak
kicsi személyes érdekeinek szemszögéből néz
vén, megértésüktől önhibájából szintén elesik.
Minden embernek állást kell foglalnia a vi
lág dolgaival szemben, de nagy a különbség,
vájjon ezen állásfoglalása szűk látókörű és tisz
tán személyes-e, vagy pedig tágkörü, sokat át
fogó és megint más, vájjon mások álláspontját
is megbecsüljük-e, vagy dőre fejjel csak a ma
gunkét tartjuk helyesnek. így van a hazafiságnak
is merően korlátolt formája, mely nem abban
hibázik, hogy a világ dolgaival saját hazája érde
kének látószögéből nézi, hisz ez minden hazafi
kötelessége, hanem abban, hogy saját nemzete
érdekeit csak úgy tartja előmozdíthatónak, ha
más népeket lealacsonyít és megvet. Ugyanebbe
a hibába esik az egyház is. mint egyik külső tör
ténelmi megjelenési formája a keresztény gon
dolatnak, ha azt hirdeti magáról, hogy ő az egye
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dül üdvözítő, csakúgy mint az üldözött sektárius,
ki világgá kürtöli, hogy csak ő vele van a szentek
gyülekezete, a többi mind Babilon népe.
Egész természetes, hogy az az ember, aki
minden dolgot csak önérdekének szűk kulcslukán át néz, elveszti az áttekintést, nem láthatja
tisztán a világot és viszonyait, végtére is nem
foghat fel mást, mint ami kulcslukának látóvo
nalába esik, azaz a szószoros értelmében korlá
tolt.
Ha mindkét alakot, a nemtörődöm tunya
gondolkodót s az egyoldalú elfogult gondolko
dót egymásmellé állítjuk, úgy rokon vonást ta
lálhatunk mindkettőben. Mert úgy a nemtörő
dömség, mely a külvilágot nem tartja érdemesnek
a befogadására, — mint az egyoldalúság, mely
csak saját kis érdekeinek szűk nézőpontjából
látja a világot, egy közös gyökérből sarjad s e
gyökér az önzés. Akár puhányként kagylóba
zárkózik tompa énünk, akár rá akarja erősza
kolni magát a dolgokra és viszonyokra, rejtett
rugója mindkét esetben az önzés, s így az önzés
ben találjuk végre is minden dőreségnek magvát.
Ebből következik, hogy az ostobaság veszélye
egyaránt fenyegeti a gyengetehetségüt és a nagy
tehetséggel megáldottat, sőt a tehetségesnél tán
még inkább kell tartanunk attól, hogy önmagát
túlbecsülve megvesse a világot s világnézetében
személyes érdekei vagy önző szeszélyei által ve
zettesse magát.
*** Ha most már az Önzésben leltük meg minden
ostobaság és dőreség gyökerét, akármilyen tehetséggel legyünk is megáldva, ennek az önzésnek,
csak az Isten és isteni rend ellen kell még for
dulnia, hogy bűnné fajuljon és így oda jutottunk,
hogy a bűn s az ostobaság szoros kapcsolatban
áll egymással. E következtetésünket a tapaszta
lat, de mindenekelőtt az Isten szava is támo
gatja. A Szentirás a súlyos bűnt Izráél bolond
ságának nevezi, a szerencsétlenségben, mely a
bűn következményeként nehezedik az emberre,
a dőreség által ütött eves sebet lát, — a bűnös
és bolond szónak azonos értelmet tulajdonít, a
bűn az emberi balgaság és ostobaság.
A balgaság lényege, hogy a pillanat élveze
tét nézi csak és nem gondol a következményekre,
hogy az ódon, patinás aranyat becseréli a friss
veretű, fényes rézfillérért, hogy gyönyörrel él
vezi a halálos mérget, ha édes az íze, futóho
mokra építi házát, nem gondolva a közelgő vi
harral, mely elsöpörheti bizonytalan alapon
nyugvó hajlékát. S a bűnös követi el azt a dőre
séget, hogy élvezettel hajtja fel az édes méreg
poharát, hogy a múló öröm csillogó rézdarabját
cseréli be nyugodt lelkiismeretének, ártatlansá
gának, örök boldogságának aranyáért.
De igazán oly rövidlátó-e a bűn, hogy csak
a jelen pillanatot nézi? Nem tekint-e néha, meszsze előre a jövőbe és tűzi ki nagy gondossággal
célját, melynek eszközeit nagy okossággal vá
lasztja meg? ó igen, de mégis, — nem utalok
most arra, hogy néha épen a legnagyobb körülte-
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kiütéssel és túlzott számítással tervezgető go
nosztevő minden körmönfontsága mellett csekély
mellékes hiba, kis elnézés következtében kerül
az igazságszolgáltatás hálójába. De ha minden
még oly fényesen sikerül is, akkor is balgaság a
bűn, mely csak a legközelebbi jövőre gondol és
ha gondol is a végre, nem gondol a legvégre,
arra a végre, amelynek sem eleje sem vége nin
csen, az örökkévalóságra. Erről a végről nem
gondoskodik a legnagyszerűbben megalapozott,
a legravaszabbul véghez vitt bűn sem, s így mégis
csak dőreség.
A bűn azonban nemcsak a cselekvés céljai
val és következményeivel szemben tesz rövidlá
tóvá, hanem nyomasztólag hat egész gondolko
dásunkra és világnézetünkre is, e tekintetben is
elbolondít. Aki egyszer megszokta azt a korlá
toltságot, hogy cselekvésénél csakis a látható
világ ítéletét veszi tekintetbe, az lassanként oda
jut, hogy a láthatatlan világ s ennek személyes
összefoglalása, az Isten, kivész gondolatvilágából,
hogy szárnyuk szegettek lesznek gondolatai és
végre nem emelkedhetnek túl a legközelebb eső
kézzelfogható, érzékelhető dolgokon.
Ha aztán mégis egyszer szembe találkozik
az Isten gondolatával, tagadásával segít magán
megtompult esze. A bolond mondja szívében,
hogy nincs Isten, így áll a zsoltárban, mely örök
időkre kimondta az atheizmus ítéletét.
Az Istentagadás úgy viszonylik az Istenbe
vetett hithez, mint egy dohos, alacsony, fülledt
pince a zöld erdő étfbemeredő szellős templomá
hoz, bezárja szellemünket, a látható világ szűk
négy fala közé, míg a hit a szívet boldogító, szel
lemet felszabadító végtelenséget tárja ki előt
tünk. Nincs ostobább elcsavarása az igazságnak,
mint az a napjainkban hangoztatott állítás, hogy
az Istentagadás az igazi felvilágosultság, a szel
lem igazi felszabadítása. Melyik szellem szaba
dabb? az-e, amely ahhoz tapad, sírni minden
szellem nélkül is kézzelfogható, amiben az állat
nak csakúgy van része, mint az embernek? vagy
az, mely az Istenbe vetett hit szárnyán maga
alatt hagyván a látható és tapintható világ szűk
odúját, sasként emelkedik a végtelenbe, az Iste
nibe, az örökkévalóságba? Melyik részen vem itt
a korlátoltság és balgaság?
Az atheista, aki azt állítja, hogy mély gon
dolkodása vezette az Istentagadásra, önmagát
ámítja, mert csak úgy jutott oda, hogy gondola
tainak lemetélte szárnyát, ha komolyan elmé
lyedt volna: az Istenhez jutott volna, nem pedig
el Tőle.
(F o ly ta tá s a k ö v e tk e z ik .)

— Gyámintézet. A dunántúli egyházkerületi gyám
intézet Scholtz Ödön és Rupprecht Olivér elnöklete
alatt október 15-én tartotta közgyűlését a kőszegi
templomban. A közgyűlés Dr. Tirtsch Gergely kőszegi
lelkész imájával és 2 Kor. 8, 7—9 felolvasásával kez
dődött. Rupprecht Olivér vil. elnök megnyitójában
rámutatott a gyámintézet nehéz helyzetére. A szét
osztható segélyek jelentékenyen nem csappantak meg,
összesen 46 kérvény érkezett be; ezekből kitűnik,
hogy igen nagy bajok vannak. A kőszegi Nőegylet a
közgyűlés szine előtt 50 pengőt nyújtott át az elnök
ségnek. —- Scholtz Ödön esperes egyházi elnök meg
említette, hogy a Gusztáv Adolf Egylet bevétele
2,130.000 márka volt, százezer márkával több, mint
az előző évben. Az egyházkerületi gyámintézet ta
valyi bevétele 10.300 pengő volt, az idei eddig 9838
pengő, ehhez jön a kőszegi Nőegylet 50 pengős ado
mánya és egy offertórium. Beküldetett a kerületi
gyámintézethez 5377 pengő, ebből szabad rendelke
zésre áll 3913 P. A nagy szeretet-adományra 784 P
küldetett be; az egyházkerületi, szeretetadományra
164 P-t juttattak. A Luther-alapítvány 398 P-re, a
Lőw-alapítvány 362 P-re, a Rupprecht—Káldy-alapítvány 2521 P-re emelkedett. A Gusztáv Adolf Egyletre
52 P folyt be. A theol. fakultás 20 P-t, a soproni
tanítóképző-intézet 30 P-t küldött, öt egyházmegyei
gyámintézetnél a bevétel az előző évivel szemben emel
kedést mutat. Szalay István a győri, Dr. Jambrich
Béla a somogyi egyházmegyei gyámintézetek vil. el
nökei, D. Dr. Pröhle Károly a soproni női gyámintézet
elnökei lettek. A Gusztáv Adolf-perselyek október
31-iki gyűjtés eszközlése után felnyitandók s az össze
gek az esperességi gyámintézetek útján november
30-ig az egyházkerületi gyámintézet pénztárába kül
dendők. — A segélyek felosztása a következő: a 303
pengős kis szeretetadományt kapja Nagyszokoly, a
kerületi szeretetadományt 164.22 P-t Kisbabot, a
Rupprecht—Káldy-alapítvány kamatát 135 pengőt
Lenti szórványközpont. Zalaegerszeg 150 pengőt kap;
azonkívül 9 gyülekezet egyenként 100 P, 7 gyülekezet
50 P, 1 gyülekezet 40 P segélyben részesül. — Egye
temes világi elnök választásnál a közgyűlés újra báró
Feilitzsch Artúrra adta szavazatát. A Gusztáv Adolf
Egylet 100 éves jubileumán az elnökség részt vesz;
erre a jubileumra a zalai egyházmegyei gyámintézet
egy hektoliter badacsonyi bort ajánlott fel. A köz
gyűlés imával ért véget.

— Az Egyetemes Evang. Egyházi Gyámintézet
rendes évi közgyűlését november hó 21—22. napjain
tartja meg Balassagyarmaton. Az azon résztvennj
szándékozók kedvezményes vasúti jegy váltására jo
gosító igazolványokra vonatkozó igényüket jelentsék
azonnal, de legkésőbb október 28-ig Kuthy Dezső
egyetemes főtitkárnál (Budapest, Üllői-út 24.) a ki
induló állomás és vasúttársaság megjelölésével.

— Esperesválasztás. A budapesti egyházmegye
Broschko G. A. utódjaként Kemény Lajos igazgatólelkészt választotta esperesnek.
— Misszióegyesületünk november 6. 7. napjain
Budapesten tartandó közgyűlésével kapcsolatban külmissziói konferenciát rendez. A konferencia megnyi
tása november 6-án délután 5 órakor lesz az egye
temes egyház imatermében, üllői-út 24. sz. alatt.

HI R E K.

— Esküvő. Fadgyas Aladár komáromi lelkész
október 22-én tartotta esküvőjét Győrött Seybold
Jankával, Seybold Károly zurányi esperes leányával.

1931.__________________________ EVANOELIKUSOK LAPJA
Előadásokat tartanak: Achenbach Pál a Licht im
Osten németországi misszió lelkésze, Lasota Károly
ev. lelkész, a St. Andrä-i bibliaiskola tanára, Johnson
Gisle, a budapesti norvég misszió lelkésze, Németh
Károly esperes, a Misszióegyesület elnöke, báró Podmaniczky Pál theol. dékán, a Missziói Lapok főszer
kesztője, Dr. Farkas Mária diakonisszafötestvér ?
még mások. A Missziói Tanács ülése november 7-én
délben 12 órakor, a közgyűlés ugyanezen napon este
7 órakor lesz ugyancsak az üllői-úti imateremben.
Részletes programmot legközelebbi számunkban ho
zunk. Azok a vidékiek, akik a konferencián résztvesznek s szállásról, valamint kedvezményes ellátásról
való gondoskodást igényelnek, sziveskedjenex jelent
kezni igényeik megjelölésével Rimár Jenő vallástanár
címén Budapest, VIL, Gizella-út 28. sz. alatt.
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házon kívül taníttató dunántúli egyházkerületi lelkész,
aki a segélyezésre jelentkezik.

— A Luther Naptár huszadik évfolyama megjelent.
A Luther Naptár 1932-iki évfolyama a huszadik év
folyam. Húsz év óta kopogtat be ez a jóbarát az
evangélikus családok ajtaján, — s kínálja szellemi
javait. Mindig nagy szükség volt reá, de különösen
most érezzük nagy jelentőségét az egyház- és nemzetépítő munkában, amikor a lelkek nyugtalanok, ami
kor erősíteni kell a hitet, a bizalmat az isteni gond
viselésben. Ezt a feladatát a jubileumi évfolyam szé
pen megoldja már azzal is, hogy a Gusztáv Adolf
emlékünnepre való tekintettel Gusztáv Adolfról és a
Gusztáv Adolf egyesületről több cikkben emlékezik
meg. A szerkesztő, Németh Sdmm l, írta meg Gusztáv
Adolf életét, — Vdlyl Nagy Géza lelkes ünnepi ódáját
Gusztáv Adolfhoz bizonyára sokszor fogják Szavalni
— A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nem
emlékünnepeinken; Ziermann Lajos két értékes cikk
zeti Szövetsége leányegyesületi vezetők számára ez
ben ismerteti a Gusztáv Adolf Egyesület és Egyetemes
évben is kiadja Munkaprogrammját. Tárgya: I. Bib
liatanulmány. 1. A Mesterrel szemtől-szembe (10 óra). ** Gyámintézetünk között levő százéves kapcsolatokat és
2. Az imádság (7 óra). 3. Az Úri ima (14 óra). 4. Al Rendtorff Ferencet, a Gusztáv Adolf Egyesület elnö
két. Az alkalmi jelentőségű cikkek közül kiemeljük
kalmi tárgyak. II—III. Értelmi és szociális ismeretek.
még ugyancsak Ziermann Lajos cikkét a salzburgi
1. Magyar hazánk szépségei. 2. Illusztráló olvasmá
protestánsok elüzetésének 203 éves ünnepéről. D. Payr
nyok. 3. Unnepély-programmok stb. IV. EgészségSándor az ö szokott történeti alaposságával s mégis
gondozás. Sport és társasjátékok. A Munkaprogramra
érdekes, lebilincselő előadásával irja meg a Berzsenyi
8 hónapra októbertől májusig terjed és részletes ki
család jelentőségét ev. egyházunkban dr. Berzsenyi
dolgozása havonkénti füzetekben jelenik meg. Elő
Jenő egyházkerületi felügyeld halála alkalmából Dr.
fizetési ára 6.80 P. Megrendelhető a M. K. L. N. Sz.
Kiss Jenő Jézus gyermekkori színhelyét: Názáretet
központjában Budapest, IV., Váci-u. 78—80. I. 6.
mutatja be. A többi cikkíró: dr. Sztranyarszky Sándor,
— Lelkészválasztás. A büki egyházközség a Farkas
vitéz
Magassy Sándor, Móra Ferenc, TOltéssy Zoltán,
Elemér halálával megüresedett lelkészi állásra Fülöp
dr.
Oraiecz
Ödön, dr. Böhm Dezső, Hamvas Bélu,
Dezső uraiújfalúi segédlelkészt választotta meg.
Harsányt Gyula, dr. Koiacsics Sándor lelket nemesítő,
— A dnnántúli Gyáraintézet és Lnther-Szövetség
egyházias, hazafias cikkeikkel illeszkednek bele a
október 15-én a kőszegi templomban ünnepélyt ren
naptár programmjába. A szépirodalmi részben Vdlyl
dezett. A kezdő imát Ziermann Lajos kormányfőtaná
Nagy Géza, Szigethy Lajos, Jakus Imre, Kutas Kál
csos, egye emes gyámintézeti elnök, a zárólmát Zongor
mán, Bel'czíiné Okolicsdnyi Ei a, Margócsy Emilné,
Béla esperes, egyetemes egyházi főjegyző mondta.
Vladár Viktor, Bakó József neveivel találkozunk. A
Scholtz Ödön esperes, egyházkerületi gyámint. elnök
záró elmélkedést Kuthy Dezső irta. A naptárak sorá
1 Péter 2, 4 alapján németnyelvű egyházi beszédet
ból úgy belső szellemi tartalma, céltudatos szerkesz
mondott; Németh Sámuel soproni líceumi igazgató
tése, mint külső kiállítása szempontjából messze ki
előadást tartott. A vegyeskar Kühn János vezetése
emelkedő naptárt melegen ajánljuk olvasóink figyel
alatt Gailbraith: Imádd az égi királyt dicséretet éne
mébe.
kelte. Az ünnepség után toronyzene volt a kőszegi
— Szentetornya. Az egyházközség újonnan épült
gyülekezet új tornyából.
templomát október 18-án szentelte fel D. Dr. Raffay
Sándor bányakerületi püspök. A gyülekezet lelkésze
— Házasság. Ifj. Blázy Lajos péczeli lelkész okt.
Csermák Elemér, felügyelője Dr. Székács István.
19-én vezette oltárhoz Gömöry A. Erzsébet vallás
tanárnőt a kaposvári templomban. A házassági fri
— Pesterzsébeten október 11-én teaesttel egybe
gyet id. Blázy Lajos, a vőlegény édesapja áldotta
kötve, özv. Dankovátz Antalné, jótékonylelkü nőtest
meg. A házastársakra szép hivatás vár a Péczel —
vérünk arcképleleplezési ünnepét rendezte meg nagy
Rákoscsaba — Isaszeg missziói egyházban.
sikerrel az érdemekben gazdag Evangélikus Nőegylet
Hasábokat lehetne írni özv. Dankovátz Antalné kedve?
— Gyermekneveltető lelkészek segélyezése. D. Kapi
anyánkról, — mert így nevezi őt az egyház aprajaBéla püspök kezdeményezésére a dunántúli egyháznagyja, — de a mai papírtakarékosság miatt csak
kerület lelkészei a házon kívül taníttató lelkészek
pár mondatban tömörítem össze mondanivalómat. — Ő
segélyezésére évi 24, 36, illetve 50 P önkéntes ado
volt az, aki 1926-ban egyik telkének árát lelkész
mány befizetésére kötelezték magukat, összesen évi
urunknak átadta, úgyszólván ennek árán vásároltatott
4760 P-re lehet számítani, amely 65 középiskolás, 14
meg az a kedves domb, amelyen a mi kedves, Isten
főiskolás és 2 más iskolába járó tanuló között kerül
nek szentelt templomunk épült. Gondja volt arra,
felosztásra és pedig olyanformán, hogy a főiskolákba
hogy a teret szép növényzettel és fákkal beültette,
járó lelkészgyermekek mégegyszer annyit kapnak,
a templom részére énekes könyveket vásárolt, évrőlmint a középiskolások. Segélyben részesül minden
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évre a szegény gyermekek felruházását forró szere/ • tettel karolta fel, hogy az építkezésből származott
óriási adósság terheit viselni lehessen, 5030 pengőt
adományozott k amatmentes kölcsönre, vagyona nagyréSzét idővel az egyház fogja örökölni stb. stb. De
nem is tudnám mind elsorolni azokat a nagy tetteket,
melyeket az Isten országa építése terén végezett.
. Rajta valóban beválik az a régi mondás: »aki jót
cselekszik kétszer él«, én pedig hozzáfűzöm azt a
bibliai, igazságot L »aki pedig az öKvagyonát az Ur
oltárára teszi, az örökké él«. — A mi szíveinkben
valóban élni fog, míg csak lüktet bennünk az. élet, de
kedves arcképének megnagyításával és annak a ta
nácstermünkben való elhelyezésével azt a kedves célt
akarjuk elérni, hogy a mi utódaink is zárják őt be
szeretni tudó szíveikbe, a mi gyermekeink és uno
káink ajkáról is szálljon hálaima azért, hogy az Ur
az ő adakozó szívével megajándékozott bennünket.
Kettőzött örömöt éreztünk, mert kedves Anyánk ott
volt közöttünk test szerint is, velünk örült, velünk
énekelt. Hála legyen ezért a kedves ünnepért a min
denható jó Istennek és köszönet azoknak, akik oly
váratlan nagy számban résztvettek, elismerés a szor
gos Mártáknak, és az élő virágfűzérnek, a mi kedves
ifjúságunknak, öröm adózás a sok szép virágért. A
kegyelemben gazdag Isten áldja meg kedves Anyán
kat lelki és testi erővel továbbra is, hogy még több
Teréz-napot ünnepelhessünk együtt a jó Isten dicső
ségére! — Sipos Andrásné.
— Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. miszszióegyesület 1931. évi július, augusztus és szeptember
havában befolyt összegekről: Offertorium: Győri egy
ház 9.60 P. Adományok: Borsos Magdolna, Duna
haraszti 2.-- P, Protestáns ifjúsági gyülekezet, Kőszeg
21.— P, özv. Tichy Gyuláné, Arad (203.— Lei) 6.82 P,
Borsos Magdolna, Dunaharaszti 3.— P, id. Roth Sán
dor, Kőszeg 2 — P, Borsos Magdolna, Dunaharaszti
3.— P, Ritter Kálmán, Győr 5.— P, Kiss Lajosné, Győrújfalú 1.— P, özv. Giffing Edéné, Budapest 2.— P,
Egy Isten előtt jól ismert hívő ajándéka Fábry nyír
egyházi lelkész által 5.— P. Persely gyűjtés: »Fébé«
diakonissza nőegylet 50.— P. Előfizetések a »Missziói
Lapokéra: Draskóczy Ede főesperes, Makó 1.— P,
Pottornyay Vilmos, Budapest, II., Toldy Ferenc-utca
7. sz. 1,— P, Stoll Ernőné, Nyíregyháza, Sip-utca 6. sz.
1 — P, Vértesi Zoltán lelkész, Magyarboly 1.— P,
Egyetemes egyház pénztára 700 pl. 42.— P, Pintér
Mihályné, Győrújfalú 1.— P, Hudák Mária, Tótkomlós
1930. évi 1.— P, Racskó Anna, Tótkomlós 1930. évi
1.— P, Boszágh Pál, Tótkomlós 1930. évi 1.— P. —
Ez alkalommal is felkérem a lelkésztestvéreket, hogy
ha többféle adományokat, vagy tagdíjakat küldenek
be, ne az utalványon részletezzék a küldött összege
ket, hanem levélben vagy levelezőlapon ellennyugta
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alakjában értesítsenek a küldeményről. Költségkímé
lés szempontjából külön nyugtát nem küldhetek4 ha
nem havonként a »Missziói Lapok«-ban és az »Evan
gélikusok Lapjá«-ban nyugtázom a küldött összegeket.
A »Missziói Lapok« előfizetőit pedig kérem, hogy eset
leges felszólamlásaikat ne hozzám, hanem a lap szer
kesztőségéhez Sopron, Szegély-út 30. intézni szíves
kedjenek. Az Ur áldó kegyelme legyen velünk! Buda
pest, 1931. évi október hó 1-én. IV. Deák-tér 4. I. 1.
Broschko G. A. pénztáros.

K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
I. Cs. A nyugdíjintézet pénztára az ön levele

szerint egy olyan lelkésznek, aki az intézet tagja nem
is volt, 22.566 pengő 65 fillért fizetett ki egy összeg
ben, s azonkívül 2680 pengő évi nyugdíjat állapított
meg számára. Az ügy fontos és közérdekű. Hogy be
küldött sorait mégsem közölhetem, annak oka az,
hogy az Egyetemes Nyugdíj ntézet bizottsága az egye
temes közgyűlésnek tartozván felelősséggel, a lap ki
csiny terjedelmét nem vehetem igénybe olyan ügyek
számára, amelyekre vonatkozólag az egyháztagok a
közigazgatási fórumokon élhetnek kifogásaikkal, s
amelyeknek az egyházi sajtóban való tárgyalása ered
ményre úgy sem vezet. Csak annyit tehetek, hogy a
figyelmet felhívom erre az ügyre, ami ezekkel a so
raimmal megtörtént. Tessék az ügyet az egyetemes
közgyűlés elé vinni. Ott a nyugdíjintézett bizottság
élőszóval előadhatja eljárásának indokolását, s a köz
gyűlés határozatilag állást foglalhat. Részemről önnek
adok igazat. — Dr. S. J. R. ön azért tesz szemre
hányást az Ev. Lapjának, hogy nincs benne elég
»lutheránus öntudat«, amint az megtalálható raf. il
letve r. kath. lapokban és folyóiratokban. Tény, hogy
az Ev. Lapja nem dicsekedhetik azzal, hogy a szek
ták tónusában beszél olvasóihoz. De az én felfogásom
az, hogy »lutheránus« mivoltát tagadná meg, ha nem
volna abban az értelemben »katholikus«, amilyenben
ez a szó a mai keresztyénségben diszkreditálva van.
A »lutheranizmus« a »kathoiicizmus« vagyis az oikumenicitás képviselője a most felkapott és felfújt szektáskMás világában. A keresztyénséget a szektáskodó
handabandázás és éretlen felfuvalkodottság mindig
megmételyezte és most is megfertőzi. Amit ön vád
ként említ, azt én dicséretnek veszem. Az Ev. Lapja
nem ordít a farkasokkal. Az »öntudatos« és felekezetieskedő keresztyénség férges gyümölcsei elég nagy
számban mutatkoznak a magyar keresztyénség szo
morú fáján ahhoz, hogy minden komoly keresztyén
ember szégyenkezve forduljon el tőle.
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Jézussal.
„És választa tizenkettőt, hogy vele le 
gyenek.** Márk 3, 14.
„Ti vagytok pedig azok, kik megma
radtatok énvelem az én kisérteteimben."
Luk. 2 2 , 28.
„Felele néki Simon Péter: Uram, ki
hez mehetnénk? Örök életnek beszéde van
tenálad." Ján. 6 , 6 8 .

Az embernek kétféle környezete van. A ter
mészeti és a természetfeletti környezet. A fizikai
és a szellem i környezet A kettő nem egyenrangú.
A kérdés az, hogy melyik szolgál alapul a má
siknak. Másként téve fel a kérdést: A természeti
környezet érteti-e meg velünk a természetfölöt
tit, vagy pedig megfordítva. Ez különbözteti meg
a valláson embert a vallástalantól: A hivő a ter
mészetfölötti környezetből tanulja meg azt a pa
radigmát, amely szerint a természeti világot ma
gyarázza, értelmezi és hajtogatja. A természet
fölötti világ adja meg neki a kulcsot a természeti
világ titkainak és kulcsainak feltárásához. A
szupernaturális környezet határozza meg maga
tartását a naturális környezethez. Ez a szellemi
életnek, az új életnek egyik fontos, szem elől
nem tévesztendő alaptörvénye. Senki sem juthat
el az élet valóságához, aki nem jutott el a ter
mészet fölötti környezet meglátásához s aki nem
vonta le ennek a meglátásnak a konzekvenciáit
teljes alázatossággal, őszinteséggel és bátorság
gal s pern valósította meg azokat a következteté
seket helyes gondolkodás, helyes cselekvés, he
lyes életfelfogás által.
Ismeretünk és meggyőződésünk aszerint nő
a helyes irányban, ahogyan az életünk tapaszta
latait bele illesztjük abba a magasabb rendű vi
lágba, amely a fizikai környezetünknek bázisa,
s ahogyan a fizikai környezetünket annak a szupematurális világnak a törvényei és értékei sze
rint ítéljük meg. Annak a természetfölötti világ
nak az érzéklési szerve nem hiányzik egyetlen
emberből sem. Ez az a lélek, amelyet Isten le
helt az emberbe, a letörölhetetlen képmás; az
Istenhez való gyermeki viszony. Aki ebből kiin
dulva, ennek az érzéknek az igénybe vétele és
kalauzolása mellett bátran, őszintén és becsületesn néz szembe az életnek, az megtalálja az élet
mélyebb, igazi jelentőségét és értelmét.
Ezt a jelentőséget és értelmet tökéletesen
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M eiielin lk hatenkánt aovszer. v a sá rn a p .
Elinzitésl i r : ENsz tv ri 6 P. 48 ML lélém 3 P
20 ML oenadtvrt 1 P. 80 ML Elf sz ia 18 lill
Hirdetési Ira k e a p a p v a z is szarint.

napvilágra hozta és kijelentette Jézus Krisztus.
Ebben a világosságban és kijelentésben van az
üdvösség, s az az erő, amellyel Jézus az embe
reket erre a világosságra tudja vinni az értelmet
lenség, tudatlanság s a naturális környezet er
kölcsi és bölcseleti zűrzavarának, hogy úgymond
juk közvetlenül adott, halál és kárhozat alatt
álló világából, az erő a megváltás ereje.
Az újjászületés ebben a vonatkozásban mint
új környezetbe jutás jelentkezik és érezteti ma
gát. Felszabadulva életgátló kötelékekből, a lé
lek nemcsak szabadnak, hanem erősnek, elpusztithatatlannak ismeri fel és tudja magát. Az
örökélet erői áramlanak beléje és belőle. Szinte
ösztönösen rátapint az új kapcsolatokra és közös
ségekre. amelyek újra meg újra boldogsággal,
örömmel töltik el, mert olyan távlatok nyílnak
meg előtte s olyan lehetőségek lesznek válósággá,
amilyenekről azelőtt sejtelme sem volt. A ku
darcnak minden lehetősédét kizáró győzelem —
bizonyság tölti el, amikor teljes szívvel, lélekkel,
elmével és minden erejével beleoltatik Istennek
kimondhatatlanul dicsőséges és boldog, tiszta és
hatalmas életébe.
E mellett az új életmegtapasztalás mellett
eltörpül, lényegtelenségbe s jelentéktelenségbe
foszlik mindaz, ami addig becses élettartalom
nak, érdemes célkitűzésnek, nemes ambíciónak
s jogos törekvésnek tetszett. Meglepő, szinte meg
döbbentő közömbösség lép fel sok-sok dolog
iránt, ami azelőtt lelkesített vagy csüggesztett;
megörvendeztetett vagy aggasztott. S viszont
valami tüzes szeretet, vágy, lelkesedés lángol a
lélekben olyan dolgok után, amelyek eladdig
hidegen hagytak, amelyeket semmibe vettünk
vagy szánakozóan lemosolyogtunk.
Ennek az új környezetnek középpontja nem
az „én“, hanem a Krisztus. Életünk kilódult az
egyensúlyból, decentralizálódott, úgyhogy önma
gában nem találja meg, de nem is keresi az
egyensúlyt s az élet perifériáit szimmetriális szer
vezetije foglaló középpontot. Érezzük, hogy ki
lendültünk a régi életsíkból, hogy élettengelyünk
elfordult, s visszazökkenni a régibe, ez volna a
legnagyobb csapás és legvégzetesebb veszteség.
A Jézus Krisztus környezetében élni, az ő életét
élni, vele maradni kisérteteiben és szenvedései
ben, halálában és feltámadásában, ez lesz ezentúl
számunkra az igazi, a jelentős, értékes, tiszta és
komoly élet. S onnan a Krisztussal való közös
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ségből kifolyólag szabályozni egész magatartá
sunkat a világ jelenségei irányában: ez lesz szá
munkra a békességet, erőt és győzelmet jelentő
életfeladat és életmunka.

1931.
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Ész és hit.
II.

Amint korlátoltság az Istentagadás, úgv
korlátoltságról teszünk tanúságot akkor is, ha
azt állítjuk, hogy nincsen örökkévalóság, hogy a
halál mindennek a vége. Ha az ostobaság abban
áll, hogy megfeledkezünk a végről, ha a dőre
cselekvésének mértékét és törvényét kizárólag e
világon keresi, akkor a másvilág lassan-lassan el
tűnik látóköréből, szellemi szervei eltompulnak
és mert a másvilág képzete most már, kényelmet
len számára, élete nyugalmát is zavarná, egysze-
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rüen avval áltatja magát, hogy az emberi élet itt
a földön ki van merítve, hogy nincs másvilág s a
halál a vég! De aki csak időt ismer és örökké
valóságot nem, az korlátolt és szegény lélek.
Ha ez a korlátoltság az Istenivel és örökké
valóval szemben mindjobban elhatalmasodik az
emberen, akkor előbb-utóbb a földi dolgokat is
zavaros szemmel nézi, elvesztvén az örökkévaló
ság mértékét a földi dolgokat sem ítélheti meg
helyesen, így sarjad az anarchizmus és bolsevizmus őrülete, az Istentagadás talajából.
Láttuk, hogy az ostobaságot meg kell kü
lönböztetni, a gyenge észbeli tehetségtől, épúgy a
bölcseséget élesen el kell különíteni mindattól,
amit okosságnak, éleselméjűségnek stb. neve
zünk. Egészen az illetőtől függ, hogy okosságá
val, vagy éles elméjével bölcs lesz-e vagy balga.
Dehát akkor mi a különbség az okosság és
bölcseség között? A bölcseség mindenekelőtt
élettapasztalaton nyugszik. Okos lehet gyermek
is, de bölcs csak érett korban lesz az ember, ha a
tapasztalatok gazdag kincsével töltötte meg lelke
tárházát és belső világának kialakításában nyug
vóponthoz jutott. Az okosság az ész, a bölcseség
a jellem dolga.
A bölcs fegyelmezett, józan, tiszta életű em
ber, aki szenvedélyei felett uralkodik, aki lényé
nek súly és középpontját megtalálván, ebben
minden kilengéstől menten megpihen.
Az élettapasztalat és kialakult jellem mel
lett legfontosabb tehát, hogy megtalálta-e és hogy
hol találta meg az ember lényének közép- és
súlypontját. Ez az emberben magában a szellemi
erők egyensúlyában nem fekhetik, mert ebből
csak holt, sivár, tespedő nyugalom származhatna,
de nem a bölcs, élő, tartalmas, mély békessége.
A folyton ingadozó, hullámzó világ egymásra
torlódó jelenségeiben szintén nem találhatja meg
ezt a nyugvópontot. Hol legyen hát? Az az iga
zán bölcs ember koronája, hogy nyugalmat és
támaszt talált abban, ami e látható világon túl
van, hogy homlokát beragyogja az örökkévaló
ság világossága, hogy egy örök világgal áll kap
csolatban, melynek magaslatára emelkedve, maga
alatt látja a földi világot egvmás ellen küzdő
érdekeivel, talányaival és ellenmondásaival, szó
val legyőzte a világot.
Mennyi félreértéstől és zavartól menekült
volna meg a világ, ha sokan, kik azt hívén ma
gukról, hogy éleseszüek és nagytehetségüek,
nem tartották volna magukat hivatva arra is,
hogy azokat a kérdéseket tárgyalják le, amelyek
ben csak a bölcs, az igazi bölcseség fia mondhat
ítéletet. Mennyivel több megértést mutatott itt
is az ókor, mikor azt tartja, hogy aki bölcs akar
lenni, annak önmagát kell mindenekelőtt megtisztítatnia, le kell csillapítania a vágyak és szen
vedélyek viharát, a külső szemet bezárni, hogy
a belsővel láthasson, ahogy ezt Hypokratesnél
minden idők legnagyobb orvosi zsenijénél olvas
hatjuk. Hogy a legmagasabb igazságok megisme
rése nem képzelhető el az akarat megtisztulása
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nélkül, hogy aki az emberi szív és lélek legfőbb
kérdései felett ítélni akar, annak összefoglalt,
megnyugodott az örökkévalóságra irányult szel
leme kell, hogy legyen, azt jobban értették az
ókorban, mint napjainkban, amikor éretlen, szen
vedélyeiktől korbácsolt, az Istenitől elfordult
profán szellemek arra vetemedtek, hogy világ
bölcsekként lépjenek fel és az emberiség legmé
lyebb kérdéseit megoldják. Ilyen körülmények
közt nem csoda, ha oly eredmények kerültek
napfényre, melyek az Istent és örökkévalóságot
tagadják, a szellemet, anyagi tevékenység kifo
lyásának tartják s az embert majomivadékká tet
ték, akkor nem csoda, hogy bölcseségük dőre
ségbe fulladt.
Már az ókorban tehát oly férfiúban látták az
igazi bölcset, aki tapasztalatokban gazdag, har
monikus befejezettségben, a világot maga alatt
látván, boldogságában a világ kedvezésétől, örö
métől és fájdalmától független. De hogy miként
jut idáig az ember, azt az ókorban nem tudták.
Majd abban látták a világ legyőzését, hogy a vi
lág örvénylő forgatagába és élvezeteibe teljesen
elmerültek, majd abban, hogy előkelőén vissza
vonultak a világ érdekeitől, örömétől, fájdalmá
tól és erényeik, bölcseségük rideg magaslatáról
megvetéssel tekintettek le reá. Így célt nem ér
hettek. Hogy odajussunk, ahhoz kell, hogy a lát
ható világ felett álló világ létéről meggyőződjünk
és az odavezető útat megismerjük. Minderről az
ókor bölcseinek, csak sejtelme volt.
Krisztus volt az, aki megmutatta az útat, a
világ felett diadalmaskodó bölcseséghez és ö az
igazság az út és az élet, ö a mi böicseségünk,
Aki a földi világot, a túlvilággal egyesítve szemé
lyében, hívőit arra a pontra állítja, ahonnan ma
guk alatt elterülve látják e világot. Krisztus a
bölcsnek eszményképe, a világ legyőzője, tele
belső harmóniával és gazdag tapasztalattal, aki
bölcs emberekké avathat bennünket is. ö általa
értjük meg a szentírás szavát, hogy az istenfé
lelem a bölcseség kezdete. A keresztyén bölcs e
világ dolgait nemcsak általánosságban a láthatat
lan és örökkévaló világ szempontjából nézi, ha
nem minden örömét és szenvedését, miden gon
dolatát és tettét szigorúan az Isten országával
hozza kapcsolatba. így minden dőreség ki van
zárva, így tágul ki látókörünk, felölelvén a földet
és a mennyet, az időt és az örökkévalóságot. Itt
nincsen helye a nemtörődöm, tunya önzésnek,
mely önelégülten magába zárkózva eltompul, de
nem talál helyet az egyoldalú önzés sem, mely
csak kis érdekeinek és előítéleteinek szemszö
géből ítél meg dolgokat és embereket, itt le van
gyűrve minden önzés és szükkeblüség s a szűk,
kicsiny én helyett a nagy mindenséget átölelő
Isten országa a gondolkodás és cselekvés ural
kodó középpontja.
Itt van a bölcsnek birodalma, aki meleg szív
vel és élénk érdeklődéssel kiséri az élet örömét
és fájdalmát, de mégis felette áll a világnak,
mert Isten országának, tehát a világ felett álló
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birodalomnak polgára, mely birodalom soha el
nem pusztul, s melynek polgárjogát senki el nem
rabolhatja tőle. Luther Márton e szavaival ,»Kin
csünk, életünk, nőnk és gyermekünk mind elvehetik, mit ér ez ő nekik, miénk a menny örökre",
ott áll a keresztyén bölcseség magaslatán, mely
nem fagyos, kopár hegyorom, hanem az éltető
örök nap sugarától áthevített, a szeretet virágai
val himes bérctető, melyről lenézünk az alattunk
elterülő küzdő, vergődő világra. De a keresz
tyén bölcseség e magasságból azután le is száll
a mindennapi élet kis dolgaihoz, ezeket is be
állítván a mennyei világításba. így Pál apostol
a mennyei bölcseség egyik legnagyobb fia hány
szor lep meg bennünket finom tapintatával, melylyel e világ ügyeit kezeli, mellyel szembeszáll e
világ hatalmasaival, tartózkodva úgy a hozzá
méltatlan hízelgéstől, mint a tiszteletlen, kihívó
dactól, vagy csodálatba ejt bátorságával és lélek
jelenlétével, a legnagyobb életveszélyben is, mi
kor a tomboló tengeri viharban a viharedzett ten
gerészek kétségbeesésével szemben ő az egyet
len, aki el nem veszti fejét a végső veszélyben
forgó hajón.
És mit látunk ma? Hányszor találunk egy
szerű tanulatlan embereket, kik azonban az Isten
országának nagy gondolatvilágában élve, emberek
és életviszonyok megítélésében oly értelmességről, cselekvésükben oly biztosságról, kényes
helyzetekben oly okos tapintatról tesznek tanú
ságot, hogy önkéntelenül azt kérdezzük, honnan
veszik e bölcseséget? Ha azért, mert nem häjhásszák mindenben, csak a saját hasznukat, a
tág lelkiísmeretüek szemében nem egyszer, bal
gáknak tűnnek is fel, hadd nézze őket az Isten
és örökkévalóságot tagadó korlátoltság bolon
doknak, mintahogy az iszapban habzsoló kövér
kacsa fejét rázza a nap felé szálló sas dőreségén,
mégiscsak ők a bölcseség fiai, kik harmonikus
lelki egységben és egyensúlyban Istentől vett bölcseségben diadalmasan állanak e világ förgetegé
ben.
Ki hát a bölcs? Két útat tesz meg a bölcse
ség, elhagyja először a láthatót és mulandót fel
emelkedve a láthatatlan világba, melyet Krisztus
tárt fel előttünk s mint Isten országát e földre
hozott, polgárjogot nyer ez országban, elfogad
ván annak törvényeit és igazait. De azután leszáll
e láthatatlan világ magasságából és az Isten or
szágának megingathatatlan támpontjából szem
beszáll a világgal és legyőzi e világot, helyes
mértéket, tapintatot és biztonságot nyervén a
föld dolgainak megítéléséhez az Isten országának
törvényeiben.
A balga e világ rabszolgája, a bölcs ura e
világnak; a balgának nincs örökkévalósága, ezért
ideje sincsen, a bölcsnek mindig van ideje, mert
övé az örökkévalóság.
És a bölcseség mindenkinek hozzáférhető,
megnyitja csarnokát a lángésznek és a tehetség
nélkül szükölködőnek, műveltnek és műveletlen
nek, tudósnak és munkásnak, férfinak és nőnek,
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öregnek és ifjúnak. Mind-mind hivatalosak e böl
cseség terített asztalához. Szolgái ma is járják
az útakat és hívják a vendégeket: ,,Jertek egye
tek az én kenyeremből és igyatok az én borom
ból."
Nem csalóka délibáb, játszi káprázat, de az
Isten szava gránitnál szilárdabb, pároszi már
ványnál ragyogóbb oszlopain nyugvó erős vár,
— mely kitárja előttünk érckapuit, az egyetlen
igaz bölcseség palotája a Krisztus országa. Itt
nagyobb bölcseség lakozik, mint Szókratész,
Plátó vagy Arisztotelésznél, vagy a világ minden
bölcseinél, mert itt uralkodik és ajándékozza el
magát a benne hívőknek szüntelen az, aki min
den bölcseség kútfeje.
D r. B e y e r J á n o s.

Eugénia császárné kannsszai ntja.
— Egyháziörténeti adatok Paleologue M. müvéből. Mielőtt III. Napoleon a háborút a porosz király
nak 1870. megüzente volna, Ausztria és Olaszország
szövetségét kereste. Egyik miniszterének maga mondta»Háborút csak akkor csinálok, ha a kezem tele lesz
szövetségi szerződésekkel.« Ebből a hármas szövetség
ből azonban semmi sem lett, mert a pápa világi ha
talmának kérdésében nem tudtak megegyezni. Viktor
Emmánuel király azt követelte, hogy az immár egysé
ges olasz nemzet számára az egyházi állammal együtt
elfoglalhassa Rómát is. Napoleon pedig és főként
Eugenia császárné erről hallani sem akart. Francia
történetírók szerint a nagy szükségben még I. Ferenc
József »az apostoli király« is azt tanácsolta Napóleon
nak, hogy teljesítse az olaszok kívánságát. De mind
hiába. Különösen Eugenia volt lelkes híve IX. Pius
pápának. Franciaország magára maradt és elvesztette
a háborút.
Delcassé, a későbbi francia külügyminiszter mondta:
»A római theokrácia követelései fosztottak meg min
ket az olasz szövetségtől a szedáni csata előestéjén.
És 1870-nek tanulságát a francia külügyminiszternek
szobafalára kellene vésni, hogy mindig szeme előtt
lebegjen, mint valami breviárium.« Napóleon herceg,
a császár unokaöccse is mint vádat hányta szemére
Eugéniának: »A pápa világi hatalmának fenntartása
Franciaországnak Elzász-Lotharingiába került.«
Eugenia császárné a végsőig exponálta magát a
pápaság érdekében. Még július végén is 1870. mikor
már megindult és igen kedvezőtlenül folyt a háború,
Eugenia a miniszteri tanácson, melyen mint régensnő,
ő elnökölt, csak annyit engedett meg, hogy Franciaország kivonja csapatait az ölasz Civita Vecchiából,
de tiltakozott az ellen, hogy az olasz nemzet Rómát
elvegye a pápától.
Súlyos harminc esztendő következett ezután. Na
poleon és a császárság bukása, Eugénia menekülése,
Párizsban a kommün rémuralma, Elzász-Lotharingia
elvesztése. Meghalt 1873. a császárné férje és 1879.
egyetlen fia, Lulu herceg is a zulukafferok ellen való
háborúban. Eugenia mint 77 éves özvegy vágyat érzett,
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hogy IX. Pius utóda, a sokat magasztalt s általa is
igén nagyrabecsült XIII. Leo pápa előtt tisztelegjen,
nála vigasztalást keressen. 1903-ban június végén ti
tokban elment Rómába, egy szerényebb fogadóba
szállt és kihallgatásra jelentkezett. De szörnyű csaló
dás érte. XIII. Leo a császárnét nem fogadta, mert
27 év előtt meglátogatta a Quirinálban nem is az olasz
királyt, hanem csak Umberto trónörököst és ennek
nejét, Margeritát. Nagy bűn volt ez akkor a pápaság
szemében. Minden érdemét feledték. Igazi kanosszai
útja volt ez Eugenia császárnénak.
Maurice Paleologue, a francia akadémia tagja,
mondja ezt el »Eugenia császárné vallomásai* cimű
müvében. A francia tudóst és politikust Eugenia 1903ban Párizsban a Hotel Continentálban fogadta s nagy
őszinteséggel, mint nagy titkot beszélte el neki római
megaláztatásának történetét. Csak azt engedte meg.
hogy Loubet elnökkel és Delcassé külügyminiszterrel
közölje okulásul és Rómának jellemzésére. 1903-ban
ugyanis a francia kultúrharc folyamán nagy feszült
ség volt a Vatikán és Franciaország között. Loubet
elnök Viktor Emánuel olasz királyt készült megláto
gatni Rómában a Quirinálban, de a Vatikán tiltako
zott ez ellen. XIII. Leo, ki már közel állott a sírjához,
1903. július 20. amely napokban Eugenia Paleologueot
fogadta, már meg is halt. Tehát kevéssel a halála
előtt volt ily kérlelhetlen és hálátlan egy császárné,
a pápaság hü szolgálóleánya iránt.
•* Paleologue munkája Színi Gyula fordításában a
Pesti Hírlap 1928. évfolyamában is (aug. 12.) meg
jelent. Ebből közlünk néhány egyháztörténelmileg is
érdekes adatot.
Eugenia 1903. június végén titokban érkezett meg
Rómába. Egy igen szerény hotelben szállt meg s innen
kért kihallgatást a pápától. Egy francia bíboros (Matthieu) hozta meg a választ:
— A Szent Atya végtelenül sajnálja, de nem fo
gadhatja Felségedet.
— És miért nem? Talán rosszabbúl van?
— Nem. Sőt azt hiszem jobban van. Azért nem
fogadhatja Felséges Asszonyomat, mert 1876. átlépte
a Quirinál küszöbét, hogy meglátogassa Umberto her
ceget és Margerita hercegnőt. Minden katholikus ural
kodó, aki átlépi a Quirinál küszöbét, örökre ki van
zárva a Vatikánból.
Erre kitört a császárnéból a harag:
— Megtiltják a Vatikánba való belépést nekem. . .
nekem! Azok után, amit a császár és én tettünk a
Szent Szék érdekében! XIII. Leo talán nem tudja,
hogy IX. Pius keresztapja volt a fiamnak? Mondja
meg a pápának nevemben, hogy tiltakozom e határo
zat ellen és kérem, hogy ezt a tilalmat vonja vissza.
De a bíboros hajthatatlannak látszott.
— Nem, Felséges Asszonyom, a Szent Atya hatá
rozata megmásíthatlan és meghagyta, hogy ezt mint
visszavonhatatlant notifikáljam önnél.
— Azt a látogatásomat fiammal együtt tettem a
Quirinálban huszonhét évvel ezelőtt. . . Vallja meg
Eminenciád, hogy ha hibát követtem el, ez megbo
csátható volt. Annyi szerencsétlenség után, amely en
gem ért, nincs-e jogcímem a pápa elnézésére?
— A Szent Atyának, feleié a bíboros, súlyos és
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aktuális okai vannak, hogy hajthatatlan legyen Fel
séged óhajával szemben. Még is hatalmazott, hogy
ezt közöljem önnel. Mi tudjuk, hogy III. Viktor Emmánuel nemsokára Párizsba utazik és a francia köz
társaság elnöke viszonozni fogja ezt a látogatást Ró
mában. A Szent Atya tűrhetetlen sértésnek fogja te
kinteni Loubet úr látogatását a Quirinálban és nem
fogja Loubet urat fogadni. Épp ezért nem tűri meg
a látszatát sem oly precedensnek, amelyet szembe
szögezhetnének vele.
— Eszerint tehát biztosan meglesz a szakítás
Franciaország és a Szent Szék között?
Úgy van, Felséges Asszonyom, ez szakítás lesz.
A császárné végül még szemére vetette a bíboros
nak, hogy a pápa megtagadja a francia nemzet fejé
nek a Vatikánba való belépést, de ugyanakkor habo
zás nélkül fogad oly eretnek uralkodókat, mint az
angol király és a német császár. A bíboros azzal tá
vozott, hogy a pápa határozata visszavonhatatlan.
A beszélgetés további folyamán Paleologue azon
megjegyzésére, hogy a római kérdés oly nyomasztóan
nehezedett III. Napoleon uralkodására, Eugenia csá
szárné ezt felelte:
— Bármit mondtak is rólam, én sohasem voltam
klerikális. Hivő vagyok lényem legmélyebb gyökeréig.
Szellemem annyira át van itatva katholicizmussal.
hogy más nem is lehetnék, mint katholikus. De ha vari
is erős érzékem az egyház ritusához és pompájához,
azért még nem vagyok bigott. Vallásos vagyok és ez
különbség. Még nyomósabb okokból klerikális sem
vagyok, ha ön is azt érti klerikálizmus alatt, amit
én: a papság visszaélésszerű befolyását a politikára
Egyébként voltak-e papok az én környezetemben?
Egyetlen egy sem. Csak szellemi épülésem vagy vi
gasztalásom kedvéért kerestem fel a papokat, még
pedig az. imádkozó hely szentélyében. Soha az én
időmben nem lehetett látni a Tuileriákban a papi re
verendáknak azt az örökös jövésmenését, mint pél
dául X. Károly idején. Az én időmben nem volt kleri
kálizmus a Tuileriákban.
— Felséged visszautasítja az ultramontánizmus
vádját is? — kérdi Paleologue.
— Nem voltam ultramontán. De itt is meg kell
állapítani, mi az ultramontánizmus. S a császárné ez
után kifejté, hogy a pápának, aki »Isten földi hely
tartója«, szüksége van territoriális hatalomra; világ*
hatalom nélkül az egyház katholikus koncepciója
nem lehet tökéletes stb. A megalázott Eugenia még
azt sem engedte meg, hogy az egyházi állam miatt
hiúsult volna meg az olasz és osztrák szövetség. Sze
rinte csak az augusztus 6-iki kettős csatavesztés miatt
vonult vissza (párolgott el rögtön) Olaszország és
Ausztria. De Paleologue korábbra teszi a döntő dá
tumot s ő is azt vallja, hogy III. Napoleon a kettős
szövetség megkötését alárendelte a pápa hatalmi ér
dekének és ez lett végzetes.
Paleologue müvének egyháztörténeti jelentősége
is van. Eugenia császárné bizalmas vallomása sok ér
dekes vonást szolgáltat a pápaság lelki arculatához,
hogy Krisztus alázatos szolgáját vagy a római Cézá
rok örökösét lássuk-e benne. Ma, Mussolini idejében
már XIII. Leo is másként cselekednék. Ma már szabad
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az út a Quirinálba. A pápai döntések sem változhatatlanok. A pápák is, ha kell, feladják a »Non pos
sumus« álláspontját.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis —
mondotta már a IX. században I. Lothár német csá
szár.
Közli: Sincerus.

— Lelkészavatás. D. Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök október hó 26-án a budapesti Deáktéri templomban Faragó Lajos, Urbán Ernő és Zsemberovszky János lelkészjelölteket lelkészekké avatta.
A szent szolgálatnál Broschko G. A. esperes és Bezzegh Sámuel püspöki titkár segédkeztek. Az Ur áldó
kegyelme legyen ifjú lelkésztestvéreinkkel!

HÍ REK.

-- Lelkészválasztások. A pécsi egyházközség Takó
Istvánt, a győrszemerei egyházközség Egyházy Jánost,
a bük: egyházközség Fülöp Dezsőt, a sárvári egy
házközség Gáspár Lászlót választotta lelkészének.

Gecsányi Gusztáv
1857 1931.
A soproni evangélikus líceumot ezidén már har
madszor keresi fel a halál, amely Rosta Ferenc tanár
és Hollós János igazgató után most az intézet nyu
galmazott igazgatóját, Gecsányi Gusztávot ragadta
el az élők sorából. A most elhunyt igazgató még a
háború előtt, 1913-ban ment nyugalomba s azóta viszszavonult életet élt, régi tanártársai s egykori tanít
ványai azonban tisztelettel vették körül az érdemek
ben megöregedett pedagógust s megilletődéssel veszik
szik most halálának hírét.
Gecsányi Gusztáv 1857-ben született Selmecbá
nyán. Az ottani evangélikus líceumnak volt a tanu
lója, egyetemi tanulmányait pedig a budapesti és
a jénai egyetemen végezte s Budapesten szerzett ta
nári oklevelet. Katonai szolgálatának teljesítése után
a sélmecbányai líceumnál nyert alkalmazást s onnan
két év múlva a soproni líceumhoz került mint a ter
mészetrajz és földrajz tanára. 1901-ben az egyház
kerület bizalma az igazgatói székbe emelte s mint
igazgató ment 31 évi buzgó és eredményes működés
után nyugalomba.
Gecsányi Gusztávot tanártársai és tanítványai egy
aránt szigorú tanárnak, pontos és kötelességtudó igaz
gatónak s kiváló szakembernek ismerték. Szaktudo
mányát szerette s késő öregségéig tovább képezte ma
gát benne, tanítványait pedig lelkesen nevelte a ter
mészet ismeretére és szeretetére. Sok és értékes
ad ag g al gazdagította a líceum természetrajzi szer
tárát. Ifjabb éveiben pedig nagyobb utazásokat is
tett {tülföldön. így részt vett egy egyiptomi tanul
mányúton is s tapasztalatairól egy nyomtatásban is
megjelent tanulmányban számolt be. Éveken át tagja
volt a város törvényhatósági bizottságának s ebben
a minőségben is becsülettel kivette részét az önzetlen
közéleti munkából. Élete végén súlyos betegség láto
gatta meg s szenvedéseitől okt. 23-án hajnalban vál
totta meg a halál. Felesége, valamint nevelt fia,
aki honvédszázados s egy férjnél levő nevelt leánya
siratja az elhunytat. Temetése bírt. 25-én délután
volt az evangélikus temető halottas csarnokából.
" Hanzmann Károly lelkész a tanítványi szeretet
meleg szavaival búcsúztatta. Németh Sámuel igaz
gató a líceum nevében siratta el az utolsó gárdáját
annak a tanári karnak, mely a millenáris években
oly magas színvonalon tartotta ősi intézetünket. A
sírnál Ziermann Lajos lelkész kormányfőtanácsos
mondott az elköltözöttnek megható Isten-hozzádot.

— Halálozás. Sárvári Landgraf János nyug. földmív. h. államtitkár október 24-én elhunyt; a pesti
egyházközségnek nagyérdemű, munkás tagja volt. —
Gecsányi Gusztáv a soproni líceum nyug. igazgatója
31 évi tanári s ebből 9 évi igazgatói működés után
történt nyugalombavonulásának 18-ik, életének 74-ik
évében október 23-án Sopronban elhunyt.
- Nyugalombavonuló lelkészek. Nagy Jenő ösküi
és Eősze Zsigmond tolnanémedi lelkészek november
1-vel nyugalomba vonulnak.
— Sántha Károly síremlékének felavatása. Az
evangélikus agyház költőpapjának az éneklő gyüle
kezetek hálája síremléket emelt a budapesti farkas
réti temetőben. A síremlék felavatása október 29-én
ment végbe D. Kapi Béla és D. Dr. Raffay Sándor
püspökök valamint a Deák-téri és budai egyházak
vegyeskarának közreműködésével. Az ünnepély kere
tében D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
az egyetemes egyház nevében koszorút helyezett a
sírra. A művészi síremlék Keviczky Hugó szobrászművész alkotása.
— »Belmissziói Munkaprogramra az 1931/32. évre.«
Kiadja a Dunántúli Luther-Szövetség. Nyolcadik év
folyamában jelenik meg ezzel a 211 oldalas könyvecs
kével a dunántúli egyházkerület gyülekezeteinek éle
tében olyan sok áldást jelentő belmissziói útmutató és
kézikönyv. A népiskolai tanulókkal való lelkipásztori
foglalkozáshoz Kiss Samu állított össze a Cselekede
tek könyvéből 20 arcképet és jellemrajzot, bepillantást
nyújtva az őskeresztyén egyház küzdelmeibe és győ
zelmeibe; emberek szívébe, Istennek terveibe. Az ifjú
sági egyesületek s a diákszövetségek azonos munkaprogrammját Fábián Imre dolgozta ki; a vallásos ne
velés alapjául a Szentírás szolgál, főként a Hegyi Be
széd és Jézus példázatai; az erkölcsi nevelés Isten
akaratához igazodik: az értelmi nevelés tárgya az
emberiség válsága és annak megoldása; a tematikus
bibliatanulmányozás középponti témája a keresztyén
hívő ember világossága; ebben a szakaszban találunk
történeti emlékeztetőt is. A felnőtt egyháztagok gyü
lekezeti gondozása cím alatt találunk először öt elő
adásból álló reformáció heti sorozatot: Melanchton
Fülöp; A négy választó fejedelem (D. Kovács Sándor);
Zwingli Ulrik (Dr. Révész Imre); Gusztáv Adolf (Dr.
Wiczián Dezső); II. József (D. Kovács Sándor); azután
vallásos estélyek anyaga következik: Megtérés (Zongor Béla); Bűnbánat (Lukács István); Nagyhétre hét
áhitat — vázlat az emberről (Turóczy Zoltán); Sajtó
vasárnap (Szabó József); Külmisszió (Dr. Báró Pod-

1931.

EVANOEÜKUSOK LAPJA

maniczky Pál); Brit és Külföldi Bibliatársulat (Dr.
Báró Podmaniczky Pál). A felnőttek iskolája számára
D. Kapi Béla püspök írt szép és értékes tanulmányt
Löhe Vilmosról (meghalt 1872. jan. 2.) a neuendettelsaui szeretetintézmények alapítójáról. A presbite
reket egyházunk helyzetének ismertetésével kívánja
gondozni a programm. — Külön értéket ád ennek a
füzetnek, hogy megjelent benne D. Kapi Béla püspök
nek 1924. február 5-én kelt alapirata a belmissziói
munka megszervezéséről, irányításáról és ellenőrzésé
ről; közli továbbá a Belmissziói Munkaprogramm
I.—Vili. évfolyamainak csoportosított tartalomjegyzé
két négy főcsoportban: népiskolai ifjúság; serdültebb
ifjúság; Középiskolai Diákszövetség s negyedszer fel
nőtt egyháztagok lelki gondozása. — Az egyházkerü
let gyülekezeteiben az 1980 31. évben végzett bclmissziói munka statisztikájáról álljon itt néhány adat:
a népiskolai ifjúsággal 131 lelkész foglalkozott; volt
182 ifjúsági egyesület és 20 megszervezett Középisk.
Diákszövetség; vallásos estélyen 1433 vallásos elő
adást tartottak; ezenkívül a felnőttek iskolájában 545
előadást, a presbitériumoknak pedig 168 előadást;
71 biblia-kör működött. A dunántúli Belmissziói Munka
programm évről-évre bővülő terjedelme örvendetes
tanujele nemcsak D. Kapi Béla püspök buzgalmának
de a munka gyarapodásának is.
-- Cegléd. Törteli Lajos tavaly elhunyt lelkész
síremlékét október 25-én avatta fel Wolf Lajos ceg
lédi lelkész. Az ünnepségen Sárkány Gyula dr. pol
gármesterrel az élén, nagyszámú közönség vett részt.
Közreműködött az ipartestületi dalkör.
— Gyámintézeti közgyűlés. A Magyarhoni Egye
temes Evangélikus Egyházi Gyámintézet 1931. évi
rendes közgyűlését folyó évi november hó 22-én dél
előtt tartja meg Balassagyarmaton a templomban. A
közgyűlést megelőzően 1931. évi november hó 21-én
este a központi bizottság ülésezik Balassagyarmaton.
November 22-én, vasárnap reggel magyar nyelvű ün
nepi istentisztelet, tartja Sárkány Béla kecskeméti
lelkész. Ugyanaznap, közvetlen az istentisztelet utáo
az egyet, gyámintézeti közgyűlés a templomban. A
közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. Ima. 2. A
világi elnök megnyitja a gyűlést. 3. Jelentés a világi
elnökre leadott szavazatokról. 4. Az egyházi elnök
előterjeszti évi jelentését. 5. Az ügyész jelentése a
hozzáérkezett ügyekről. 6. A Bognár-alapítványt ke
zelő bizottság jelentése. 7. Az egyházkerületi gyám
intézeti elnökök jelentést tesznek évi munkásságukról.
8. A pénztáros beszámol a gyámintézet évi bevéte
léről és kiadásairól és javaslatot tesz a segélyek ki
osztására vonatkozólag. 9. A számvizsgáló bizottság
beterjeszti jelentését. 10. Kérvények, indítványok. 11.
A jövő évi közgyűlés helyének kitűzése. 12. Ima. —
November 22-én, vasárnap délután gyermek-istentisz
telet a templomban, tartja Ziermann Lajos egyet,
gyámintézeti elnök. Ugyanaznap este 6 órakor vallá
sos estély a vármegyeház nagytermében. Ünnepi be
szédet mond D. Kapi Béla püspök. A gyámintézeti
közgyűlés tagjainak és vendégeinek elszállásolásáról
a vendégszerető balassagyarmati egyházközség gon
doskodik, miért is kérjük, hogy a közgyűlésen részt-
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venni szándékozók megérkezésük időpontját és az
elszállásolás iránti igényeiket a balassagyarmati lelkészi hivatalnál idejében bejelenteni szíveskedjenek.
— Címváltozás. Dr. Szlávik Mátyás lakását novem
ber 1-től a Juranicstelepröl Rákosszentmihály, Máriautca 5. sz. alá tette át.
Az Iparosképző Prot. Egylet október 29-én val
lásos estélyt rendezett. Megnyitó beszédet Szuchovszky
Gyula titkár mondott, reformációi emlékbeszédet Ke
mény Lajos esperes tartott. Közreműködött Szattinger
Alfréd karmester vezetése alatt a rákosligeti evang.
vegyeskar. Linkesch Margit és Gaál Hona szavaltak.

j— A misszióegyesület 1931. november 6—7. nap
jain közgyűléssel'kapcsolatos külmissziói konferenciá
jának programmja. — November 6-án. Délután 5 óra
kor a konferencia megnyitása. Utána két előadás: A
külmisszió gyümölcsei mint a Biblia illusztrációi. Lasota Károly németországi evangélikus lelkész, bibliaiskolai tanár. Mit jelenthet a külmisszió egyéni lelki
életem számára? Szabó József győri lelkész.
Este 1j7-kor összejövetel a Magyar Evangéliumi Miszsziói Szövetséggel a szövetség ev. tagjainak a Ma
gyarhoni Evangélikus Misszióegyesülethez való csat
lakozása tárgyéban. — November 7-én. Délelőtt «/*10
órakor Jhnson Gisle budapesti norvég missziói lel
kész előadása a norvég evangélikus egyház külmiszsziói munkájáról. Délelőtt «'ill órakor dr. Farka*
Mária diakonissza főtestvér ismerteti a Fébé Evang.
Diakonissza Nöegylet külmissziói munkáját. Délelőtt
11 órakor Németh Károly esperes, a misszióegyesület
elnöke beszámol a Lipcsei Misszió ezévi közgyűlésé
ről s a Misszió munkájával való kapcsolatainkról.
Déli 12 órakor a Missziói Tanács ülése. D. u.
5 órakor missziói ünnepély. Előadást tart báró Podmaniczky Pál theol. dékán. — Mit jelenthetsz te a
külmisszió számára? Achenbach Pál lelkész előadása.
Befejező bibliamagyarázatot mond dr. Molnár Gyula
kir. táblai biró, az Evang. Misszióegyesület elnöke.
Este 7 órakor a misszióegyesület közgyűlése. — No
vember H-an, vasárnap délelőtt külmissziói istentisz
teletek a főváros különböző templomaiban. —
Este 7 órakor közös missziói estély a Magyar
Evangéliumi Missziói Szövetséggel a Deák-téri
templomban. Beszél Lasota Károly evangélikus lel
kész: A külmisszió áldásos visszahatása a belmisszióra; Döbrössy Lajos balkáni törökök közt dolgozó ref
misszionárius-lelkész: Az első év a törökök közt. Be
fejező bibliamagyarázatot tart D. D. Raffay Sándor
püspök. A nov. 6. és 7-iki konferenciák és gyűlések
az egyetemes egyház székházában, az imateremben
(OllŐi-út 24. II. emelet, feljárat az udvarból) lesznek.
— Nov. 6-án este «/28-kor a Ref. Theológia dísztermé
ben (Ráday-u. 28. II.) Achenbach Pál vetített képes
előadása Szovjet Oroszországról.
- Szántó Róbert: Szegények karácsonya. — Isten
ujja. Két ifjúsági színjáték karácsonyra. Az egyik
özvegy Kelemen Jánosné váratlan szerencséjét, a
másik egy elkényeztetett gyermek póruljártát mondja
el. Mindakettő alkalmas ifjúsági előadásra. A 36 ol
dalas füzet ára 80 fillér. Az előadás joga hat pél
dány vásárlásával megváltható.
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— Kortesbeszéd és evangéliont. A dunántúli Belmissziói Munkaprogrammban olvassuk: »Egy képvi
selői programmbeszéden fültanúja voltam annak, mi
kor a jelölt, aki azóta be is került a parlamentbe,
többek között azt mondotta: Mintahogy az Ur Jézus
mondotta Máté evangélioma 17. fejezete 24. versé
ben: Büdös vagy fiam, büdös! — Még két ehhez
hasonló idézetet használt s a hallgatók hallgattak.«
— Az eset tipikus.
— Ä Devaheim bukása. A németországi ZentralAusschuss für Innere Mission néhány más evang.
szövetség közreműködésével és pénzbeli támogatásá
val alakult Németországban 1927-ben egy evang. kis
lakásépítő szövetkezet »Deutsche Evangelische Heimatstaetten gesellschaft«, röviden »Devaheim« néven.
A szövetségnek 22.000 tagja volt, akik megtakarított
pénzüket a szövetkezetre bízták, hogy majdan saját
családi házuk lehessen. A »Devaheim« megbukott,
körülbelül 8—10 millió márka veszett oda. A ZentralAusschuss für Innere Mission vállalt kezességek miatt
vagyonának javarészét elvesztette; a betevőkön kívül
sok belmissziói intézmény és alakulat, továbbá egy
házközségek is érzékeny veszteségeket szenvedtek. Az
ügy a bíróság elé került s az államügyészség fogja
kideríteni, hogy mi idézhette elő az összeomlást;
emellett egy megalakított egyházi bizottság is kivizs
gálja a dolgot. Rendkívül sajnálatos a pénzvesztesé
gen kívül az is, hogy megingott a bizalom az Innere
Mission áldásos munkájában. Az egyház- és vallásellenes körök jó agitációs anyagot kaptak, amit ter
mészetesen tőlük telhetőleg kiaknáznak nemcsak a
belmisszió, hanem az evangélikus egyház ellen is. A
Zentral-Ausschuss D. Karow elnöklete alatt 11 tagú
bizottságot küldött ki a Zentral-Ausschuss szervezeti
megváltoztatásának előkészítésére. A belmisszió mun
kája rendületlenül folyik tovább. — A Zentral-Aus
schuss azzal a kérelemmel fordul a külföldi hittest
vérekhez, hogy imádkozó szeretettel gondoljanak ezen
a télen a német népre, annak evangélikus egyházára
s a német evangélikus belmisszióra. — A Devaheim^
bukása ügyében a bírói ítélet kihirdetése előtt elha
markodott lenne véleményt nyilvánítani s azért nem
is tesszük. A keresztyénség mai helyzetében azonban
semmi esetre sem lehet közömbös, hogy bárhol és
bárkik milyen előrelátást, körültekintést és gondossá
got tanúsítanak a pénzkezelésben s a vagyon meg
őrzésében, mert minden mulasztásnak, hibának kiszá
míthatatlan reperkussziója támad a vallásellenes pro
paganda révén.
— Spanyolország. Az új vallási törvény így hang
zik: Minden felekezet egyenlő és külön törvény ha
tálya alá kerül. Egyházakat és egyházi társulatokat
sem az állam, sem a községek nem támogathatnak.
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A kultusz és a klérus számára adott eddigi állam
segélyeket legkésőbb két év múlva be kell szüntetni.
Azok a szerzetesrendek, amelyek a három kánoni fo
gadalmon kívül még egy negyediket is letesznek, feloszlattatnak. Ezeknek a rendeknek a javai konfiskáitatnak s jótékonysági és közoktatási célokra fordíttatnak. A többi szerzetesrendek kötelesek magukat
egy külön törvénynek alávetni, amely a következő
alapelveken nyugszik: 1. Azoknak a rendeknek felosz
latása, amelyek az állam biztonságát veszélyeztetik;
2. Az országban megmaradt rendeknek jegyzékbe
vétele az igazságügyminisztériumban; 3. Akár köz
vetlen akár közvetett vagyonszerzés tilos, ha a va
gyon nem a rend megélhetéséhez vagy feladatai köz
vetlen teljesítéséhez szükséges; 4. Az ipari és keres
kedelmi téren, valamint az oktatásban a rendek nem
működhetnek; 5. Az ország rendes adótörvényei ér
vényesek; 6. A vagyon felhasználásáról évente szám
adással tartoznak az államnak; 7. A vallási társulatok
vagyona nacionalizálható.
— Kelenföld. Az egyházközség október 30-án re
formációi emlékünnepélyt rendezett; az ünnepi be
szédet Kring Jenő egyháztanácsos mondta; közremű
ködtek Auer Kató operaénekesnő, Krompecher Judit,
Mikus-Csák István karnagy, Punek Miklós gordonkaés Sándy Tamás hegedűművész.
— F Württemberg! Bibliatársulat, Stuttgart, a most
végződött munkaeSztendöben 251.000 Bibliát, 208.000
Ujtestámentomot és 146.000 Biblia-részt, összesen
605.000 példányt küldött szét. A teljes Bibliák száma
jóval mögötte marad az előző évinek. Azonban mind
amellett nagy sóvárgás jelentkezik Isten igéje után.
A terjesztett Bibliák és Biblia-részek nagy része az
u. n. népies kiadásokra esik, vagyis azokra a kiadá
sokra, amelyek nagyon olcsón, gyakran mélyen az ön
költségi áron alul kerülnek forgalomba.

P á ly á z a t.
A nyíregyházi ág. h. ev. egyház pályázatot
hirdet a betegség folytán megüresedett segédlelkészi állásra. Tótul is tudók előnyben részesül
nek. Pályázati határidő nov. 15.
Az egyházi elnökség.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLT.
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Aki titkon néz.
„A te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.“
Máté 6, 6.

Jézus a Hegyi Beszédben ismételten meg
kívánja, hogy hitéletünket ne mutogassuk az
embereknek. Titokban legyen az adakozásunk,
az imádkozásunk, a böjtölésünk. Valószínűnek
tarthatjuk, hogy sok ember, aki komolyan veszi
a keresztyén mivoltát, Jézus tanácsaira hivatko
zással nem iparkodik azt nyilvánosságra hozni.
De azért nem lehet minden visszavonulást és
meglapulást Jézus szavaival takarni, menteni.
Mert az evangéliomokban számos olyan szava
található Jézusnak, amelyekben viszont meg
követeli, hogy a világ előtt vallomást tegyünk a
hitünkről s hogy jócselekedeteinket is úgy gyako
roljuk, hogy az emberek lássák azokat és dicsőít
sék a mennyei Atyát. Apostolait azzal a hatá
rozott paranccsal küldi ki, hogy hirdessék az
evangéliomot. Mikor a Gecsemáné kertjében
imádkozik, magával viszi három tanítványát s e l
várja tőlük, hogy vele virrasszanak. A Miatyánk
elsősorban nem egy ember titkos imájának, ha
nem egy hivő közösség közös imájának volt szánva
Kétségtelen, hogy Jézus akarta a hívőknek közös
ségét s akarta azt is, hogy ez a közösség misszionáljon; már pedig a közösség ápolása és a miszszionálás lehetetlen, ha a vallásos élet egészen
titokban marad. A keresztyénségnek világítania
kell; a hegyen épült várost nem szabad elrej
teni, a tálentomokat nem szabad a föld alá ásni.
Félnünk kell attól, nehogy titokban tartván
legszentebb vallásos meggyőződéseinket és a val
lásunk gyakorlását, az emberek előtt megtagad
juk azt az Urat, akiről vallást kellene tennünk
s szégyenljük azt az evangéliomot, amely Isten
nek ereje s amellyel minden hivő tartozik min
denkinek. Lehetnek esetek, amikor az üldöztetés
től vagy a gúnytól való félelem tartóztat bennün
ket vissza a vallásosság nyílt gyakorlásától.
Lehetnek esetek, amikor nem akarjuk lekötni
magunkat a keresztyén életnek s attól tartva,
hogy következetlenséggel vádolnak meg bennün
ket, inkább eltitkoljuk felbuzdulásainkat is.
Lehetnek esetek, amikor nem szeretnénk le
vonni minden konzekvenciáját a keresztyén hit
nek s azért nem teszünk nyíltan vallást. Lehet
az is, hogy az istentiszteletekben nem találjuk
meg azt a környezetet, amely vallásos életünk
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ápolásához szükséges volna, sőt egysmás a gyüle
kezeti életben egyenest lerontja ihletünket és
vallásosságunkat s azért állunk félre.
De azok, akik hivő voltuk ellenére távol
maradnak Krisztus egyházának hit- és szeretet
életétől, nem hivatkozhatnak a Hegyi Beszéd
tanításaira. Mert ott Jézus nem azt mondja,
hogy hitéletünk és szeretetmunkásságunk és val
lásos gyakorlatunk teljesen rejtve legyen emberi
szemek és fülek elől, hanem inkább azt akarja
szívünkbe vésni, hogy a vallásosságunknak kell
egy olyan részének is lenni, amelyet csak Isten
lát, amelyről csak Isten tud; hogy a vallásos
életben vannak olyan mélységek, magasságok,
tapasztalatok, amelyeket csak akkor ismerünk
meg, ha egyedül vagyunk Istennel, a mennyei
Atyával. A nyílt vallástétel, a jócselekedetek által
való bizonyságtétel semmit sem veszt jelentősé
géből és értékéből ennek a titkos, csak Isten színe
előtt folyó vallásosságnak gyakorlásával. A bi
zonyságtétel nem pótolja ezt a titkos kamarabeli
lelki életet, de a kifelé nem nyilvánuló vallásos
ság sem pótolja a bizonyságtevő kegyességet.
Mindkettőre szükség van, s egyik a másikat szol
gálja, erősíti, eleveníti.

Luther 95 tétele és a
szociális kérdés
A reformáció emlékünnepét ülte ezekben a
napokban az egész világ evangélikussága. Lélek
ben visszaszáll tunk az Ür 1517. esztendejébe,
hogy annak a nagy kornak és héroszi telkeknek
világító fáklyáinál keressük a lelki és anyagi
válsággal küzdő korunknak a kivezető útat. Fölcsendült ajkunkon Luther harci dala: „Erős vár
a mi Istenünk“, szoenjuhozó lelkünk egész vágyá
val odaültünk a nagy reformátor lábaihoz, hogy
lássuk Isten szeretetétől lángoló, az egyházért
és annak dicsőségéért küzdő egyéniségét, hogy
halljuk ajkáról az önmagával és Istenével békes
ségre jutott lelkének prófétai útmutatását: „Ne
szégyeljétek Krisztus evangéliumát!"
Igaz, a reformáció ünnepe elsősorban a lélek
ünnepe. Luther lelkének aggódó kérdése: „Mikép
nyerhetem el a kegyelmes Istent?“* vergődése,
de Istennek a Jézus Krisztusban megjelent
kegyelmének bizonyossága csendül ki a nagy
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reformátor 95 tételének mindegyik sorából.

,,Térjetek meg, mert elközelített a mennyek
nek országa, azt akarta, hogy az ő híveinek egész
élete folytonos bűnbánat legyen (1. tétel); mert
minden keresztyén, ki bűneit igazán megbánja,
búcsúcédula nélkül is eléri bűneinek s azok
büntetésének elengedését (36. tétel); mert min
den igaz keresztyén, akár él, akár már meghalt^
részese a Krisztus és az anyaszentegyház összes
lelki javainak; Isten azokat néki búcsúcédula
nélkül is megadta. (37. tétel.)
Ez az érem egyik oldala. Luther próféta volt,
ki népének nemcsak a lelki, de a testi rabságát,
nyomorát is látta; 95 tétele egyúttal erős szociá
lis érzékéről is tesz tanúbizonyságot. ,,Az embe
rek nagy részét becsapják (24. tétel); fel kell
világosítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásár
lás az irgalmasság cselekedetével nem egyen
értékű (42. tétel); mert a szeretet gyakorlása
által növekszik a szeretet (43. tétel); ki fele
barátját nyomorogni látja s mindamellett inkább
búcsúra költi pénzét, Istennek méltó haragját
vonja magára (45. tétel); mért nem építi a pápa
— legalább ezt a szent Péter székesegyházat —
inkább a saját pénzén, mint a szegény keresztyé
nekén (86. tétel); szent Lőrinc a gyülekezetben
levő szegényeket az egyház kincseinek nevezte,
e kifejezést azonban olyan értelemben vette,
ahogy azt akkoriban használták (59. tétel).
Luther 95 tétele a szociális kérdés szempont
jából nem részesül kellő méltánylásban. Hisz ő
akkor emelte fel szavát a szegények érdekében,
akkor sürgette a szociális kérdés megoldását és
akkor emelte a keresztyéni kháritászt a tiszta
és szeplőnélküli istentiszteleti magaslatra, midőn
a római egyház, élén a ,.Krisztus helytartójával“,
juharnak bőrén, húsán és csontjain építi fel leg
nagyobb székesegyházát, a' szent Péter templo
mát. A kath. egyház glóriával övezi, szentek
sorába emeli és mindenféle mende-mondával éke
síti egy páduai Antal, magyarországi Erzsébet
alakjait, mert alamizsnát adtak a szegényeknek.
Napilapjaink szinte émelygésig hozták, interpre
tálták XIII. Leo „rerum novarum“ enciklikáját
s egyházi lapjaik „lumen de coelo“ fenséges jel
zővel tisztelték meg alakját. — És mi hallga
tunk?! Tartsuk, őrizzük meg, ami vagyon, hogy
senki el ne vegye a mi koronánkat! Azé az egy
házé a jövő, amely az Isten igéjének tisztán és
igazán hirdetése által híven teljesíti feladatát,
belevegyíti az evangélium kovászát a társadalmi
életbe, mert így juthat el az egyes egyén helyes
és öntudatos evangéliumi álláspontra és ennek
szemszögéből lesz képes a földi javak igazi érté
kelésére. — A római egyház tetszeleg önmagá
nak, mikor önmagát tolja fel egyedüli konzer
váló erőként, sónak képzeli magát, mely egye
dül képes a társadalmat a szociális nyomortól
és romlástól megóvni. Pedig Mexiko, Spanyolország, Portugália népének „ruinam monum ultimám" — nem a „latus et liberalis" protestantiz
mus idézte föl; hisz ezen országokra büszke volt
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Róma, mert legkatholikusabb országai. Hol van
a sokat emlegetett konzerváló erő? A só bizony
már igen megizetlenült.
És ne hígyjük, hogy a tudományos társa
dalmi elmélet képes lesz a vajúdó kor tátongó
sebeit begyógyítani. Comte „Philosophie positíve“-jében a társadalom fejlődése törvényét állí
totta fel, hogy a gazdag, mély humanitás csak
akkor fog kivirágozni, ha bizonyos lehűlési folya
mat után a lelkiségről lehámlik minden theológiai
és metafizikai illúzió. A tudomány megalkotja az
új embert és az új ember pedig az új, egységes,
boldog, megelégedett társadalmat. Erről az új
embertípusról írja H e sse Herman: „hasonlít a
farkashoz, ki az örökkévalóság után való éhség
ben, szomjában a mai civilizáció sívár, élettelen
pusztaságában eltorzult arccal a holdat ugatja".
Hol vannak ezek az új embertípusok? Talán
Lenin, Litvinov, Stalin?
A történet az élet tanítómestere. Finnország,
Svéd-Norvégia, Dánia, Anglia, Unió, Német
ország, Hollandia, Schweiz protestáns államok.
Ott is elég nagy a szociális nyomor. Ott is milliók
és milliók éheznek, állnak minden munka és ke
nyér nélkül. Még nem' égnek, nem füstölögnek,
nem rakják hajóra papjaikat. Kérdem, miért?
Bár változzanak a viszonyok, küzdjön korunk
más jelszavakkal, más kérdésekkel, de az örök
mennyei fény, amely Luther 95 tételéből több
mint négyszáz éve árad ki az emberiségre, vilá
gító, útmutató volt, marad az országok lelki és
szociális életében. Mert ő „ama apostolok közé
tartozik, akik csak ritkán haladnak át a földi
téreken, de az örökkévalóság ragyogásában túl
élik az időt".
Méltán ünnepeltünk és ünnepeljünk! Ne te
gyük véka alá fényünket, hanem emeljük ma
gasba azt a 95 tételt, hogy lássák az emberek
és dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat, ki Luther
ban nem pusztán a lelki, hanem szociális refor
mátort adott az egész világnak.
D r. W ö lf e l G y u la .
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tusokkal, excommunicatioval. Tiszta szerencse, hogy a
máglyáról nem esett szó.
Az embernek a szeme káprázik s komoly kételyei
támadnak afelől, hogy csakugyan megirta-e Pál apostol
azt, hogy a betű öl, a lélek pedig megelevenít? Olybá
tűnik fel a reverzálist adó egyháztag, mint akit az egy
ház gyermekkorától fogva a szülői házon, az iskolai éve
ken keresztül, az ifjúkor útvesztői s a mai anyagias életfelfogás kísértései között, minden elképzelhető gond
viseléssel kézenfogva vezet, aki azonban erőszakkal
tépi ki magát az egyház biztos úton vezető kezéből
avégett, hogy a reverzálisadás bűnét elkövethesse. Az is
alig jön tekintetbe, hogy a reverzálist adók nagyrésze
egy életen keresztül Így is keserves kálváriajárással
fizet hűtlenségéért. Arról a gyakorlati óvatosság paran
csolta szempontról pedig szintén kevés szó esik, hogy
vájjon a kizárással együtt járó létszámcsökkentés — külö
nösen a kicsiny lélekszámú gyülekezetekben — nem
okoz-e olyan bajokat, amelyeket egy sok milliót számláló
s a hatalom birtokában lévő egyház megengedhet magá
nak (pedig idáig a római egyház sem megy), de nem
engedheti meg magának a mi, elszórtan élő, néhányszázezer lélekből álló kicsi egyházunk. Tudni való ugyanis,
hogy a kizárási eljárás olyan bonyodalmakat idézhet fel,
amelyek folytán a létszámcsökkentés nem csupán a ki
zárt egyháztag személyére fog szorítkozni.
Hagyjunk fel ezekkel a hozzánk nem méltó, részünk
ről nem is mindenben igazságos, s számunkra célirányos
nak nem mutatkozó tervekkel, de nézzünk más oldalá
ról a dolog szemébe.
Minden látszat ellenére bizonyos az^bogy Pál apos
tol megírta: a betű öl, a lélek pedig megelevenít. És pe
dig elsősorban nekünk szól, amit megirt. Ne öljük tehát
agyon az egyházat a betűk sokaságával, hanem enged
jük, kérjük és akarjuk, hogy éltesse és éltethesse a lélek.
A reverzálisról szóló Írásokból t. i. közvetve és közvet
lenül az a szomorú hiányosság, amely egyházunkban nem
a paragrafusokkal, hanem a lélekkel kapcsolatos. Az
evangélikus öntudatot, gerincességet, egyházhüséget s
ezekhez hasonló dolgokat nem paragrafusokba kell fog
lalni, de az emberek lelkét kell ezekkel telíteni. (A bigottságot azonban ne tévesszük össze a hűség legmaga
sabb fokával sem!)
Kérdem azonban, hogy minden egyes esetben meg
történik-e ez ott, ahol az evang. egyháztag reverzálist ad?
Hol a megbizonyosodás arról, hogy az egyház úgy a szü
lői ház levegőjének megfelelővé tételével, e lelki gondo
zással, valamint a hitoktatással megtette-e mindazt, ami
a reverzálís megtagadásának előfeltétele? Főképen pe
dig ott állt-e a maga tanácsával, tiltakozásával, erősíté
sével éppen a döntő pillanatban?
Amíg van olyan gyermek, aki az iskolát fogyatékos
vallási ismeretekkel s még fogyatékosabb vallásos neve
léssel hagyja el, amíg van pap, aki nem ér rá arra, vagy
aki kényelmes ahhoz, hogy legalább az anyakönyvi hiva
tal hirdető táblájáról tartsa számon a vegyesházasokat,
amíg lehetséges, illetőleg kelletlenül kényszerű állapot
az, hogy tanyákon, külvárosokban és szórványhelyeken
a hívek evang. papot legfeljebb hírből ismerjenek, addig
az egyháznak ilyen megtorláshoz joga nincs. Értsük meg,
hogy igen sok reverzális létrejöttéért nemcsak az fele
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lős, aki adja, de elsősorban éppen a büntetni akaró
egyház.
Nem szabad tekinteten kívül hagyni azt a szem
pontot sem, amely szerint igen sok evang. férfi és nő
lelkiismerete éppen akkor kezd ébredni, amikor első
gyermekét más templomba viszik keresztelni. Jól tudom,
hogy ez késő bánat. Am mégis tudok esetet, amikor az
illető mindenre kész s még a lehetetlent is megkísérli
avégböl, hogy visszacsinálja, illetőleg jóvátegye azt, amit
— talán nem is egészen a maga hibájából — elrontott.
Okos dolog-e, a megbocsátás lelke szerint való dolog-e,
hogy ennek elébe vágjunk?
Egyházi életünkben gyakran előfordul, hogy kellő
alapvetés nélkül fogunk hozzá a legéletbevágóbb intéz
kedések keresztülvitelébe. Pedig nem jó ajtóstúl rohanni
a házba, mert magunkra döntjük.
Vonatkoztatom ezt az elvet a fegyelmezés ilyetén
hirtelenül szigorú módjára, amely minden előzetes ok
szerű megalapozás nélkül egyszeribe nyereghez akarja
szoktatni a kötőfékhez sem szoktatott paripát. Vonatkoz
tatom ugyanezt az elvet a többi felekezettel, természe
tesen főleg a rómaival szemben fennálló viszonyunkra,
amely felekezeteket — sajnos — ezideig még ahhoz sem
szoktattuk hozzá, hogy legalább némi rátartiságot téte
lezzenek fel rólunk. írott malaszt és evang. öntudattól
hangoskodó szólam most nem elegendő. Eddig sem volt az.
Ide több kell. Lélek kell, amely tud erőt, munkát,
meg nem alkuvást kifejteni akkor, amikor nevelésről,
lelkigondozásról, templomi szolgálatról van szó, tud
megbocsátani, sőt támogatást nyújtani különösen akkor,
amikor valaki abba a kőbe botlik bele, amelynek a meg
látásához éppen látással nem ruházták fel s van türelme
ahhoz, hogy minden más tekintetet félretéve, céltudato
san és fokozatosan haladjon mindig az egyház érdekei
nek legmegfelelőbb úton... nem a paragrafus előírása,
de készség, iskolázottság és bizakodó reménység szerint.
Ez az egyetlen módja annak is, hogy a reverzálistörvénnyel s a Ne temere bullával szemben mihamarabb
s minél messzebb menő eredményeket érjünk el s ezirányú küzdelmünk komoly súlyt és tartalmat nyerjen.
Biszkup Ferenc.

Reformáció.
Hirdettesd olyan hangosan, ahogyan csak
lehet, s hogy lehetőleg mindenhol meghallják s
adja Isten, hogy mindenhol, ahol meghallották,
komolyan meg is fontolják, a mi időnkben a go
nosz nem a sok hibáival megrakott jelenlegi álla
pot; nem, a mi időnkben a gonosz éppen: ez a
gonosz élvezet, ez a kacérkodás a reformálással,
ez a csalás a reformálással, amikor reformálni
akarnak anélkül, hogy szenvedni és áldozatokat
hozni akarnának, ez a könnyelmű hányavetiség,
amely azt hiszi, hogy tud reformálni akarni anél
kül, hogy fogalma lenne róla, eltekintve, hogy
fennkölt fogalma lenne róla, milyen rendkívülien
magasztos a ,,reformálás" gondolata; ez a kép
mutatás, a magunk tehetetlenségének a tudatát
azzal kerülni ki, hogy dolgot adunk magunknak
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az egyház reformálásának szórakoztató akarásá
val. Amikor az egyház reformálásra szorult,
senki sem jelentkezett, akkor nem tolakodtak,
hogy ottlegyenek, valamennyien visszahőköltek,
csak egyetlen magános férfiú, a reformátor volt
az, akit az Isten egész csendben, félelem és rette
gés és sok próba által arra nevelt, hogy Isten
nevében megkockáztassa a rendkívülit. Most ab
ból támad zavar, hogy mindenki reformálni kíván,
akárcsak táncteremben volnánk; ez nem lehet
Istennek a gondolata, hanem ez az embereknek
hetyke ötlete, amiért azután félelem és rettegés
és próbák helyett hurrá, éljen, taps, hujjogatás,
spektákulum, áldomás — és veik lárma.
K ie r k e g a a r d .

Levél Kagawáról.
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K e d v e s E s p e r e s Ú r! Még sohasem voltam
oly örömben, mint most. Jöttünk az ebédről,
Kagawától. ö ült a díván on, mi pedig a székeken
vagy padlón és együtt voltunk úgy 25-en. Az
Atlanti Óceán partján.
Kezet szorított, úgy, hogy fél teste mozgott
bele. Közvetlen volt, méltóságteljes, azaz nem
gyermekes. Néha észre lehetett venni rajta a
falusi vonást. Darabos hangú lett a beszéde,
ölébe vette a dívánpárnát és könnyed lélekkel
és kézzel nehezedett reá.
A kommunizmust előadásában úgy jelle
mezte, hogy az gyúrja maga alá a népeket; le
takarja, mint a fazék felfordítva. Buddhista
követők a kommunizmus egyedüli számbaj övő
ellenfelének a keresztyéneket tartják, mert nem
anyagi közösség az, hánem szellemi közösség is.
Eszmei összefüggés nélkül ej tegetem el köz
léseimet. Az Istenországa mozgalmat a franciszkánus jellegű Krisztus Barátai kezdték meg. Ki
terjedt a kórházak, menhelyek, fogházak munká
sai közé. Ezerháromszáz tagja volt. Maguk tart
ják fenn magukat. Ma New-Yorkban és Los
Angelesben van egy-egy közösség, szétszóródottan több városban is vannak tagjai. Ezek sok
pénzzel támogatják a japáni mozgalmat. Nincse
nek semmiféle egyházzal közelebbi kapcsolatban
pénzbeli támogatás tekintetében.
Maga a mozgalom a különböző vallásfeleke
zetek közt semmiféle ellenségeskedésre nem ad
okot; hiszen 50%-kai gyarapította a közelmúlt
ban a baptista egyházat. Maga Kagawa prezbiteriánus, Háromszázezer dollárt kap az amerikai
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külmísszióktól; Japánban magában egymillió
háromszázezer dollárral van támogatva. Az állam
rendeletéivel mozdítja elő munkájukat.
Módszere igen egyszerű. Jólelkű, barátsá
gos érintkezés, szóbaáílás és érdeklődés, majd
hármas bizottság útján a kérvényező felvétele.
Ha a detektívek gyanakodnak, nekik is hirdetik
az evangéliomot. Kagawa sajnálja, hogy a múlt
ban a középosztályra fektették a fősúlyt s így
a munkából 40.000 földműves és 1,'200.000 halász
ember kizáródott. A munkát a betegek, csonkák,
szegények, vándorok, szenvedők közt kell elkez
deni. A Heródes Antipászok nem hallgatják azt;
ezeket megtanítja a gazdasági válság az isten
félelemre.
Tud-e gyógyítani, mint Jézus? — kérdez
tem. Imádkozott egy beteg mellett. Az meg
gyógyult és elterjedt róla az a hír, hogy ő valami
csodaorvos, azért százával vitték hozzá a betege
ket, hogy gyógyítsa meg őket. Nem akarva az
igehirdetés hírétől megfosztatni, nem gyakorolta
tovább a gyógyítást, amit a buddhista papok nagy
babonával űztek. Egy haldokló mellett imádko
zott s az három évre rá meghívta magához ban
kettre.
„Sokat akarnak maguk az ésszel elérni a
szemináriumaikban, pedig a szeretet más valami
is, Jóbban szimpatizálok a középkori barát-típusú
szemináriumokkal;, ott van szolgálat, tanítás,
ápolás.“
Felkél éjjel 2 órakor, mikor legnagyobb a
csend és akkor imádkozik. Az imádság az az esz
köz, amelyik legbensőségesebben kapcsolja az
embert Istenhez. Maga is gyakran extázisba jött.
Nálunk felállt a beszélgetés után és így imádko
zott, kezeit összetéve ujjahegyeivel érintve egy
mást, felfelé nézve, behunyt szemmel, mint egy
tiszta lélek:
„Mennyei Atyánk! Áldd meg ezeket az ifja
kat mind külön-külön. Te látod a mi hibáinkat,
bajainkat és szükségeinket. Áldd meg a Yaleegyetemet, annak minden egyes fakultását, pro
fesszorát, diákjait, azokat, akik a Te szolgála
todra szentelték életüket. Legyünk mindig tisz
tábbak, szebbek, jobbak életünkben. Áldott le
gyen ez az óra, amelyen együtt lehettünk a Jézus
nevében. Ámen."
A moziról nem sokat tud, mert maga sem
igen nézte; bizonyára nem üdvös a házasságtörő
hollywood-filmek élvezése, de sokkal veszedel
mesebbek Japánban az orosz filmek, amelyek
a nagybritanníai gazdagok ellen lázítanak; még
az amerikai milliomosok nem kerültek oda.
Teremtés, újjászervezés, újjáreformálás fon
tosak. Élettapasztalat, ami nem annyira az érte
lem közvetítésével jön hozzánk.
A Keresztyén Ifjak Egyesülete a legszebben
dolgozik. Éppen csak annak a konferenciájára
jött Amerikába és két hét múlva megy haza. De
a KIÉ igen sokat fordít a ‘tornára és más külső
ségekre, nem pedig a vallásira.
Egyedül a hetednapi adventistákat és a ró
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mai katholikusokat tartja szerteleneknek. A gö
rög katholikusok sokkal jobb keresztyének.
Kagawa 15 percig szokott imádkozni; délben
pedig 2 percig az Istenországa mozgalom érdeké
ben, mint a többi társai. Legjobban érzi a tehetet
lenségét imádkozás közben. Csoportimádkozás
közben nyilvánul az Isten ereje; de a csoport
imádkozásnak nem szabad rendszertelennek
lenni, hanem így majd Kínáért, Indiáért, Ameri
káért, Japánért kell imádkozni.
Trachomában elvesztette félszemét. Közelről
olvassa a papirost. Szeme piros volt, lázban; tit
kárja feszítette fel a táblára a papirost és ö
ecsettel vázolta Jézus útját, írta fel az íráshelyet,
képzeltette az inkább revolucionárius Jézus soka
ságát. János evangéliomát tartja a leghitelesebb
közlésnek, mert az közöl éppen a hatalmas római
birodalom köréből, hogy Jézust királynuak akar
ták megtenni. Jáncté merte egyedüli kimondani
a többi igazat is.
Alázat veszi körül, midőn ezer hallgatója
tapsolja és ül székén, kissé elörehajol összekul
csőit kézzel. De beszédében bátorsága domboro
dik ki: Ti nem vagytok szabadok, amerikaiak,
csak szóban, de nem valóságban! Az alázat mö
gött ott van az Istentől ráruházott hivatásának
érzése; nem a szabadosok mozdulatával mozdult,
hanem a szabad, fontolgató hittel és kimértség
gel. Mint vulkán tör ki szeretete a közlés pillana
tában és nem folytatódik ömlengésben. Eddig 64
könyvet írt; ebből él.
Schaffernek meghalt a fia és a letett 10.000
dollár kamatjából hallgathatjuk Kagawát. Tud
nánk hallgatni evangélikus híveink jóvoltából?
Adja a jó Isten!
L E L K ÉSZ E G Y ESÜ LET (M ELE).

Meghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesülct
1931. november hó 26-án, Budapesten, a Deák
téri gyűlésteremben, reggel 9 órai kezdettel
r e n d e s k ö z g y ű lé s t ta r t a következő sorrenddel:
1. Közének. 2. Áhítat. K o v á c s A n d o r békési fő
esperes. 3. Elnöki megnyitó. 4. Elnöki jelentések.
5. Az evang. lelkész napjainkban. K is s S á m u e l
lelkész. 6. Az egyházfegyelem jogosultsága és
célja. M a r c s e k J á n o s lelkész. 7. Egyházunk és a
szekták. M o h r H e n r ik lelkész. 8. Elnök előter
jesztései. 9. Pénztári jelentés. 10. Indítványok.
Erre a közgyűlésünkre Egyházunknak összes
lelkészeit, felügyelőit, tanárait és tanítóit mély
tisztelettel és testvéri szeretettel meghívom, arra
kérvén az illetékeseket, hogy javaslataikat hozzám
legkésőbb nov. 20-ig eljuttatni szíveskedjepek. —
A nehéz idők mindnyájunktól komoly összefogást
s egymást felvilágosító és buzdító munkát igényel
nek. Legyünk ott azért minél többen s keressük
a békességünkre valókat. A jó Istennek kegyelme
nyugodjék majd ezen az összejövetelünkön is!
Nyíregyházán, 1931. november 3-án. — Testvéri
szeretettel: P a u lik J á n o s , a MELE elnöke.
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H Í R E K .
Horthy Miklós kormányzó tiszteletdíjának 15
százalékáról, ami évenként 18.000 pengőnek felel meg,
lemondott, ezzel is tanújelét kívánván adni annaK,
hogy mennyire osztozni akar minden alkalommal a
nemzet viszontagságaiban.

— A kisvárdai újonnan épült ev. templom ünnepé
lyes felavatását f. hó 18-án, vasárnap végezte D.
Geduly Henrik tiszakerületi püspök úr. Régóta táplált
imádságos óhaja vált valóra ezen a napon a 87 lélekböl álló kisvárdai anyaegyház kicsiny gyülekezeté
nek, melyet alig erósit a szórványterületként hozzá
tartozó öt közigazgatási járásnak területén éld evan
gélikusok csekély száma, akik idetartoznak ugyan,
de a nagy távolságok miatt a rendes gyülekezeti
életbe bekapcsolódni nem tudnak. Az ünnepség dél
előtt 1/411 órakor vette kezdetét a templom ajtajának
megnyitásával. A templomban közének után Dr. Dóm
ján Elek föesperes imádkozott és a nyíregyházi ev.
vegyeskar énekelt. Ennek végeztével D. Geduly Hen
rik püspök úr lépett az oltár elé és az alapigéül vett
93. zsoltár 5. verse alapján tartotta meg mélyen a szi
vekbe vésődő felavató beszédét. Utána ismét a gyü
lekezet énekelt, majd Csákó Gyula helyi lelkész ol
vasta fel a templomépités történetét. Most újra a
nyíregyházi ev. vegyeskar éneke következett. Ennek
elhangzása után a jelenlevő összes ev. lelkészek kí
séretében újra a püspök úr lépett az oltár elé. Imád
kozott és megszentelte az Istennek szentelt hajlékot.
Az ünnepség a Himnusz eléncklésével ért véget. —
Délután 5 órakor az újonan felavatott templomban
vallásos ünnepély volt, amelyen Dr. Dómján Elek
föesperes és Dr. Vietorisz József c. tankerületi fő
igazgató előadást tartott, Kopcsó János nyíregyházi
hitoktatólelkész és Kállay Sarolta szavalt s a nyír
egyházi ev. énekkar énekelt. — A templom létesítésé
ben legnagyobb része van Wemer Gyula ny. polg. isk.
igazgatónak, a gyülekezet példás életű és lankadatlan
buzgalmú felügyelőjének, aki a kisvárdai első ev. is
tentisztelet megtartásától 21 esztendőn keresztül fá
radhatatlanul munkálkodott a kicsiny egyház meg
szervezése, önállósítása, anyagi megalapozása ügyé
ben, a lelkészi állás megszervezésében, a templom
alap gyűjtögetésében és munkálkodik istenáldotta buzgósággal ma is az egyház további céljainak az eléré
sében.
— Halálozás, özv. Imre Jánosné szül. maádiedelényi Máday Anna október 30-án, 70-ik életévében
Nyíregyházán elhunyt.

— Egyházmegyei felügyelő lemondása. Az Oros
házi Evangélikusok Lapja közli, hogy Dr. Mázor Ele
mér, a békési egyházmegye felügyelője lemondott ál
lásáról, és pedig azért, mert a gyülekezetek vezetői
közül többen tudomására hozták, hogy az egyházmegyei közgyűlést megnyitó beszédében kifejezett
azzal a gondolatával, hogy az arad-békési és a bé
kési egyházmegye egyesíttessenek, nem értenek vele
egyet. A felügyelői tisztet a választásig Dr. Csermák
Béla másodfelügyelő tölti be.
— A papirkorlátozó rendelet értelmében lapunk
legközelebbi száma nov. 22-én jelenik meg.
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— Esküvő. Dr. Szarvas Géza budapesti ügyvéd
október 20-án vezette oltárhoz Krug Margitka oki.
tanítónőt, — Krug Lajos ny. igazgató, Országos Evang.
Tanítóegyesületi elnök és néhai Missuray Mária Lujza
leányát, — a budapesti Deák-téri ev. templomban.
— A második »stockholmi« konferencia. A követ
kező »Élet és Munka« konferenciája 1935. augusztus
havában lesz Angliában s a programm előkészítésére
egy bizottság küldetett ki. A bizottságnak Dr. Ravasz
László ref. püspök is tagja. A konferencia főtémái:
1. A keresztyén élet és munka területén az utolsó
konferencia óta mutatkozó fontosabb fejlemények át
tekintése s a belőlük keletkező problémák és felada
tok elemzése;
2. Megvizsgálása azoknak az utaknak, amelyeken
az egyházak hatékonyabban kooperálhatnának az 1925
évi Stockholmi Üzenetben hangoztatott célok meg
valósítására;
3. Behatóbb feltárása azoknak az alapvető meg
győződéseknek és tapasztalatoknak, amelyek mozgat
ják és megihletik a keresztyén szolgálatot úgy egyéni
mint társadalmi vonatkozásaiban, tekintettel a) az
egyháztagok vallásos életének kimélyítésére, b) az
egyházat és a világot most foglalkoztató erkölcsi kér
dések megértésének tisztázására, c) az önfeláldozás
és odaszentelés lelkületének előmozdítására.
Azokat az egyházakat, amelyek képviselőket küld
tek 1925-ben Stockholmba, újból meghívják s köztük
azokat a testületeket, melyeket a végrehajtóbizottság
jónak lát. A konferencia központi irodája Genfbenvan.
— Pécs. Az egyetemi Luther-Szövetség új tiszti
kara: elnök Dr. Szabados József, alelnök Dr. Baldauf
Tibor, főtitkár Mühl Sándor, titkár Nagy Ferenc,
jegyző Kraszkó János, háznagy Bognár Lajos, pénz
táros és könyvtáros Lővey Elemér.
— ötven éves lelkészi jubileum. Szabó Sámuel
gércei lelkész okt. 31-én ünnepelte lelkészi működésé
nek 50-ik évfordulóját; mind az ötven esztendőt Gércén töltötte. A jubileum alkalmával avatta fel Mo
lit orisz János esperes a gyülekezet új orgonáját,
amelyet Kárpáti Sándor ny. tanítóképzőintézeti tanár
szólaltatott meg először.
— Protestáns reformációi üunepély Budapesten.
A budapesti protestáns társadalom együttes ünnepélye
október 31-,én este folyt le a Vigadóban. Az ünnepet
Pesthy Pál dr., a bányai egyházkerület felügyelője
nyitotta meg. Azután Baltazár Dezső dr. ref. püspök
mondott ünnepi beszédet. Kuthy Dezső egyetemes egy
házi főtitkár beszéde után Mikó Ferenc igazságügyi
államtitkár, a budapesti unitárius egyházközség gond
noka zárta be az ünnepélyt.
— Kérelem a külmisszió barátaihoz! A Lipcsei
Missziónak sürgősen szüksége van adományokra. A
Misszió arra számított, hogy Indiában kölcsönt vehet
fel. A kölcsön már biztosítottnak látszott, de az angol
font hirtelen leromlása meghiúsította ezt a tervet. Az
Indiában dolgozó misszionáriusok helyzete nagyon
komoly lett. Két fizetésük máris elmaradt. Misszió
egyesületünk még nem szolgáltatta be a Lipcsei
Missziónak azt az aránylag kicsiny kvótát, amelyet
az tőlünk vár. Nagyon kérem a külmisszió barátait,
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szíveskedjenek adományaikat sürgősen beküldeni
Broschko G. A. esperes, egyesületi pénztáros úrnak
Lébény, 1931. november 3. Németh Károly e. elnök
— Evangelizáló-nap Lovászpatonán. A győri egy
házmegye Belmissziói Szövetsége október 18-án tar
totta harmadik evangelizáló-napját ezúttal Lovász
patonán. Közreműködtek Kusinszky Klára győri dia
konissza-nővér (vasárnapi iskolát és leányórát tartott).
Bácsi Sándor hitoktató-lelkész (ifjúsági istentisztelet),
Kiss Samu (igehirdetés, Úrvacsora), Németh Károly
(Biblia-óra), a délutáni ünnepélyen előadást tartottak
Seebach András tanító, dr. Vélsz Aladár egyházfel
ügyelő és Túróczy Zoltán lelkész, a Harangszó fő
szerkesztője. Jelenvolt mindvégig Mihály István egy
házmegyei felügyelő is. A győri iratterjesztés vallásos
iratokat árusított.
— Tanitóválasztás Szarvason. A megüresedett
szarvasi tanyai (furugyi) tanítói állásra 17-en pályáz
tak. Ezekből hármat törölt a kér. elnökség. A jelölhetőkből Szakács György kondorosi, Jánovszky Mar
git szarvasi és Szlobodnyik Mihály aszódi oki. taní
tókat jelölte az egyháztanács, az esp. megbízott pe
dig jelölte Ponicsán Gyula albertii oki. tanítót. Szlo
bodnyik Mihály visszalépett, mert időközben katonává
sorozták. — A f. hó 25-én történt választó közgyűlés
a szavazatok túlnyomó többségével a jeles képesítésű
Szakács Györgyöt választotta meg — a legújabb vo
natkozó törvény értelmében — segédtanítóul. Az Ur
áldja meg bejövetelét és működését!
— Ménfő. D. Kapi Béla püspök Garan János
ménfői tanítót, a győri egyházmegyei tanítóegyesület
elnökét igazgatói címmel tüntette ki. A kitüntetésről
szóló okiratot Kiss Samu nagybarátfalui lelkész me
leg ünnepség keretében adta át a kitüntetettnek.
— A református országos zsinat október 31-én
befejezte négy esztendős tanácskozásait.
— Reformáció ünnepe a theológiai fakultáson. A
soproni theol. fakultás a reformáció emlékünnepét
okt. 31-én d. u. 5 órakor tartotta meg a zsúfolásig
megtelt nagyteremben. »Erős várunk« és Melich L
theológus szavalata után a theológiai énekkar sze
repelt Garam L. vezetésével. Az ünnepi beszédet Dr.
báró Podmaniczky Pál dékán tartotta. Utána V. Rajnai
K. theológus szavalt, s végül az ünnepséget Kapi
Gyula zsoltára rekesztette be.
— A KIÉ új országos titkára. A KIÉ Szövetség
evangélikus ága két év óta üresedésben levő orszá
gos titkári állására Erős Sándor evangélikus segéd
lelkészt hívta meg. Erős Sándor a theológiát Sop
ronban végezte, cserkész és ifjúsági munkában állan
dóan résztvett s a KIÉ egy évvel ezelőtt kiküldötte
a német mozgalom casseli titkárképző főiskolájára.
Az új titkár munkáját nagy reménység kiséri.
— Reformációi emlékünnepek Szarvason. A refor
máció emlékünnepét Szarvas evangélikus lakossága is
meleg áhítattal és kegyelettel ünnepelte meg. Az Evan
gélikus Leányegyesület a Luther Arvaház dísztermében
rendezett ünnepet, amelyen ünnepi megnyitó beszédet
Szelényi János ev. lelkész mondott, Marsall Emma szép
énekszámot adott elő Rohoska Jenő kísérete, mellett.
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Kőröspataki Kis Károly fővárosi lelkész vetítettképes
előadást tartott a biblia elterjedéséről, amit nagy érdek
lődéssel fogadott a nagy számban összegyűlt közönség.
Marsall Manya két költeményt szavalt gazdag skálájú
szavalókészséggel. Ezután az egyesület énekkara adott
elő énekszámot jó betanulással, majd Liska Ferenc s.
lelkész költői szárnyalású imája után közénekkel feje
ződött be az ünnepély. — A szarvasi Vajda Péter gim
názium és Luther tanítóképző együttes ünnepséget ren
dezett a gimnázium tornacsarnokában, amelyen hatásos
ünnepi beszédet Korún Kálmán vallástanár mondott.
Szilágyi János és Mészáros Emilia szavaltak, Novák
Endre pedig ügyes készséggel csellón vallásos zene
müveket adott elő. Nagy hatást keltettek a gimnázium,
valamint a tanítónőképző énekkarainak énekszámai is.
— Pécs. Takó Istvánt november 8-án iktatja b.'
D. Kapi Béla püspök a pécsi gyülekezőt lelkészi hiva
talába.

— Presbiteri konlerencia Sáron. A 18-ik században
egyházm. és egyházkor, gyűléseinket még kiscbb-nagyobb
falvakban is tartottuk, hova 50—100 km-ről kocsikon
mentek a gyülekezetek vezetői. Ma már a gyűlések váro
son, a nagyobb központokban folynak le és ki-ki vonat
tal vagy autóbuszon, tán saját autóján mehet a gyűlés
színhelyére. Régmúlt időkre emlékeztet, de nem vissza
fejlődésre mutat, sőt inkább az áldozatos egybázszerctetnek példája, hogy a veszprémi egyházmegye balconyvidéki gyülekezeteinek presbiterei egy kicsi, a vasútállo
mástól 14 km-re fekvő gyülekezetben, Súron tartották
meg első presbiteri konferenciájukat, október 28-án. —
15—20—25 km-es távolságról, bár egész napon át esett
az eső, 126-an jöttek össze, hogy raegerősittessenek, tisz
tük követelményeinek jobban megfelelhessenek. Elő
adást tartottak: Takách Elek esperes, Boór Lajos fel
ügyelő, Bödecs Károly, Hering János, Mogyoróssy Gyula,
Molnár Gyula, Pócza Ferenc, Pohánka Odón, Sokoray
Bálint, Szlovák Pál és Tatay Lajos lelkészek. A mai
nehéz viszonyok között helyén való lenne az ilyen kör
zeti presbiteri konferenciák tartása: egyrészt, mert kevésbbé költséges, mint a központokban tartott, épen
ezért szegény és gazdag egyformán résztvehet, másrészt
közvetlenebb, neveli az együvétartozás érzését és az
egyes gyülekezetek presbiterei között személyes kapcso
latot is hoz létre.
— Nyugalombavonulás. Az egyház veteményes
kertjének, iskolánknak egy kiváló magvetője: Polster
Adolf igazgató-tanító 41 évi fáradhatatlan munkássága
után vonult szeptember 1-én a valóban jól megérde
melt nyugalomba. Harminchét éven keresztül volt a
debreceni ág. h. ev. iskola igazgatója és Isten áldotta
működésével iskoláját • nagy alföldi város elismerten
első iskolájává tette. Széleskörű tevékenységével min
denütt tiszteletet szerzett az evangélikus tanítói név
nek. A debreceni ev. egyház október 25-én rendkívüli
közgyűlés keretében rótta le háláját a kiváló tanférfiú előtt. Hálás kis tanítványai gyönyörű ezüst
koszorúval lepték meg. Poputh Viktor h. lelkész, a
kir. tanfelügyelőség, három tanítóegyesület és több
tantestület szónokai méltatták a jubiláns kitűnő ér
demeit, mely alkalommal a szülök, tisztelők és kar
társak százai töltötték be a templomot. Az Ur áldása
kísérje továbbra is az érdemes tanférfiút 1
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— U) lapok Indulnak a nem-diák ifjjipág számára.
Bizonyára merész vállalkozásba *fogott* a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, mikor elhatározta,
hogy november 1-ével két új lapot indít a reformá
tus és evangélikus ifjúság részére »Evangélikus Ifjú
ság* és »Református Ifjúság* címen. A lapok novem
ber 1-töl április 1-ig jelennek meg kéthetenként, öszszesen tízszer. Cvi előfizetési dijuk mindössze 50
fillér lesz. Egy lap terjedelme négy-négy oldal. A
lap nemcsak az ifjúsági egyesületek céljait fogja szol
gálni, hanem az egész evangélikus és református ifjú
ság számára készül. A lapra elsősorban csoportos
megrendeléseket kérnek, mivel a postaköltség az
egyéni kiküldésnél nagy összegeket emésztene meg.
Minden számban kép Is tesz, továbbá apró kis cikkek,
valamint az ifjúsági munka legérdekesebb hírei riportszerüen megírva. A Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek Szövetsége ezúton kéri, hogy lelkipásztoraink, ta
nítóink és levente-vezetőink közöljék vele egy leve
lezőlapon (Budapest, VIII., Horánszky-utca 26.) hogy
hány példány mutatványszámot küldjön címükre. A
magunk részéről e nehéz időkben, de nagy hittel
induló és régen várt vállalkozást örömmel köszöntjük
és minden felelős tényezőnek a legmelegebben ajánl
juk figyelmébe.
— A római pápa a békéért. Az egész keresztyén
világ egyöntetű helyeslésével találkozhatik a római
pápának az »örzőangyalok ünnepén* irt s másnap, ok
tóber 3-án k ib o n to tt »Nova Impendet« encikllkája.
A pápa keresztes háborút hirdet a fegyverkezések
ellen azoknak a jogaiért, akik a világ gazdasági és
pénzügyi rendszerének mostani kudarca miatt szen
vednek. »A féktelen fegyverkezési verseny* a pápa
szerint egyik főoka a jelenlegi válságnak s arra buz
dítja a papokat és püspököket, hogy a híveket vilá
gosítsák fel a leszerelés sürgős szükségességéről »a
józan ész és a keresztyén törvény helytálló követel
ményeinek megfelelően*. Az enciklika az igazi pász
tor hangján szól. További részeiben az enciklika fel
hívás az Ínségesek nagylelkű segélyezésére. Mindkét
dologban, a leszerelés ügyében és a felebaráti szere
tet parancsában egyek a protestánsok a róm. k a to 
likusokkal.
— »Az Evangélioraot minden teremtésnek!« cím
alatt a Misszióegyesület 2 íves, illusztrált füzetet ál
lított össze (a munka túlnyomó részét Nitschinger
János pápai igazgató-tanító írta) a külmisszióról az
ifjúság és érdeklődök számára. A munka igen tanul
ságos élvezetes olvasmány s remélni lehet, hogy cél
ját eléri: a külmissziót vonzóan ismertetve növeli az
érdeklődők és a misszióra adakozók, érte imádkozók
számát. A füzet a Harangszó Könyvtárában jelent
meg s a Harangszó kiadóhivatalától (Győr, Petőfitér 2.) megrendelhető nagyon olcsón, példányonként
20 fillérért. Ajánljuk a hitoktatással foglalkozó taní
tóknak és tanároknak is.
— A spanyolországi evangélikus egyház. A lutheri
reformáció igen hamar eljutott Spanyolországba is.
Sokan örömmel fogadták a tiszta evangéliomi ta
nítást s hittek az Urban, különösen Valladolid és
Valencia városok lakosai közül. Ekkor a róm. kath.
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inkvizíció a legkíméletlenebbül kezdett dühöngeni az
evangéliomi keresztyénség ellen. Spanyolország ke
gyetlen királya, Fülöp, buzgón támogatta az »eret
nekek« üldözését. így indult meg egyike a legember
telenebb keresztyén-üldözéseknek az anyaszentegyhá?
történetében. Évekig tartó bebörtönzés és iszonyú kín
zások után máglyákra hurcolták és megégették az
evangélikusokat. Olyan borzalmas volt az üldözés,
hogy úgy látszott, a Jézus Krisztus ültette nemei?
szőlőtő egészen elpusztult. De Isten reátekintett egei
ből és 303 év után a tőke megint gyökereket eresz
tett. Fliedner Frigyes német lelkipásztor és mások
voltak Isten kezében az eszközök az evangéliom hir
detésére. Ma megint van Spanyolországban egy ki
csiny, de virágzó evangélikus egyház.

Nyugdíjas lelkésznek, ki az egyházi életben
segítségemre lenne, Hegyalja egyik legszebb fek
vésű kis városkájában ingyen adok háromszobás,
kertes úri lakást. Zemann Zoltán ev. lelkész,
Tállya.
— A világ kapui. Mindegyik földrésznek van
ajtaja. Valahol a tengerparton ván egy-egy folyam
torkolat, egy-egy kikötő, amelyik hívogatja az ide
gent, hogy tekintse meg közelebbről az ismeretlen
földet. — Ilyenek Afrikában a Kongo; Kínában a
Jangcse; Északamerikában a Szent-Lőrinc; Délamerikában az Amazon; Ausztráliában Sidney csodás ki
kötője. — A Bibliatársulat mindezeken a helyeken
dolgozik, szolgálatára áll a jövevényeknek s maga
is behatol a földrészbe, hogy lakosainak a maguk
nyelvén adja oda a Szentírást. — A Kalauz minden
kapuban megtalálható. — Akarja ezt a munkát tá
mogatni? Adományokat köszönettel fogad minden lelkészi hivatal a Brit és Külföldi Biblia-társulat javára,
amelynek magyarországi képviselete: Budapest, IV.,
Deáktér 4.

— A Scholtz Testvérek könyvkereskedése, mely
nek kiadásában több evangélikus egyházi munka je
lent meg, szeptember 1-én ülte meg fennállásának
25 éves jubileumát.
— A mag szaporodó képessége. A vetés-aratás
megszokott sora talán eltakarja szem elől a mag szaporaságát. Akármilyen hihetetlennek látszik is, azt
állítják, hogy, ha» egyetlen búzaszem kivételével a
világ búzakészletét elpusztítanák, s azt az egyet el
ültetnék, azután az egész termést évről-évre földbe
vetnék, akkor tizenöt év múltán a világ búzakészlete
elérné a mai mennyiséget. Ehhez hasonló' jelenség
van a lélek birodalmában, amikor valaki részesévé
lett az új életnek s azt másokba átplántálja. A most
élő sok millió keresztyén ember egyenes leszárma
zottja a tizenkét ősapostolnak. S ez a folyamat ma is
tart. Erről az oldaláról tekintve, kicsoda mérheti meg
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egyetlen nyomtatott evangéliomnak a lehetőségeit?
— Halljuk például, hogy Chile-ben, Délamerikában
néhány keresztyén hívő, akik soha életükben nem lát
tak se lelkészt, se evangélistát, istentiszteleteket tartó
gyülekezetté szervezkedett. Ennek a gyülekezetnek az
eredete az, hogy egyikük vett egy Ujtestámentomot,
azt sem tudva, hogy mi olvasható a könyvben. Egé
szen egyszerű, falusi emberek ezek; de az Ujtestámentomból megtanulták a keresztyénség lényegét.

— A »Missziói Lapok« 7., 8. összevont száma meg
jelent; Kunszt Irén kínai misszionáriusnő arcképét
hozza, s egy szép cikkét, vallomását: Hogyan lettem
én misszionáriusnő? A báró Podmaniczky Pál szer
kesztésében megjelenő missziói folyóirat kiadóhivatala
Győrbe (Petőfi-tér 2.) költözött át.
— Felhívjuk figyelmét mindazon fiatalemberek
nek, akik Budapestre jönnek lakni, hogy a Budapesti
Keresztyén Ifjúsági Egyesületben (VIII., Horánszky-u.
26. II. 15.) kényelmes olcsó otthon nyílt meg fiatal
emberek számára. Felvilágosítás és felvétel a titkár
nál mindennap d. e. 9—12 és d. u. 4—6 óra között
— A Luther-rózsák terjesztését a szombathelyi
ev. leánydiákszövetség beszünteti. A szombathelyi
leánydiákszövetség kéri azokat, akik a jelvényeket
nála rendelték meg, hogy azok árát, miután a jelvé
nyeket a szövetség készpénzzel kifizette, mielőbb
küldjék meg a következő címre: Bélák János hitoktató
lelkész, Szombathely, Nádasdy Ferenc-u. 33.
— Burgenland 10 éves jubileuma alkalmából az
osztrák elnök Beyer Teofil felsőőri lelkészt, szuper
intendenst és Bothár Mihály városszalónaki lelkészt
az arany érdemrenddel tüntette ki; Putsch Alfréd
felsőlövői gimnáziumi tanárt és Ulreich Ferdinánd
felsőlövői tanítóképzői tanárt az iskolatanácsosi cím
mel jutalmazta.

P á ly á z a t.
A nyíregyházi ág. h. ev. egyház pályázatot
hirdet a betegség folytán megüresedett segédlelkészi állásra. Tótul is tudók előnyben részesül
nek, Pályázati határidő nov. 15.
Az egyházi elnökség.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY.
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Megjegyzések a LutherSzövetség meghívásához.
• Az Országos Luther-Szövetség nov. 25-i
közgyűlésének közelségében kérnek meghall*
gattatást szerény soraim, melyeknek nincsen
más céljuk, mint a közgyűlés általánosság
ban és egyénenként eljuttatott meghívóját
kiegészíteni. Itt csak egész vázlatosan mutat
hatok a közgyűlés legjelentősebb tárgyára,
a Luther-Szövetségi munkaprogramm teljesmérvű átdolgozására, éppen csak azért, hogy
a közgyűlés fontosságára és nagy felelőssé
gére ráutalva annak népességét és eredmé
nyességét így is elősegítsem.
Mindannyiunk előtt világos, hogy a
Luther-Szövetségi munka valamilyen okok
miatt megakadt. Szép lassan, anélkül, hogy
észrevettük volna', elszcnderedett. Azt is le
hetne mondani, hogy mielőtt még életre
valóvá vált volna, az életre teljesen alkalmat
lanná lett. Valóság az, hogy' ez a raegállanítás általános, s az egyes gy ül ékezetekben Ki
vételesen folyó Luther-Szövetségi vagy’ ha
sonló munkát nem akarja kisebbíteni.
Világos az is, hogy éppen a mai válsá
gos időben, amikor az' evangéliumi egyház
nak minden téren felfokozott erővel kell a
munka sorompójába állnia, nem szabad egy
olyan óriási lehetőséget, amilyent a LutherSzövetségi tevékenység jelent, az elpusztu
lásra hagyni.
Végül világos az is, hogy a fentiek meg
állapítása és minden álszemérem nélküli kinyilvánítása elsősorban azoknak a köteles
sége, akiket az Országos Luther-Szövetség
közönsége vezetőknek nevezett meg, mert
a feltétlenül szükséges kibontakozás csak
úgy következhetik be, ha tisztán áll előttünk
a helyzet komolysága. A biztos és bátor
diagnózis a gyógyítás első lépcsőfoka.
Mindezeknek alapján határoztuk el azt,
hogy Szövetségünk ezévben mellőzve az ed
digi zárt konferenciát, a közgyűlésre fekteti
a fősúlyt, és részletesen megtárgyalja a teen
dőket és megállapítja a jövő programmját.
A Szövetség vezetősége érezve azt, hogy a
magyar evangélikusság egyetlen egyháztár
sadalmi szervének létéről vagy nemlétéről
van szó, e tekintetben nem vállalhatja ma

gára a felelősséget. Éppen ezért ezt a felelős
séget hangoztatva nagyon komolyan hív
mindenkit dönteni a jövendő fölött.
Ha most már az idei közgy űlés felada
tát meg akarjuk állapítani, arra az ered
ményre jutunk, hogy 1. tisztáznunk és hatá
rozottan körvonalaznunk kell a Luther-Szö
vetség célját és programmját, 2. meg kell
állapítanunk a munka eszközeit, módjait és
szervezetét.
A Szövetség célja két irányú. Hivatott
egy részt a gyülekezeti Luther-Szövetség mun
káját megindítani és irányítani és minden
tekintetben támogatni, másrészt pedig a ma
gyar evangélikus társadalom egyetemének
hangját és véleményét méltóképpen és kellő
súllyal hallatni és érvényesíteni minden vo
natkozásban. Az utóbbi célt csakis az előb
binek nagyrészlnm való megvalósítása után
szolgálhatja, mert csak az egy es gyülekezeti
Luther-Szövetségi tevékenység felpezsdít lése
ad jogot az Országos Szövetségnek arra,
hogy az egyetemes evangélikus társadalom
szószólója legyen.
A gyülekezeti Luther-Szövetségi munká
val e szűk keretek között foglalkozni nem
lehet. Éppen a közgy űlésnek lesz feladata
ezt a munkásságot minden részletében fel
tárni és a lehetőségekre rámutatni azokkal
szemben, akik bizonyos okok miatt lehetet
lenségnek tartják az ilyenfajta munka végzé
sét. Itten csak arra szorítkozom, hogy’ egy
ideig még kellő mederbe nem jutott újabb
tevékenységnek: a szociális tevékenységnek
rendkívüli fontosságára hívjam fel a figyel
met. A Luther-Szövetségnek immár halaszt
hatatlanul be kell illeszteni a programmjába
ezt a kérdést.
Másik feladata lesz a közgyűlésnek a
cél, programm és a kiviteli lehetőség tár
gyalása után egészen új országos szervezet
létrehozatala. Ezen nem azt értjük, hogy
egy Budapesten működő tanács irányítsa
csupán az országos munkát, de sokkal in
kább azt, hogy az Országos Szövetségnek az
ország minden egyes részén legyen meg a
n\aga megbízott munkása, aki egy-cgv kör
zet — még pedig lehetőleg nem nagy és köz
lekedésiig is összetartozó körzet — munká
jának élesztője, szítója, szervezője és tanács
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adója legyen. Az Országos Luther-Szövetség
szervezetének ilyen irányú kiépítése a köz
gyűlésnek másik elsőrangú hivatása.
Az idevetett vázlat értelmében áll rész
letes tervezettel a közgyűlés elé, és ennek
előrebocsátásával akar hangsúlyt adni a
meghívásnak a szövetség elnöksége. ~
Ismételten kérjük a jobb jövendőben
komolyan reménykedő és azt törhetetlen
munkával kikezdeni akaró testvéreket, jöj
jenek komoly szándékkal november 25-i
gyűlésünkre, "hogy ennek munkáján legyen
a mindent megáldó Isten gazdag áldása.
Ruítkay-Miklián Gyula
az Országos Luther-Szövetség igazgatója.

A reverzális és egyebek.
E lapokban közzétett »A reverzális kérdéséhez«
c. cikkemhez sorrend szerint Csőváry, Irányi és Mayer
lelkész urak szóltak hozzá. Legyen szabad nekem is,
talán a zárszó jogán, mégegyszer az olvasó szíves
türelmét igénybe vennem.
Az én kedves papommal, Irányi Kamillái nincs
miről vitatkoznom. Fegyvertársak vagyunk. Helyeseb
ben a vezérlete alá tartozó közkatona vagyok. De
nem vagyunk ellenfelek, még kevésbé ellenségek, a
másik két barátommal, Csőváryval vagy Mayer nagytiszteletü úrral sem. Hisz mindnyájunk kezébe az egy
házunk iránti boldogító szeretet adta a tollat. Sok
mindenben velük is teljes és tökéletes egyetértésben
vagyok, de mégsem mindenben.
Azt hiszem, nem vagyok mértéken felül hiú em
ber, de jólestek Csővárynak rólam való megállapításai.
Százszázalékos lutheránus vagyok. Igaza van. Én is
annak érzem és vallom magam. Igaza van, hogy sok
ilyen, de — és ezt nemcsak szerénységből mondom —
még több különb presbiterre és felügyelőre lenne
szüksége egyházunknak. Mert ha felügyelőink és prés*
bitereink mindig tettrekész, harcias tagjai volnának
egyházunknak, akkor lelkészeink felszabadulnának at
tól, a nem mindig a papi álláshoz méltó munkakör
alól és teljesebb lélekkel szolgálhatnák szentebb hi
vatásukat. Nekem egyáltalán nem ideálom az egyik
kezében bibliát tartó, a másikban csatabárdot forgató
pap. A bibliát paizsul felhasználni nem mindig le
het és szabad. És papjaink paizs nélkül — az amúgy
is egyenlőtlen harcban — olyan sebeket kaphatnak,
amelyeket nehezen vagy esetleg sohasem hevernek
ki. A harcot, és itt tisztán a ránkkényszerített védelmi
harcra gondolok, engedjék át a világiaknak. Elsősor
ban természetesen a világi vezetőknek. Hiszen áten
gednék. Meg vagyok győződve, hogy nincs egyetlen
papunk sem, aki ilyen harcból ráháramló kétes dicső
ségre vágyódik. De hol vannak azok a világiak, akik
átveszik a harcias papok szerepét. Hát talán nem is
egészen ilyen — azt mondhatnám — reménytelen a
helyzet. De ha van is Sztranyavszky Sándorunk, aki
nek egyházkerületi felügyelői székébe való beiktatása
kor mondott beszédét dagadó kebellel olvastuk. Ha
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vannak is ilyenek, de kevesen vannak. Nagyon ke
vesen.
Most is mit látunk. Egyházmegyei gyűléseinken
itt is ott is fel vannak cserélve a szerepek. A harcias
papok — véleményem szerint szükséges, életrevaló és
reményéim szerint célravezető javaslatát a felügyelők
ellenzik. Mennyivel szebb volna — ha már kell va
lami vélemény eltérésnek — ha fordítva volna. Ha
a papok lehetnének (— nem volnának! —-) azok, akik
mondhatnák: de kedves, jó világi uraink mérsékeljék
szent hevüket.
Legyenek a papjaink a felekezeti békesség apos
tolai és tartsák állandóan a szemük előtt Máté 5. 39.
De legyenek a védősáncon a világiak. De meddig és
hogyan? A világiak szerepét könnyen elhatárolnám.
A világiak csak védelmi harcra rendezkedhetnek be,
soha — még csak ellentámadásba se menjenek át.
És az egyháziak türelme? És itt megint igazat
kell adnom Csőváry barátomnak — semmi esetre se
terjedjen addig, hogy az evang. papnak máSvallású
unokái legyenek. Hogyan lehessen ilyen pap a nép
előtt saját hitigazságaink hirdetője.
Kevésbbé értek egyet Mayer nagytiszteletü úrral.
A lutheri reformáció legszebb ékességét, a lelkiisme
reti szabadságot békóba verni nem szabad — ezt
mi is valljuk. De hisz a reverzálistadó a saját elhatá
rozásából, a következményeket mérlegelve, kényszer
nélkül cselekszik — tehát kell, hogy viselje annak
következményeit. És ez sokakra nem is lesz talán
olyan elviselhetetlen, ha kikényszerítik az evang. egy
házból. Ha t. i. abból a bizonyára általánosnak el
fogadható tételből indulunk ki, hogy minden vala
mire való szülő gyermeke részére csak a legjobbat
akarhatja. És ha a reverzális-adó azt az idegen vallást
gyermeke részére jobbnak találta, akkor keresse meg
a saját lelke üdvösségét is annak az egyháznak a ta
nításában.
Mayer nagytiszteletü úr még egy helyen azt mondja,
hogy a »reverzális ügy privát ügy!« Később a reverzális-adást hűtlenségnek, súlyos bűnnek minősíti. Én
privát ügynek sem, de bűnnek sem minősíteném,
csak az egyházzal szemben elkövethető legsúlyosabb
hűtlenségnek. Mert ugyebár egyházunk nincs azon az
állásponton, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő
egyház. A reverzális-adó csak az egyházával szem
ben követi el ezt a súlyos hűtlenséget, de nem vét
kezik az Isten ellen és ha ezen hűtlensége miatt egy
házunkból kirekesztjük, nem zárjuk ki egyúttal a ke
resztyén közösségből. Más egyház tagjaként növekedhetik a búzával együtt az aratás napjáig. Hol van az
evangéliom alapjáról való lecsúszás, ha más egyház
tagját épp úgy Krisztus Urunk megváltottjának te
kintem, mint saját magamat. Ebben van bennünk
Jézus Krisztus lelke és szelleme egyházunknak féltő
gonddal való szeretete mellett.
Ha az egyház nem is részvénytársaság, mégis oly
intézmény, oly erkölcsi testület, amelynek meghatáro
zott normái vannak. Aki azokat magára nézve köte
lezőnek el nem ismeri vagy ezen intézmény ellen
súlyos hűtlenséget követ el, az — annak következmé
nyeiért felelős és azokat viselni kell.
Hogy az én kedves, jó papomnak az I. Kor. 5. 13,-
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ra való hivatkozása teljes mértékben helytálló-e, azt
én nem keresem. Az apostol szerint az Anyaszentegyházból való kiközösítés bizonyos esetekben kötelező.
Hát akkor egy egyházból, nem is az egész keresztyén
közösségből, való kirekesztés ne legyen lehetséges
alfkor, amikor valaki ezen egyházzal szemben a leg
súlyosabb hűtlenséget követi el? Ezt el nem ismer
hetem.
Amit Mayer nagytiszteletü úr szórványbeli híveink
lelki gondozására vonatkozólag javasol, azt teljes mér
tékben elfogadom. E mellett volna még egy elin
tézendő kérdés, a középiskolai hitoktatás kérdése. A
szórványbeli egyháztagjaink reverzálisadásánál sok
kal súlyosabb elbírálás alá kell, hogy essék, a lateiner
osztálybeliek hűtlensége. És ez azért van, mert hit
oktatási szervezetünk nem megfelelő. A saját isko
láinkat kivéve, a legtöbb középiskolában fiatal segéd
lelkészek vagy’ kinevezett hitoktatók végzik ezt a
végtelenül fontos munkát. De mindegy, segédlelkész
vagy hitoktató végzi, mert a legtöbb esetben annak
a fiatal embernek nincs fontosabb törekvése — mint
az, hogy mielőbb végleges álláshoz, parochiához jus
son. Es hitoktatói állásában is sokkal inkább prédi
kátor, mint a rábízott ifjúság lelki gondozója és
vezetője.
Állítsuk fel Mayer nagytiszteletü úr javaslata sze
rint a szórványok gondozására a vándor-lelkészi ál
lásokat -■ de ezek se legyenek fiatal emberek át
meneti stációi —; a hitoktatói tanszékeket szervezzük
meg úgy, hogy arra hajlamot érzők azt egy életre
szóló hivatásnak tekinthessék. De ha mindezek da
cára hűtelen lesz valaki egyházához, az viselje annak
következményeit.

Eyy székesfehérvári presbiter.
(Az egyháztagok fegyelmezéséről szóló szabály
rendelet-tervezetnek a reverzális-adókra vonatkozó
része azt gondolom minden oldalról eléggé meg lévén
világítva, annak továbbá tárgyalását lapunk hasábjaié
— hacsak valami egészen új szempont nem merülne
fel — befejeztük. — Szerkesztő.)

A papjainkról.
Nem sok jó szó esik róluk. A gyülekeze
tek részéről kevés megértéssel találkoznak.
Arról a nyomorról, amelybe sülvedtek, senki
sem akar tudomást venni. Nagyrészt szántszándékkal behunyja az egyház és behuny
ják a gyülekezetek a szemüket az Ínség elő!,
amelyben a papi családok sínylődnek. Maga
a papság néha kinyitja száját panaszra, de
csak a keserűsége lesz nagyobb, amikor azt
kell látnia, hogy a hivatalos orgánumok
ugyan kifejezik szép szólamokban sajnálko
zásukat, de nem segítenek. A nagy szegény
ség, a részvétlenség testileg és lelkileg még
nagyobb mértékben izolálja a papot az élet
től, a gyülekezetétől, az egyház átfogóbb
munkáitól (gyűlések, konferenciák). Az egész
papi kar szétmorzsolódik, atomizálódik. Pap
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jaink kezdenek félni az emberektől, gyüle
kezeteiktől s félrehúzódnak. Sokan közülük
eljutnak abba a stádiumba, ahol már fölös
legesnek érzik magukat. Kereszteléseknél és
temetéseknél statisztálnak, egyébként azon
ban úgy látszik nincs rájuk szükség. Az esketéseknél elvégzik a funkciót, de sem a há
zasságkötés előtt, sem azután, a családoknál,
nem kiváncsiak a véleményére, nem kérik
tanácsát. A hívek úgylátszik abban a löszöm
ben vannak, hogy az életben a papjuk nél
kül is eligazodnak. A pap csupán díszlet,
sallang, hozzátartozik mint szükséges rossz
az élet cikornyáihoz.
Másfelől a papok vágyódnak tökéletes
gyülekezetek, a gyülekezetek tökéletes papok
után. S a gyülekezetek a papokat' a papok
a gyülekezeteket hibáztatják. Úgy látszik
mindegyik — úgv a tökéletes pap, mint a
tökéletes gyülekezet
nagy ritkaság, s még
ritkább, hogy a kettő egymásra talál.
Az a kérdés, hogy amíg a papjaink nem
lesznek tökéletesek, s amíg a gyülekezetek
nem lesznek tökéletesek, addig nem történ
heti k-e semmi a javulás érdekében. Azt hi
szem igen. Es pedig először és föképen a
lelkészekkel kell valaminek történni. Kivégre tényleg ők vannak a gyülekezetekért,
s nem megfordítva. S őnekik kell a munká
jukat egészen különleges oldalról meglátniuk
és megfogniuk. Nevezetesen lássák meg,hogy
fik a z é r t v a n n a k , h o y y e m b e r e k e t té ríts e n e k .

Papjaink a hivatásuknak és munkájuknak
minden nehézségét, gyarlóságát más megvi
lágításban látnák, ha nem feledkeznének meg
olyan gyakran arról, hogy az asszonytól szü
letett ember bűnös, akinek megtérésre, újjá
születésre van szüksége s hogy ő, a pap, ép
pen arra van. rendelve, azért van a gyüleke
zetbe állítva, azért kapja a fizetését, hogy
a bűnös embereket megtérítse az Igével és a
szentségekkel, mint az isteni kegyelemnek
eszközeivel. Nem lehet az a célja, hogy tö
kéletes gyülekezetei válasszon ki magának.
Nem lehet az a célja, hogy a legdúsabbaix
javadalmazott lelkészi állásokat válogassa ki
magának. Nem azért van a világon és nem
azért lett a Krisztus szolgája. Valósággal de
gusztáló. mikor egy-egy nagyobb stallumért
- különösen az újabb időkben — valóságos
harc indul meg a papok közt és a választó
gyülekezetek éppen a papoknak ezen maga
tartása miatt már a választásnál mint a pap
patronusai szerepelhetnek, akik vállveregetések közt leadják szavazatukat erre vagy
arra a Krisztus szolgájára s ezzel lekenyerczik«. A lelkészválasztási szabályrendeletek
nem olyan rosszak, hogy a választási vissza
éléseket azoknak a megjavításával ki lehetne
küszöbölni. A papoknak a választásoknál ta
núsított magatartása is reformra szorul, és
pedig belső, lelki reformra.
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Tovább is megmaradva a papoknál, mert hogy napról-napra újulnak, életük fejlődik,
őróluk akarok írni, énbennem már sokszor gazdagodik. Semmi sem akadályozza és hát
megelevenedett az a kérdés, mit csinál a pap ráltatja annyira a papi munkát mint az, ha
a hétnek hat napján keresztül? Ezt én még a pap marad a régi, sőt mindig régibb, avula prédikáció szempontjából is fontosabb tabb és elvásottabb lesz. Az még nem pótol
nak tartom, mint magát a prédikációt. Le hatatlan baj, ha a gyülekezet nem értékeli
hetséges, hogy a prédikációjára készül. Na a pap munkáját; Krisztus ennél többet mon
gyon jó, ha mindjárt az előző vasárnap el dott: Ne csodálkozzatok, ha g y ű lö l titeket
kezd dolgozni a következő vasárnapi prédi a világ. A baj az, ha maga a pap érzi a
káción. De hogyan kell azt kidolgozni? Kom maga munkáját kevés értékűnek és önmagát
mentárokból csupán? A textuson való elmél érzi feleslegesnek. Ezt csak úgy lehet elke
kedésből csupán? Ha a hét folyamán magá rülni, ha a pap elsősorban önmagára visel
val a lelkésszel nem történik semmi, ha a gondot: a saját istenes életére. Akkor rájön
lelkészben nem mennek végbe változások, arra, hogy az ő munkája minden más em
ha ő nem tesz lelki és személyes tapasztala beri munkánál fontosabb, életbevágóbb a vi
tokat, akkor a prédikációja nem vág ele lágra, az emberekre s gyülekezetére nézve
venbe. Amikor híveivel itt-ott összejön s el is és akkor élete, munkája megtelik élettel,
beszélget velük az időjárásról, a termésről, elevenséggel s Krisztus hűséges szolgájaként
D ia k ó n u s \
a politikáról, »intelligensebb« körökben eset forgolódik az életben.
leg az irodalomról, vagy a szinházról, mozi
ról és társadalmi eseményekről, s közben
iparkodik mindenkinek a kedvében járni,
hírek .
senkit meg nem sérteni, nehogy elmaradjon
a templomtól, a prédikációról és beálljon a
— Meghívó. Az Országos Luther Szövetség ezévi
papfalók közé, ilyen konvencionális nyájas rendes közgyűlését az egyetemes egyházi közgyűléssel
ságokkal nem szerezhet tapasztalatokat.! kapcsolatban tartja Budapesten, november hó 25-én
Ajánlanám a papoknak, hogy egyszer elméi-: IVall órakor. A közgyűlés helye az evangélikus leánykedjenek el azon, hogy a hat hétköznapon! kollégium díszterme (Budapest, IV., Sütő-utca 1. II.)
mivel voltak elfoglalva, milyen gondolatok] [Tekintettel a közgyűlés rendkívül fontos tárgyára: a
és érzelmek töltötték el őket, mire használ-* ]Luther-szövetségi munkaprogramm új irányban való
ták fel idejüket és akkor azután tépelődje-j kidolgozására, tisztelettel kérjük úgy a lelkészeket,
nek azon, hogy miért mutat fel olyan kevés- f.jmint a világi érdeklődőket, szíveskedjenek minél naeredményt a munkájuk.
Jgyobb számban megjelenni. — E ln ö k sé g .
— A pap élete az önvizsgálat tükörében]
— Az Ag. Hitv. Ev. Misszióegyesűlet közgyűlése.
nézve a legjobb ösztöke a papnak. Azt szok I Misszióegyesületünk, szakítva azzal a hagyományos
ták mondani, hogy a papiak falai üvegből] 1 szokással, hogy az egyetemes közgyűléssel kapcso
vannak. S hogy a pap viselkedjék úgy, hogy] latban tartotta gyűléseit, az idén attól külön, no
amit a gyülekezet az üvegfalon keresztül lát] vember 7-én tartotta meg rendes közgyűlését Buda
az a gyülekezetnek épülésére legyen. Helyes.i Ipesten, az Üllői-úti imateremben, dr. Molnár Gyula
De elsősorban maga a pap vizsgálja meg,! és Németh Károly elnöklete alatt. Az 1930. évi bevétel
hogy mi történik az ő életének üvegfalain! 13907 P, a kiadás 3803 P volt; a Lipcsei Missziónak
belül.
[az előző évi 1711 pengővel szemben 1857 pengőt
A vasárnap tulajdonképpen a papra! [küldött. A közgyűlés általános tisztújítást hajtott
nézve is szünnap kellene hogy legyen ahhoz! Ivégre. Tiszteletbeli elnöknek megválasztotta a miszképest, amit dolgozik és tesz, amig hétköz-l jszióügy régi érdemes munkását, az Egyesületnek sok
ben a prédikációra előkészül. A papnak a| |éven át volt elnökét, a Missziói Lapok alapítóját,
munkanapja is kellene, hogy legalább is! |Scholtz Ödön ágfalvai esperest; a tisztikarba bevá
napi nyolc órai munkaidőt jelentsen. Hal lasztotta elnököknek dr. Molnár Gyula kir. táblai
a pap nem hiszi maga sem, hogy az ő mun-j jbirót és Németh Károly esperest, jegyzőnek a lemonkája olyan nagy és nehéz, hogy naponkénti Jdott Marcsek János helyébe Gáncs Aladárt, pénztáros
nyolc órát teljesen leköt, akkor ne csodál-l inak Broschko G. Adolfot, ellenőrnek Rimár Jenőt;
kozzék, hogy a gyülekezet sem tulajdonít! [megválasztotta a 16 tagú missziói tanácsot; elhatá
valami nagy fontosságot a pap munkájának.! rozta, hogy alapszabályát úgy módosítja, hogy tanácsS viszont önmaga se csodálkozzék, hogy! jkozási joggal póttagok is legyenek választhatók, s az
munkájának értéke a saját megítélésében isi [egyetemes egyházi közgyűlés jóváhagyásának remécsökken s annak eredményességében kétel-| Jnyében a tervezett 10 póttagsági hely közül kilencet
kedni kezd.
jbe is töltött. Elfogadta a közgyűlés a tanácsnak azt
Mondhatom, hogy gyülekezeteinknek,! [a javaslatát, amely szerint a Magyar Evangéliomi
egyházunknak nem tökéletes papok kelle-| [Kér. Missziói Szövetséggel közös bizottságot létesít,
nek, hanem olyanok, akik napról-napra meg [amelybe mindegyik egyesület 10—10 tagot küld ki:
fojtják önmagukban a régi embert és nap [ebbe a közös bizottságba a 10 tagot meg is válasz
ról-napra újjászületnek. Akiken meglátszik,| totta. Köszönettel vette tudomásul a közgyűlés, hogy
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az egyetemes egyház az egyh. elnöknek lipcsei útjára
300 pengőt adományozott. Köszönetét mondott a nov.
6., 7., 8. napjain tartott missziói konferencia, missziói
istentiszteletek és ünnepélyek közreműködőinek.
— Házasság. Dáner Ilona evang. elemi iskolai
tanítónő és Lie. Dr. Karner Károly egyetemi nyilvános
rendkívüli tanár folyó hó 5-én déli */*1 órakor tar
tották esküvőjüket a helybeli evang. templomban
Sopron, 1931 november 5-én.

— Kerületi ielkészértekezlct. A tiszai egyházkerület
lelkészegyesülete okt. 26-án Ozdon tartotta értekez
letét Dr. Dómján Elek elnök vezetésével. Áhítattal
kezdődött a tanácskozás, majd megállapították a hoszszabb ideig tartó szünetelés után újból megalakult
egyesület alapszabályait. Marcsek János az általa be
vezetett óév-esti éjféli istentiszteletről tartott elő
adást és ismertette annak lefolyását, majd a gyüleke
zetében általa meghonosított csendes áhitat áldásos
hatásáról beszélt s ajánlotta mindkettőnek más gyü
lekezetekbe való bevezetését. A délután folyamán
Dr. Dómján Elek elnök a theológiai nevelés némely
hiányára mutatott rá. Majd Marcsek János az ifjúsági
belmisszióról szóló előadássorozatának első részéül
a vasárnapi iskolát (gyermekistentisztelet) ismertette.
Az előadásokat élénk eszmecsere követte. Az épü
letes konferencia áhítattal végződött.
— Lelkészértekezlet Pápán. A Veszprémmegyei Ev.
Lelkészegyesület november hó 11-én tartotta rendes
őszi értekezletét Pápán. — Kilenc órakor az egyház
megye lelkészei és tanítói közösen Úrvacsorával éltek,
melyet Szlovák Pál bakonycsernyei lelkész szolgált
ki törödelemre s új elhatározásokra indító szertartás
vezetésben. — Az értekezlet 10 órakor vette kezdetét.
Takács Elek esperes megnyitó beszédje, a ránk ne
hezült súlyos gondok közt hitet, bizalmat fakasztó
gondolataival, életre hívó gazdag tartalmával az ér
tekezlet keretei közül a nagy nyilvánosság elé vá
gyik, hol annyira szükség van kitartásra s a válság
ban levő hitbeli értékeinkre őrködő odaadásra. A
gazdasági válság — miközben a világélet kapuit dön
geti — ráveti félelmetes árnyékát egyházunkra is.
A mindennapi kenyérért küzdő s egyre gyengülő lel
kekben eltompul lassan a magasabb élet iránti vágy.
Az anyagiak válsága felett tátongó kétség elnyeléssel
fenyegeti az ember legdrágább kincsét: a hitet, a
krisztusi életet. Pedig ennek elhomályosodása lesz a
világkultúra szemfedője, amely alól már nincs feltá
madás. Egyedül a krisztusi élet adja a jövő élet le
hetőségeinek bázisát, s ez életnek útja három állomás
mellett visz a sorvadó lelkekben égő vágyódások cél
jához. 1. A bű nbán ót, mely a múltak vétkei felett
sír, tisztítja meg a lelkeket s vezet 2. a m e g ú jh o d á s
felé. A Krisztusban megújhodott lélek már magában
rejti az aktivitást, mely kivezet a válságból, mert
cselekvésre készteti: 3. a s z e r e te te t. Ez a szeretet,
mely Istenhez kapcsol s Istenen keresztül testvérinkké
avatja a szenvedő embertársat, ez képezi egyedül a
válság megoldásának a kulcsát. Nincs más utunk.
Ennek jegyében munkálkodjunk. Teendőinkre vonat
kozó értékes útmutatásai ez átfogó, mély irányelvben
kulminál: »Vigyázzatok a nyájra!« —Majd elnöki be
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jelentésére tér az esperes. Meleg szavakkal üdvözli
Mihály Sándort, kit az egyházmegyének ragaszkodó
szeretete újra a felügyelői tisztségbe ültetett. Tatay
Lajos bakonytamási lelkészt, ki lelkésszé avatásának
40. évfordulóját ünnepli s lelki örömmel tekinthet
vissza áldásos munkájára. Nagy Jenő ösküi lelkész
nyugalomba vonult s helyét Csillag Ferenc tölti be,
mint adminisztrátor. Köszönti Mohácsy Lászlót, a
szép reményekre jogosító Thimoteust, ki mint missziói
segédlelkész állt egyházmegyénk munkájába. Örömre
szolgált annak bejelentése, hogy a Suron tartott pres
biteri konferencia áldásos hatásával, e munkának to
vább fejlesztésére jogosít. Következett Novák Rezső
pénztárosnak és Schöck Gyula könyvtárosnak jelen
tése. Majd dr. Mohácsy Lajos tartott előadást ezen
a cimen: »Eljárás az egyes egyházi fórumokhoz al
kotmányos tárgyalás végett leszállított kérdéseknél é f
javaslatoknál.« A nagy tudásra s eleven jogi érzékre
valló előadásnak anyagkomplexuma ama kérdés ten
gelyében mozgott, mint emelödik kötelező erővel bíró
szabályrendeletté olyan javaslat, melyet egy magasabbrendú egyházi fórum megvitatás és véleményadós
végett leszállított az alatta levő fórumokhoz, hogy a
javaslattevő ne szenvedjen sérelmet s biztosítsuk az
cgyházalkotmányban rejlő s ennek feltétlen értéket
adó demokratikus intencióknak jogrend szerinti ér
vényesülését. A jelzett javaslatok ügyében csupán az
egyházközségi közgyűlés dönt fejenkénti szavazással,
a magasabb fórumoknál azonban, az e fórumban egye
sült kisebb egységeknek kuriálus szavazása a döntő. Az
egyházmegyénél gyülekezetekként történik a szavazás,
az egyházkerületnél egyházmegyénként s az egyetem
nél kerületenként. Szavazategyenlőség esetén az egye«
fórumokat alkotó egyházközségek lélekszámú az irány
adó. (E. A. 89 89. §. 115-116., 161. s 153 § ) Dr.
Schlitt Gyula a takarékosságról tartott előadást. A
takarékosság míg egyrészt az egyház finánciális ügyei
nek egyensúlyban tartása céljából bizonyos passiv
magatartásra kötelez, addig másrészt a hívek bizal
mának megtartása iránti fontos aktiv ténykedés, mely
nélkül válságba kerülhet az egyház egész hitélete. A
költségek redukciója nem csupán a súlyossá lett anya
giak kérdését fogja megoldani, hanem növeli a hívek
ben a mindenirányú kötelességteljesítés tudatát
Schöck Gyula a szórványgondozásról tartott értékes
előadást. A szórványgondozás ép evangélikus egy
házunknak elsőrendű feladata, mely nélkül nagy szá
zalékát veszítjük el híveinknek. E téren nagy köte
lességek várnak az egyházra s felfokozott munka
hívja a lelkésztestvéreket. Az értekezletnek minden
egyes pontja élénk eszmecserét váltott ki a tagokból
s a termékeny viták egy-egy értékes megállapítást
nyújtanak a gyakorlati megvalósításra. Az értekez
letnek külső képe élénk s mozgalmas volt, belső
értékében pedig tartalmas s gazdag. Esperes úrnak
buzgó hálaadó imája zárta be. Legyen Isten áldása
az értekezlet munkáján!
- Egyetemi hírek. A m. kir. Erzséb^-tudományegyetem tanácsa Pécsett 1931 nov. 14-én kormányzói
kitüntetéssel (sub auspiciis Gubernatoris) doktorrá
avatta Hajdú Anna Helga bölcsészdoktorjelöltet. Ezen
ünnepélyen az evangélikus hittudományi kar képvi-
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seletében Dr. báró Podmaniczky Pál dékán és Dr.
Deák János prodékán vettek részt.

— Gyülekezeti ház avatása. Az ózdi egyházközség
a hívek áldozatkészségéből gyülekezeti házat épített
parochiája kertjében. Október 25-én ünnepi istentisz
telet után, amelyen a helybeli és vidéki hívek nagy
számmal vettek részt, a hívek az egyházi elnökség
vezetésével vonultak a templomból az új épület elé,
ahol Dr. Svehla Gyula másodfelügyelő az Erős vár
a mi Istenünk szavaival nyitotta meg az épületet. A
presbitérium és a Női Luther-Szövetség választmánya
után vonultak be a hívek az épületbe. A Jövel Szent
lélek eléneklésével kezdődött meg az avatási ünne
pély. A lelkész I. Kir. 8. r. 28—30. versei alapján
tartott beszéddel és imádsággal adta át az új haj
lékot hivatásának, majd megáldotta azt. Ezután díszközgyűlés következett, amelyen a lelkész az építkezés
történetét ismertette. Az ünnepély az Erős vár a mj
Istenünk eléneklésével ért véget. — Az épület egy
nagyobb, két kisebb teremből áll. Első a vallásos
estélyek, közgyűlések és más összejövetelek helyéül
szolgál, a másik a presbitérium tanácskozó helyisége
és egyben lelkészi hivatal; a harmadik a Lutherszövetségi összejövetelek, bibliaóéák helyisége. A fel
avatás ünnepét este vallásos ünnepély zárta be, ame
lyen Dr. Dómján Elek tiszavidéki főesperes az áldo
zatokról tartott előadást, Varga László bibliát ma
gyarázott, Wagner Valéria és Sajbán Jolán szavaltak.
Tavassy Zoltán imádkozott, Schulek Imre több Bach-variációt adott elő az újonnan beszerzett nagyszerű
harmóniumon; az Ifjúsági Luther-Szövetség énekkara
Joób Sándor kántor^ vezetésével két éneket adott elő.
— A vallástanári szakosztály nov. 26-án este 7-kor
tartja gyűlését a leánykollégium dísztermében. Az
egyházi ének tanításáról előadást tart Zalánfy Aladár
zeneakadémiai tanár. Előadását énekillusztrációkkal
szemlélteti Molnár Imre zeneakadémiai tanár. A gyer
mek és ifj. istentisztelet kérdéseiről előadást tarta
nak Rimár Jenő és Dr. Gaudy László. Tekintettel a
gyűlés közérdekű előadásaira, nemcsak a vallástaná
rokat, hanem a lelkészeket is szívesen látja és várja
az elnökség.
— A kistarcsai özv. papnék otthonának felavatása.
Isten iránti hálával hozzuk ezúton is Eposzunk min
den barátjának tudomására, hogy a kistarcsai »öz
vegy papnék otthona« ünnepies felavatása nov. 25-én
délután 3 órakor lesz megtartva. Budapest végállo
másról (keleti p. u. érkezési oldala melletti Tattersaallal szemben) 13 óra 40 perckor indul Kistarcsára
a villamos, melyre kedvezményes jegyek a pénztárnál
válthatók. Amidőn erre az ünnepélyre Eposzunk min
den barátját meghívjuk, szövetségünk nevében arra
kérjük a nagytiszteletü lelkész urakat, tegyék lehe
tővé, hogy úgy a felavatásra, mint a másnapi konfe
renciára minél több papné testvérünk feljöhessen,
hiszen épen ezekben a nehéz időkben van szükségünk
arra, hogy. egymás hitéből erőt és buzdítást nyer
jünk küzdelmes életünk folytatására.

— A Misszióegyesület nov. 26-án 15 órakor Buda
pesten, a Deák-téri német lelkészi hivatalban (Deák
tér 4. I. em.) tanácsülést tart. A tárgysorozaton szere
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pel az 1932. évi közgyűlés és missziói konferencia
előkészítése; alapszabály-kiegészítés, különböző jelen
tések.

— Az Egyetemi Luther Szövetség tisztújító köz
gyűlését november hó 8-án tartotta, melyen az egye
sületek képviseletében megjelentek: Barna László a
MEFHOSz elnöke, Molnár István a Magyar Protestáns
Diákszövetség elnöke, Urbán Ernő a MEKDSz alelnöke, Bartha Károly a Bethlen Gábor Kör alelnöke,
Szabó Elek a Brassay Sámuel Unitárius Ifj. Kör álelnöke stb. Vidovszky Kálmán elnöki megnyitója és
a különböző ügyosztály vezetőinek jelentése után a
közgyűlés elnöknek egyhangúlag Menyhárt Pált vá
lasztotta. Az új elnök expozéjában foglalkozott a
mai generáció különböző problémáival, célkitűzéseivel,
majd ismertette programmját, melyhez többen hozzá
szóltak. Vidovszky Kálmánt, ki a Szövetségnek több
éven át igazgatója volt, munkásságának elismeréséül
a közgyűlés egyhangúlag tiszteletbeli igazgatóvá vá
lasztotta. Társelnökök lettek: Dr. báró Radvánszky
Antal, Székely Zsuzsa, Dr. Kulcsár Barnabás; alelnökök: Rezessy Zoltán, Káply Elemér, Dörmer Olga,
Ruttkay Károly; főtitkár: Balázs Ambrus; titkárok:
Arató István, Róth János; főpénztáros: Ribárszky
István; pénztáros: Szalay Sándor; jegyzők: Kiss Ist
ván, Lukács Rezső; könyvtáros: Smogrovits Ernő.
— A magyarországi evangélikus egyetemi és fő
iskolai hallgatók szövetségeit képviselő központi szerv
f. hó 21—22-én alakul meg Budapesten. Ezen ifjúsági
szervezkedés iránt érdeklődőknek felvilágosítást ad
a Budapesti Egyetemi Lutherszövetség, Budapest,
VIIL,-Üllői-út-24.
— Győrszemere. Egyházy Jánost nov. 15-én ik
tatta be Németh Károly esperes a Hörényi Lajos
nyugalomba vonulásával megüresedett győrszemerei
lelkészi hivatalba. A beiktatott új lelkipásztort a
gyülekezet nevében Szalay István egyházfelügyelö,
a győri egyházmegye lelkészei nevében Ihász László
egyházmegyei jegyző üdvözölték a beiktatást követő
közgyűlésen, amely tárgyalta a Hermann Sámuel ta
nító nyugalomba vonulásával megüresedett tanítói ál
lás betöltését is.
— Lelkészjelölö közgyűlés rendőri asszisztenciával.
A Geduly Lajos újpesti evang. lelkész ez év elején
történt elhunytéval megüresedett lelkészi állásra 24
pályázat érkezett be. Az egyházmegyei elnökség e
hó 8-ára tűzte ki a lelkészjelölő közgyűlést, mely al
kalommal az egyháztagok zsúfolásig megtöltötték a
templomot. A közgyűlés az egyháztanács előterjesz
tett javaslatát, mely 3 jelöltet ajánlott, egyhangúlag
elvetette és másik 3 jelölt mellett foglalt állást. Az
elnöklő egyházmegyei elnökség a közgyűlés meglepe
tésére az ügyet visszatette az egyháztanácshoz s uta
sította azt, hogy az egyhangúlag elutasított egyház
tanácsi javaslat és a közgyűlés jelöltjeinek tekintetbe
vételével új, áthidaló javaslatot készítsen. Azután a
hívek viharos tiltakozása közben berekesztette a köz
gyűlést.
— Kőszeg. A gyülekezet néhai lelkipásztorának,
Michaelisz Izidornak emlékét táblával örökítették
meg azon a családi házon, amelyet boldogult Mi-
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choelisz a kőszegi diakonissza-otthonnak adományo
zott. Az ünnepi beszédet dr. Beyer János ezredorvos,
n gyülekezet felügyelője mondotta.
— Külmissziói konferencia, flnnepély, istentisztelet.

Az Ag. H. Ev. Misszióegyesület részben a Magyar
Evangéliomi Kér. Missziói Szövetséggel karöltve no
vember 6. 7. 8. napjain szép ünnepélyeket rendezett,
amint azoknak programmját lapunkban már ismertet
tük. November 6-án délután 5 órakor Broschko G.
Adolf esperes nyitotta meg az Üllöi-úti imateremben
a konferenciát. Lasota Károly, a sankt-andrái (Ausztria)
Biblia-iskola igazgató-tanára a külmisszió gyümölcsei
ről, Szabó József dunántúli püspöki másodlelkész a
külmissziónak az egyéni lelki életre való hatásáról
tartott előadást. Este félnyolckor a Ref. Theológia
dísztermében Jack (Wernigerode) 25 éven át volt
oroszországi lelkész adott elő az oroszországi missziói
munkáról, a forradalom előtti s a jelenlegi állapoto
kat ismertetve. — November 7-én délelőtt Johnson
G. budapesti norvég missziói lelkész tartott szellemes,
mélyreható előadást a norvég egyház külmissziói egye
sületeiről és munkájáról, amelyben a külmissziói a
norvég néplélekben gyökerező tevékenységként mu
tatta ki a wikingek idejétől napjainkig. Dr. Farkas
Mária »Fébé« anyaházi diakonissza főtestvér a »Fébé«
egylet külmissziói munkáját ismertette; a >Fébé< evang.
diakonissza nöegylet már boldogult alapítójának, Pauer
Irmának a révén is, aki Egyiptomban mint hittérítő
működött, szoros összeköttetésben áll a külmisszióval
s különösen a liebenzelli missziót támogatja pénzbeli
és természetbeli adományaival. Németh Károly egyh.
elnök a Lipcsei Misszió májusi közgyűlését s a Lipcsei
Misszió indiai és afrikai munkáját ismertette. -V No
vember 7-én d. u. Dr. báró Podmaniczky Pál egyetemi
tanár, a Missziói Lapok szerkesztője tartott előadást
»A misszió evangélioma« címen. Utána az egyesület
közgyűlést tartott.
November 8-án d. e. a Deák-téri
templomban Kelló Gusztáv szarvasi lelkész mondott
megragadó külmissziói prédikációt. Este 6 órakor
ugyancsak a Deák-téri templomban a Ref. és az Ev.
Egyesület közös missziói estélye folyt le. Különösen
érdekes volt Döbrössy Lajos sumlai mohamedán miszszionárius előadása; Az első év a törökök között. — Kunst Irén magyar származású kinai misszioná
riusnő nov. 25-től dec. 10-ig körúton lesz hazánkban.
Az Ev. Misszióegyesület vezetősége kéri azokat a gyü
lekezeteket, amelyek missziói vallásos estére óhajtják
őt meghívni, jelentkezzenek Gáncs Aladár lelkész
Budapest-Remetekertváros, Toldy Miklós-utca 6. el
mén. Kunst Irén a háború előtt nyolc évig, a háború
után tíz éven át dolgozott Kínában. Meghívás esetén
a gyülekezetét csak a vasútállomástól való beszállí
tás, szállás és ellátás gondja terheli. Azonkívül a
perselypénzt kell felajánlani az útiköltségek fedezé
sére. E tekintetben azonban a gyülekezetét felelősség
nem terheli. Jelentkezési határidő dec. 1. Azokra,
akik már eddig közölték a meghívási szándékot, ezen
felhívás nem érinti.
— A reformátusok lelkész! nyugdíjintézete nehéz
helyzetbe került; a hátralékok 350.000 pengőre emel
kedtek. Ennek ellensúlyozására a nyugdijint. bizottság
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a lelkészt nyugdijakat visszamenőleg f. évi július
1-től lO'o-kal leszállította; a nyugdíjasok, özvegyek
és árvák ellátása után eddig viselt mintegy 12.000
pengő évi adót a jövőben az érdekeltek viselik. Az
özvegyek és árvák ellátása egyelőre érintetlen maradt.
— Kimutatás a magyarhoni ág. hitv. evang. miszszióegyesület pénztárába 1931. évi október havában
befolyt összegekről; Tagdíjak: Bikfalvy Miklósné
Budapest 3.— P, Berger Lajos lelkész, Dombóvár
3. - P, Hanzmann Károly lelkész, Sopron 5.— P, Hackstock Károly, Sopron. 1929.. 1930., 1931. évre 9.— P;
Papp Ferenc vallástanár, Rákosszentmihály 3.— P.
Bácsi Sándor lelkész, Győr 3.— P, Bárdy Ernő lelkész,
Mezöberény 5.— P, Büki Jenő lelkész, Mekényes
3. -r P, Gerencsér Zsigmond lelkész, Nemescsó 3. - P,
Koritsánszky Ottó, Budapest, 1930-31. évre 6.-— P,
Dr. Payr Sándor ny. egyet, tanár, Sopron, 1928., 1929.,
1930., 1931. évre 12.- P, Teutsch Luiza, Budapest
3. P, Kiss Samu lelkész, Nagybarétfalu 3.— P, Szuchovszky Gyula vallástanár, Budapest, 1930 -31. évre
6. P. Szrna János, Bér, pártoló I.— P, Dr. D. Pröhlo
Károly egyet, theol. tanár, Sopron. 1929., 1930., 1931.
évre 9.— P, Zulauf Henrik lelkész, Budapest 3.— P,
Sopronbánfalvai evangg. egyház 3.— P, Jeszenszky
Gyula lelkész. Csömör, 1930-31. évre 6.— P, Korcsek
Zsigmond Frigyes, Kisalag 3,— P, Budapesti Kerepesiúti egyház 3.— P, Morhács Márton lelkész, Buda
pest 3.— P, Gáncs Aladár lelkész, Budapest, 1929 -30.
évre 6 .- P, Wenk Károly esperes, Hegyeshalom
3. T P, Turóczy Zoltán lelkész, Győr 5.— P, Mesterházy Sándor esperes, Nemespátró 3.— P, Dr. Stráner
Vilmos egyet, tanár, Sopron, 1929., 1930., 1931. évre
9.— P, Schulek Tibor lelkész, Budapest, 1930., 1931.,
1932. évre 9.— P, v. Sréter Ferenc. Sopron 3.— P,
Bélák Sándor lelkész, Tokaj 3.— P, Németh Sándor
lelkész, Kötcse, 1930 31. évre 6.—* P, Kelló Gusztáv
lelkész, Szarvas 3.— P, Petrovics Pál lelkész, Buda
fok 3.— P.
O fle rto r iu m o k : Terényi egyház U>0 P,
Tokaji egyház 5.40 P. — A d o m á n y o k : Borsos Mag
dolna, Dunaharaszti 3 .- P, özv. Kovács Istvánná,
Lébény 20.— P, Rémy Józsefné, Győr 5.10. P, Szöcs
Lajos, Felső-Szeli (Csehszlov.) 7.40 P, Vásárhelyi De-:
zsőné, Tinnye, Pest m. külmissziói konferencia költ
ségeire 5.— P, Irsele Józsefné, Budapest 5.— P.
Perselygyiijtásrk: Budapesti-angyalföldi bibliakör
13.74 P, Evang. Theol. Otthon, Sopron 30.71 P., Dr
Stráner Vilmosné, Sopron 11.60 P. — Előfizetések
a »Missziói Lapok -ra : Bikfalvi Miklósné, Budapest
I. - P, Szöcs Lajos, Felső-Szeli (Csehszlov.) 1.— P,
Kiss Samu lelkész, Nagybarátfalu 1.— P, Korcsek
Zsigmond Frigyes, Kisalag 1.— P, Ref. ifjúsági egye
sület, Gödöllő 1.30 P, Varga Károly, Budapest 1.— P,
Balla Károly, Zalaistvánd, u. p. Szepetk 1.*-- P, id.
Markolt János, Palotás 1.— P, Tischler Erzsébet,
Győr 1.— P, Petrik Béla, Őrszentmiklós 1.— P,
Benyó Vilmos, Budapest 2.— P, Ruttkay Sándor,
Szarvas 1.— P, Bretz Berta, Szarvas 1,— P, Kozsuch
Mátyás, Szarvas 1,— P. — Az Ur áldó keze legyen
velünk! — Budapest, 1931. november hó 2-án. IV.,
Deák-tér 4. I. 1. Broschko G. A. s. k.f pénztáros
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Ujulás.
>Ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek
megújulása által.«
Róm. 12. 2.

Igen nehéz kivonni az embernek mag it
a környezet hatása alól. Mert hiszen az él?t
bizonyos vonatkozásokban éppen a környe
zet hatása alatt, a környezethez való alkal
mazkodásban. vagy a környezet hatásaira
adott reakciókban nyilvánul és fejlődik.
Nem csoda, hogv a gyermekgondozás és sze
génygondozás, de egyszersmind a lelkipász
torkodás is fontos követelménynek tartja a
kő rnyeze t-t anu1mány t.
Az apostol, amikor a világról ír, érti
ezen a körülöttünk levő világot, de azt a vi
lágot is, amely már velünk született, v»gy
neveltetés és megszokás révén belénk költö
zött és belénk rögződött. Ezzel a világgal
szemben a hívő keresztyénnek nem az a fel
adata, hogy azt legyőzze. A munkának ezl
a részét elvégezte Krisztus. Bízzatok, én
meggyőztem a világot. < Elvégzi a hit: Az
a győzedelem, amely meggyőzte a világot,
a mi hitünk«; (János apostol múlt időben
beszél!). S amikor a szent iratok a keresz
tyén embernek a harcairól beszélnek, ezek
a harcok az életnek egy másik megnyilvánu
lására vonatkoznak. Nevezetesen arra, hogy
nyilvánvalóvá tétessék az. hogy a világ már
legyőzetetl Krisztusban, a hit által. S hogy
ez a Krisztus által kivívott győzelem a hívő
életében egyre megújuló győzelemként je
lenik meg.
Itt az apostol arra ád tanácsot, hogy a
győzelem miként mutatkozik. Abban, hogy
a világtól függetlenítjük magunkat. Életünk
nem lesz a világ életének másolata, nem is
lesz annak a visszája, hanem attól függetle
nül, a krisztusi életelv alapján. Krisztus ere
jében folyik.
Mivel a világban benne élünk, sokfél?
szállal benne gyökerezünk, s állandóan öszszeköttetésben vagyunk vele, azért ez a füg
getlenség nem erheto el külső gyakorlás és
műveletek útján. így cselekedetekkel, aszkézissel, önsanyargatússal nem érünk célt. A
megszabadulás belül megy végbe. »Az Isten
országa tibennetek vari.«, Valami egészen

más. új valóság az, ami kialakul. Nem a
világ változik meg, hanem mi magunk, s a
világ elveszti felettünk hatalmát.
Ez a függetlenség és szabadság azonban
már eredetében és kialakulásában magán
viseli az új kötöttség bilincseit. Egy pilla
natra sem lesz a keresztyén élet gazdátlan
életté, irá nyittat lan tétovázássá, vagy célta
lan bolyongássá. Ugyanis az elmének meg
újulása szabály és zsinórmérték szerint tör
ténik. Az Istennek jó, kedves és tökéletes
akarata, vagyis egy rajtunk kívül álló s tő
lünk mégsem idegen, sőt hozzánk szervesen
és lényegileg vonatkozásban álló akarat éled
fel bennünk.
Mint mikor sötét szobában világot gyúj
tanak. s a világosság megmutatja a szoba
berendezésének célszerűségét és rendjét, ügy
a tapogatózó elmének is világító lángjává
lesz az isteni akarat, s örömmel fedezünk
fel szép rendet ott, ahol előbb csetletlütikbotlottunk s azt véltük, hogy tömkelegbe,
zűrzavarba jutottunk. A megismert isteni
akarat olyan szabály, amelyhez okos tisz
teletként szabjuk magunkat, mert rájövünk,
hogy az isteni akarat az ember tökéletes
életrendje.
A világosságban is csak fokozatosan
juthatunk előre. A fény egyszerre megvilégosíl mindent, de nekünk vizsgálódás útján
kell apránként megismernünk azt, amit a
világosság feltárt. Szükséges tehát a növeke
dés, a tapasztalatgyűjtés, a gyakorlás ebben
az új, megváltozott életben. S azért kell
hozzá alázatosság és őszinteség. Alázatosság,
hogy fejlődésképesek maradjunk, őszinte
ség. hogy önmagunkat ne áltassuk azzal,
hogy miután a világosság megjelent, mi már
elvégeztük azt, amire a világosság kötelez.
A megújulás sok kellemes és sok kellemetlen
meglepetést jelent. Es a világ is egyre magá
hoz akar csábítani, el akarja fogadtatni ve
lünk a saját elveit, mértékeit, értekeit. Azért
legyen mindig szemünk előtt Isten akarata,
az új életnek ez a zsinórmértéke.
— A békési egyházmegye felügyelőjévé az egy
házközségek Melich János budapesti tudományegye
temi nyilv. rendes tanárt, a szarvasi gimnázium korményzótcstületének elnökét fogják megválasztani.
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A Krisztus szerint való
társadalom.
Irta: Kagawa T.
Marx az osztályharcot tanítja. Ellenben Krisztus
a társadalomnak alapjából új felépítését tanítja. A
két elgondolás igen különbözik. A marxi elmélet az,
hogy a társadalom erőszakon alapul és erőszakot kell
vele szembeállítani. Ha ez az álláspont helyes, akkor
a mi keresztyén programmunk hiábavaló és nerh lé
tezik az, amit »társadalmi szeretetnek« nevezünk.
Krisztus utolsó intelmeként szeretetet tanított. A hitet
nem hangsúlyozta annyira, mint a szeretetet. Nem
pusztán Istenben hiszünk, hanem Istennek szeretetében. A braminok hisznek Istenben, de irgalmatlan Is
tenben, akinek szolgálatában megcsonkítják testüket.
Keresztyénnek lenni annyi, mint hinni Istennek szeretetében. Vallásunkban minden dolognak alapja Isten
szeretete és Isten megváltási munkája.
Szolgálunk minden érdemetlenségünk mellett a
társadalomnak azért, mert Isten szeretet. Ez Pál
apostol üzenete a Rómabeliekhez írt levél tizenkette
dik fejezetében. Egészen a tizenegyedik fejezet vé
géig a történelemről beszél, mint amelyben kibontako
zik az isteni kegyelem kinyilatkoztatása. Néhány test
vérünk az evangéliomnak csak erre az oldalára gon
dol és megfeledkezik a szociális szolgálatról. Másfelől
némelyek szociális szolgálatot teljesítenek és meg
feledkeznek az isteni kegyelem működéséről. Mind
egyik álláspont téves. Tévednek a »fundamentalisták«
és tévednek azok is, akik csak a »szociális evangéliomban« hisznek. A Biblia sem az egyik, sem a másik
egyoldalú álláspontot nem támogatja.
A Bibliában Isten szeretete Krisztus keresztfáján
nyilvánul meg. Krisztus élete, amely hirtelen nyilvá
nult meg a világban, a hitnek, reménynek és szere
tetnek együttes gyakorlása. Ez a bátor, szép, hitben
megacélosodott szeretet volt hivatva arra, hogy a
szociális szervezet alapja legyen. A társadalom szo
lidaritás; család, kölcsönös kötelezettségekkel. Min
den tagja, még a korlátoltak és a bűnözők is integ
rális részét alkotják. Ha a balkezem megsebesül, a
jobb kezem, még a kisujja is, segít szolgáltatni a
vért, hogy a seb begyógyuljon. Ez a fiziológiai szo
lidaritás. De hasonlít a szociális szolidaritáshoz, vagy
Krisztus megváltás-tudatához.
Vannak, akik azt állítják, hogy a megváltás el
avult és badar dolog; de ha ráeszméltünk az emberi
szolidaritásra, akkor hinnünk kell a megváltásban.
Másfelől érthetetlen a szociális szolidaritás azoknak,
akikben nincs meg a megváltás tudata, ami én szerin
tem annyit jelent, hogy mi magunk is készek vagyunk
megváltók lenni. A tizenkilencedik században az indi
vidualizmus uralkodott s az emberek azt hitték, hogy
ha ők maguk megváltattak, elérték a vallás célját.
Mi, huszadik századbeli emberek azonban kezdtük
megérteni, hogy az embernek kötelessége a társadalmi
szolidaritásba belépni. Az individualista angolszászok
ezt nem egészen értik meg. Keleten, ahol a családi
érzés még megvan, könnyebben elfogadható ez az
alapfogalom. Hogy nyugati barátaink a jelen pilla
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natban nem értik a megváltást, annak egyik oka
valószínűleg az, hogy nem tudják teljes egészében
felfogni az emberi szolidaritást.
Az egyéneknek be kell lépniök abba a tudatba,
hogy megmentsék a társadalmat. A társadalmi szoli
daritás tudata ellentéte a Marx-féle oszíályharc-tudatnak. Ebben az utóbbiban nincs meg a megváltás esz
méje. A marxizmus irgalom nélkül levágná a sérült
kezet vagy lábat: az elfajult burzsoáziát. Az ilyen amputáció eredménye a- csonka ember; és a csonka tár
sadalom. Ez az eredménye az »osztályöntudatnak«.
Ez az ellentét Marxnak és Krisztusnak alapvető filo
zófiája közt.
Hogyan fejlődött Krisztus »szociális szeretete« a
történelem folyamán? Először is az internacionaliz
musban, amelyben Krisztus és Marx egyetértenek.
Marx azt tanítja, hogy a proletárnak nincs hazája.
Hasonlóképen a keresztyén is azt tartja, hogy nincse
nek nemzeti sorompók. Krisztus tanítványai ezt nem
értették meg. Szegény, tudatlan halászemberek voltak,
s egyszerűen annyit tudtak, hogy valami nagy dolog
történik — »a sánták járnak, a betegek meggyógyul
nak« — és követték Krisztust, hogy osztozkodjanak
ebben a nagy dologban. Azután jött az ősegyház, zsi
dóknak, görögöknek és rómaiaknak keveréke, akik
közt a viszonylagos helyzet hasonló volt ahhoz, amely
jelenleg van japánok, koreaiak és kínaiak közt. A
japán ember a koreaiakkal vagy a kínaiakkal szem
ben faji felsőbbséget érez, ahogyan az angolszász a
japánnal szemben. A zsidók épen így éreztek a gö
rögökkel és rómaiakkal szemben. Úgyhogy Péter
egész éjjel nem tudott aludni, mikor meghívást ka
pott, hogy egy római családnak szolgáljon.
Pál széjjelpattantotta ezt a búborékot amikor azt
hirdette, hogy nincs különbség görög és zsidó között.
Pál apostol könyve azzal kezdődik, hogy a fajokat
egymáshoz közelebb akarja hozni azáltal, hogy a
görögök pénzt adnak a jeruzsálemi szegények segé
lyezésére. Nehéz feladat volt és ma is nehéz. Keresz
tyén internacionáléra volna szükségünk, de nehéz
megvalósítani.
(Folytatása következik)

A protestáns egyházak
és az ifjúság.
Irta: Orosz Iván.

Ha protestáns egyházaink életmegnyilvánulásait figyelemmel kisérjük, úgy lokális, mint or
szágos viszonylatban megállapíthatjuk, hogy egy
házaink vallási és társadalmi életében az ifjúság
alig, vagy egyáltalán semmi szerepet nem visz.
Az egyházak megkövesedett dogmatizmusa, a
szokásoknak tulajdonított fontosságok, a terv
szerű és szükséges haladásnak az elzárása az
első oka annak, hogy az újban is szépet találó if
júság, pár ifjúsági egyesületen kívül, mik inkább
a tanulóifjúság lelki életét vannak hivatva ápolni,
nem vesz részt az egyházak munkájában és az
iskolából kikerült, dolgozó, vagy a mai gazda
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sági válságból kifolyólag munka nélküli fiatal
ság magára van hagyatva.
Hozzájárul ehhez kétségen kívül az is, hogy
az idősebbek elődeiktől átvett vezető pozícióik
hoz ragaszkodnak és környezetüket saját korukbeli, egyéni érdekeikkel egyező, nagyon sokszor
minden tehetség híjával való és szorgalom nél
küli egyháztagokkal veszik körül magukat az
egyesülésekben, csakhogy megőrizzék a közön
ségben az öregséggel együtt járónak hitt tudást,
ami legtöbbször terméketlen meddőségben éli ki
magát, vagy évtizedekre kiható helytelen csele
kedeteket eredményez. Pedig de nagyon elkelne
az egyházaknál is, különösen a protestáns egy
házaknál az ifjúi lendület, a fiatalos tűz és hév,
a vallás eszményei és dolgai iránti határtalan lel
kesedés. Az ifjúság munkája kimondhatatlan
eredményekre lenne képes és azokat is maguk
kal ragadná, akik a megszokottságban csendes
nyugalmukért már lemondanak a lassú előreha
ladásról is. Az ifjúság pedig így elhagyatva és le
nézve bizonytalanul bolyong a mai sokszor téves
világszemléletek útvesztőjében és nagyon sokan
elvesznek a nemes eszmék számára, ami által
megfogyatkoznak azok az erők, amik a jövendő
szebb, krisztusi élet megalapozását szeretnék az
összefogás révén megtenni.
Az ifjúság így könnyen elveszhet, már pe
dig nélkülök hogyan lehetséges a most oly sokat
hangoztatott lelki válságot megoldani, az állandó
reformáció szükséges munkáját előrevinní? For
rong az egész világ, a kapitalista világrend inog,
mert önző, gyűlölködő, önámító és a szegényt
lenéző, az éhezőt észre sem vevő, Krisztus taní
tása nélküli életet élt. A profitéhes ezrekkel
szemben felébredtek az éhező milliók és most,
hogy bevallották ezt a válságot, érezzük, hogy
nem is annyira gazdasági, mint lelki válság van.
Az eljátszott évek földi gyönyörűségei mulóban
vannak és a jelen sok keserűségéből kell tanulni
a jövendőre nézve. Nem szabad megfeledkezni
a népmilliókról, de nem szabad megfeledkezni
elsősorban az ifjúságról. A mai válságot csak
magasralendülő lelki munka, isteni elhivatottsá
gok érzése, mennyei nagy fellángolások szüntet
hetik meg. Ezért kell az ifjúságot megnyerni
százszázalékosan a hit, a bizodalom számára, ami
csak úgy lehetséges, ha a vezetők magukhoz eme
lik őket származási és osztálybeli különbség nél
kül.
A mai ifjúság részt kér abból a munkából,
amely a mai válságokat van hivatva megszün
tetni. A kirekesztett ifjúság érzi, hogy az utóbbi
két évtized alatt élete csupa tanulás, tapaszta
lás volt. A mai harmincéves ifjú többet élt már
és tapasztalt, tudásban, meglátásban gazdagabb,
mint valaha a nyolcvan évet élt ember. Ezzel
szemben szomorúan érzik, hogy lenézettek és el
nyomottak voltak. Dolgozni szeretnének, de nem
mint asszisztensek, hanem mint egyenlő munká
sok az idősebbekkel, hogy nagy összefogásban és
vállvetett munkával alapozzák meg a jövendőt.
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Ezért kell megnyitni az ifjúság előtt az egyesü
leteket, a presbitériumok bagolyvárait. Ezért
kell a fiatalság erőit elismerni, a tehetségesebb
jét kiemelni, hogy általuk elhangozhassák az a
sok kivánalom, amit a mai ifjúság oly nagyon
érez önmagán, de nem tud a fentiek miatt azok
nak kifejezést adni.
Az ifjúság mély tisztelettel van az időseb
bek iránt. Nem is ellenük szól az a sok panasz,
hanem inkább azért, mert hiányzik belőlük az if
júság megértése. Ha egyházaink vezetői ráéb
rednének erre, ha az ifjúságot felkarolják és az
őt megillő helyre emelik maguk mellé, úgy a
bennük és általuk eljövendő jövőért nem Kell
aggódni. Ha tovább is lenézik őket, úgy félni kell
az újabb nagy válságoktól.
Ezért kell erről is, mint sok más dologról
gondoskodni és ezért kell mielőbb krisztusi sze
retettel, belátással cselekedni.

Az irgalmasság szolgálatában.
Az Evangélikusok Lapjában már megemlékeztünk
arról a nagy horderejű ebédeltetési és felruházás!
akcióról, amelyet D.Kapi Bétúné püspökné Öméltósága,
a győri Bel misszió-Egyesület elnöknője indított meg
folytatólagosan a győri evang. egyházközség kebelé
ben, az egyházközség, Ínségben szenvedő tagjainak
felsegélyezése érdekében. Ha szükség volt erre az em
berbarát! akcióra a múltban, hatványozottabban szük
ség van arra a jelenben, amikor soha nem volt anynyira kirívó a nyomor, mint éppen napjainkban s igy
nem is folyt még oly gigantikus hajsza a kenyérért,
mint mostanában. Nehéz sors, keserű, könnytől ázott
kenyér jutott mai lerongyoltságunkban osztályrészül
nemcsak a szokványos szegényeknek, de különösen a
szegénységüket titkon hordó szemérmeteseknek. Ez
ren és ezren róják ma az átkos Trianonokozta magyar
sors rögös, kietlen és irdatlan útját. Heroszi küzde
lem kell hozzá, hogy kétségbeesés ne vegyen erőt a
szenvedő lelkeken.
Ám, a jóságos Isten nem feledkezik meg az ö
»liliomairól«, sem az ö »madarairól«. Arany János
költőnk szerint, amazokat felruházza, emezeknek mor
zsát juttat a legszigorúbb időben.
Hála Isten, még mindig vannak jólétben élő csa
ládjaink, akiknek, ha van is szintén okuk panaszkodni
a gazdasági viszonyok mostohaságára, azonban mégsincsenek annyira, hogy ne jutna tőlük egy-egy ebéd,
vagy ruhadarab az arra rászorulóknak. Olyan időket
élünk, amidőn a józan önzés is azt diktálja, hogy
csititsuk az elégedetlenséget, nehogy ez a társadalom
rendjének, biztonságának megbolygatásáig fajuljon el.
Mai nap sűrűn hangzó jelszóvá lett a takarékas
say gyakorlása. Ám legyünk takarékosak minden té
ren, de ne takarékoskodjunk megszólásig abban, amit
Isten azért adott kinek-kinek nagyobb mértékkel, hogy
abból szűkölködő embertársait segítse, hogy mentül
több könnyet tudjon letörölni, mentül több arcredöt
kisimítani és fájó szívet megvigasztalni. Hisz írva is
van: »Akinek több adatott, több is követeltetik attól.«
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— Az adakozásban lehetünk pazarlók is, mert ennek
a pazarlásnak nyomában áldás fakad.
D. Kapi Béláné Öméltóságának alapgondolata az,
hogy a sors kegyéből jobb módban élő családok, a
téli időszakban, háztartási berendezkedésük szerint,
meleg ételt juttassanak egy-egy szűkölködő család
gyermekeinek és viseltes ruhadarabot a ruhátlan fel
nőtteknek. Az akció már eddig is szép eredményt
mutat, öívenet meghaladja azoknak a szegény gyer
mekeknek száma, akiket a püspökné Öméltóságának
irányítása mellett a Belmisszió-Egyesüleí el tudott
helyezni önként vállalkozó, megértő, segítésre kész
evangélikus családoknál. Ezenkívül sűrűn érkeznek
ruhaadományok is, amelyekből egész rakomány vár
kiosztásra. A karácsonyi ünnepekre pedig egész sereg
szegény iskolás gyermeket lát el lábbelivel és ruhá
val a Belmisszió-Egyesület azon a pénzen, amelyet e
célra házankinti gyűjtéssel szerez meg az egyházköz
ség jószívű tagjaitól s amelyhez az egyházközség
pénztára is tekintélyes összeggel járul.
Kapi Béláné úrnő ezzel a szamaritánusi tényke
déssel, amellett, hogy a kegyetlen magyar télben az
emberszeretet lélekgyógyító melegét sugározza be a
nélkülöző családok hajlékába, belső építő munkát is
végez, amelyről nem maradhat el Isten bőséges ál
dása. A tavaly megkezdett szeretetmunkának tovább
folytatása feltétlen elismerést érdemel még akkor is,
ha azt hangoztatjuk, hogy minden jó cselekedet ön
magában hordja jutalmát. Küzdelmekkel telt minden
napi életünket a szeretet ünnepének hangulatával tölti
el az ilyetén karitatív akció.
Vajha minden nagyobb gyülekezetünkben, külö
nösen a városiakban támasztana a Gondviselés egyegy Tabithát, hogy a győrit utánzó karitativ tényke
déssel elviselhetőbbé segítené tenni a mostoha sors
ban élő egyháztagok anyagi helyzetét. Bizonnyal ke
vesebb zokszó hagyná el a remegő ajkakat s keve
sebb könny peregne le titkon a sáppadt arcok redőin!
Megnyugtat bennünket a tudat, hogy a szeretet
ma sem vesztett erejéből, — látjuk: ime, ma is
munkálkodik.
(b—k—e)

Felhívás a falusi lelkészekhez
és tanítókhoz
Itt van az ősz, sőt már lassankint el is
múlik. Ha a jó idő tart, nemsokára befeje
ződnek a fontosabb szántóföldi teendők. Ha
a vetés megvan és a termények hazatakarítása megtörtént, kezd könnyebb lenni n
munka. Ilyenkor aztán már nem olyan sür
gős. Az emberek később kelnek és este ko
rábban végeznek. Mert hiszen a földmíves,
lehet mondani, mindig a nappal kel és vele
nyugszik. Nyáron korábban, télen később.
Most is jönnek már a rövid téli napok és
hosszú esték. Az esték, amelyeken a földmíves lakosság is ráér. Mert csak ez az az
időszak, mikor tényleg van szabad ideje.
Nyáron erről szó se lehet. — Gyönyörű és
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drága alkalmak lehetnek ezek a téli esték!
De lehet átok is. Attól függ, hogy mi a
tartalmuk. Közelebb viszi-e Istenhez, vagy
eltörölni igvekszik-e Isten képét az ember
szívében. E téli esték a legalkalmasabb idő
falun az ifjúsági munkához. Hiszen azt ta
lán nem is kell vitatni, hogy milyen nagy
szükség van k e r e s z t y é n ifjúsági munkára. —
Az ifjúságnak jó vezetésre van szüksége eb
ben a kritikus világban. Most, amikor minden
régi érték úgylátszik semmivé lesz, nem tudja
az ifjúság megtalálni az igazságot. Cél nélkül
bolyong az életben. S mivel nincs célja, nem
tud semmiért (a jóért se) lelkesedni, hanem
bután engedi magát sodorni a bűn lejtőjén
lefelé. Célt kell az ifjúságnak mutatni. A
cél pedig Jézus Krisztus, a mi Urunk. Ez
mindnyájunk kötelessége, akik megtaláltuk
örök célunkat, hogy testvéreinket is oda
vezessük Jézushoz, a mi Vezetőnkhöz. Ez
Jézusnak határozott parancsa. Aki ezt nem
cselekszi, az nem az Ő szolgája.
Nehéz időket élünk mostanában. De úgy
.mutatkozik, hogy még rosszabb lesz. Mindig
sötétebb és vésztjóslóbb felhők tornyosul
nak a közeljövő egén. Mindig sötétebb lesz
körülöttünk. Mi lesz, ha majd ez a kis vilá
gosság is kialszik? A világon a sátán ha
talma mindig nagyobb lesz és igyekszik el
pusztítani mindent, amit Isten jónak terem
tett. Igyekszik az Istentől eltávolodott em
ber leikéből kitörölni minden isteni vonást.
A gyűlölet uralkodik minden vonalon, a sze
retet pedig úgylátszik kihalófélben van. Hogy
milyen a mai világ képe, azt olvashatjuk a
napilapokban. Példa rá a biatorbágyi eset
is. Szavahihető vezető emberek szerint az
orosz bolsevizmus egész Európát fenyegeti.
Most még csak távolról halljuk az orosz ter
ror rémtetteit. És a biatorbágyi eset csak
ízelítő. De mi lesz, ha ez itt hazánkban lesz
valósággá? Majd ha elveszik a birtokunkat,
vagyonúnkat és keresetünket. Eltörölik a
magántulajdont. Majd ha elveszik a szülők
től gyermekeiket s a gyermekeket eltépik
szüleiktől, hogy pribékeket neveljenek be
lőlük saját szüleik ellen? Mi lesz majd ha
eltörlik a házasságot, a hitestársakat szét
tépik és ami szent, állati színvonalra sűlvesztik? És mi lesz, ha elveszik az embertől a
legdrágább kincsét, Istenbe vetett hitét? Azt,
ami egyedül képes az embert boldogítani
és megjobbítani. Mert hiszen lelkünk által
részei vagyunk az örökkévalóságnak. Pedig
ez a rém közeledik, ha hisszük, ha nem. És
gyáva struccpolitika, ha szemet hunyunk
előtte. De még több. Mert ha mi látjuk, Isten
től ránk rakott kötelesség, hogy embertár
sainkat is figyelmeztessük a veszélyre. De
hogyan tudnánk mi gyenge emberek ennek
az áradatnak ellentállni? A magunk emberi
erőnkre és tudásunkra támaszkodva sehogy-
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sem! Sőt éppen az volt a baj idáig is, hogy
magunkban bíztunk és ezáltal eltávolodtunk
az egyedüli erőforrástól, a Krisztustól, aki
az erőtlenekben erős. Súlyos megpróbáltatás
ez a mostani helyzet az egész világra és jobb
csak akkor lesz, ha a világ megtér Istenhez.
Isten a keresztyéneket is megpróbálja, hogy
tudunk-e vájjon bátran és isteni erővel bi
zonyságot tenni?! Van-e élő hitünk? Mert
ha hitünk van, győzünk, Győzünk, ha Krisz
tus zászlaja alá sorakozunk és félre teszünk
mindent, ami gátolhatna. Még az egyéni ké
nyelmet is. — Az ifjúságban van a jövő. Igaz
ez minden tekintetben. Azért igyekeznek a
politikai pártok megszerezni az ifjúság rokonszenvét. Tanítják, művelik őket és ne
velik őket az ő céljaikra. Hát Krisztus egy
háza elmaradhat-e a politikai pártok mö
gött?
(Folytatjuk.)

Az Országos Luther-Szövetség közgyűlése.
Luther-Szövetségünk idei közgyűlése elé
annál nagyobb érdeklődéssel néztünk, mert
M elnökség körlevele szerint az egyházi belmissziói munka újabb kialakulása, másrészt
a külső viszonyok megváltozása miatt új
munkaprogramul összeállítását helyezte ki
látásba. Ezért a szokásos, konferencia-jelleg
gel bíró közgyűlés helyett a tárgysorozat fő
leg ennek az új programúinak a megbeszé
lését vette tervbe. November 25-én, a vá
lasztmányi ülés után, a leánykollégium dísz
termében I)r. b á ró K aas A lb e rt elnök nyi
totta meg a közgyűlést. Megnyitójában kö
zölte, hogy az elmúlt két évben elfoglaltsága
lehetetlenné tette a munka elvégzését, más
felől azért sem elnökölt az elmúlt két eszten
dőben, mert az egyház és a szövetség érde
kében állónak tartotta, hogy szabad útat
nyisson azoknak a társadalmi erőknek,
amelyek a múlttal való kapcsolattól nem
prejudikálva dolgozhatnak a szövetségben.
Br. Kaas Albert elnök megnyitója to
vábbi során rámutatott arra, hogy a minden
léren jelentkező válságon az egyház sem áll
kívül; de az a kérdés, hogy a válság milyen
vetületben hat az egyházra, milyen védeke
zésre szorítja, van-e ereje a válság leküz
désére s erejét oda csoportosítja-e, ahova azt
vetíteni kell. Súlyosbítja a helyzetet, hogy
a háború utáni nemzedék más, mint a há
ború előtti emberiség. A 19. század indivtdualisztikus embere háttérbe szorul, s az
előtérbe nyomuló új gondolat ad absurdum
vitelében mint bolsevizmus, kevésbbé extrém
alakban mint etatizmus mutatkozik. A 19.
század embere azt mondja: Csináljon min
dent az egyén, az állam csak szabályozzon;
ma az ellenkező történik: mindent csinál
minden közület s elnyomhatja az egyént. Ez

a kollektív gondolat uralja a világot s ez
szervezkedést kíván.
Mindenki szervezkedik. De vájjon ez
a szervezkedés nem támadja-e a régi, klaszszikus szervezeteket, az egyházat is? Az egy
ház eszméje mindig ugyanaz, de megjelenései
változnak. S mikor azt vizsgáljuk, hogy mi
iven bajok fenyegetik az egyházat, nem kell-e
az egyház szervezetében megtenni azokat a
változtatásokat, amelyeket a koreszme indi
kál? Azonban az egyház stabilabb, a múló
idők mulékonv eszméihez nem szabad, hogy
alkalmazkodjék; segéderőket kell maga mellé
vennie, amelyek szabadon alkalmazhatók a
pillanat követelményeinek megfelelően, hogy
maga az egyház ne legyen kénytelen állandó
ságát veszélyeztelni, s pályájából efemér je
lenségek kedvéért kitérni.
Jellemző e tekintetben, hogy az egyhá
zak mint ilyenek a nemzetközi szervezke
désben nem vettek részt. A keresztyénség
fogja meg a gyakorlati életet, foglalkozzék
a politikummal és a szociális kérdéssel. Ezt
tűzte ki egyik egyháztársadalmi feladatnak
a Stockholmi Konferencia. Ebbe a mozga
lomba kell belekapcsolódnia egyházunknak,
de nem mint egyháznak. Hanem az egyház
adja az erőt az egyháztársadalmi szervezet
nek, a Luther-Szővetségnek, amely arra van
hivatva, hogy az egyháznak védőcsapata le
gyen nem az egyház mellett, nem is az egy
házon kívül, hanem az egyházért, az egy
házon belül. Mert a keresztyén gondolat nem
kontempláció és nem elmélet, nem budd
hizmus, nem filozófia, hanem élet és igaz
ság. örök igazság mindennapi vetületben és
az élet mindennapi küzdelmeiben.
Ebben a küzdelemben a szociális kér
dések tömkelegében kettő van, amely nél
kül az egyház nem foghat munkához. Az
egyház nem alkudhat meg dogmájában és
puritanizmusában. A dogmában foglalt meg
győződés és a jellem által diktált puritaniz
mus az egyház fennmaradását biztosító két
fegyver. A szociális kérdés a ma problémája.
Egyházunk és cgyháztársudalnumk egy na
gyobb szociális akcióra képtelen, mert a szo
ciális akció nem alamizsna adás, hanem an
nál sokkal több; de anyagi erők nélkül nem
vihető keresztül, vana sine viribus ira. Olyan
programmot lehet csak adni, amely reális,
csak a vetésnek munkája lehet, hogy majd
később arathassunk. Lelki összetartás és a
helyi viszonyok szerint adaptálódó munka
a követelmény. Szükséges, hogy bizonyos
szociális intézkedések dísze fűződjék egy
házunk nevéhez. Egyháztársadalmunk nem
maradhat passzív ezekben a küzdelmekben
s nem nézheti tétlenül, hogy más körzetek
elhódítják azokat az embereinket, akik szo
ciális érzületüknek eleget akarnak tenni;
terel kell nekik nyitni, hogy energiájukat
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valamiképen ittbent és az egyházhoz kap
csolódva használják fel.
A Luther-Szövetség eredetileg belmiszsziós területet jelölt ki magának. Abelmisszió
az idők folyamán kikapcsolódott a Szövet
ség munkájából, mert azt az egyetemes köz
gyűlés az egyházkerületek, a püspökök és a
lelkészek kötelességévé tette. De vannak
olyan veszélyek, melyek ellen az egyház
egyedül küzdeni képtelen. Erősen kell állanunk, hogy a válságokat átéljük. Még ha a
kollektiv gondolat győzedelmeskedik is, amig
az eszméket az egyes ember termeli ki, ad
dig nem kell félteni az individualizmusnak
és a protestantizmusnak alapgondolatát.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után A r t n e r O s z k á r pénztáros tett je
lentést, majd V ité z K e n d e h G u s z tá v jelen
tette, hogy az egyetemi Luther-Szövetségck
országos központja megalakult (elnöke
Felkay Ferenc), kérte a Szövetség támoga
tását s a vallástanárok felkérését, hogy már
a középiskolákban hívják fel az egyetemre
készülő tanuló ifjúságot az egyetemi LutherSzövetségekben való tömörülésre.
D r . C s e n g ő d y L a j o s salgótarjáni lelkész
a Luther-Szövetségnek a városokon kifej
tendő munkáját ismerteti; a saját gyülekeze
tében folytatott szövetségi munka módoza
tait és eredményeit ismertette vonzóan s
különösen az ifjúság körében és a szórvá
nyok érdekében folyó munkának a fontos
ságát hangsúlyozta.
R u t t k m j - M i k l i á n G y u la , a Szövetség
igazgatója, ismertette ezután az új munkaprogrumm-tervezetet, amelynek lényege az,
hogy a Szövetség munkája szempontjából az
ország 15. területre volna felosztandó, mind
egyiknek élén állana egy-egy lelkészi vezető.
A területen belül volnának kisebb, legfeljebb
négy gyülekezetből álló körzetek, s ezeknek
evangélikus lakossága évenként tartana egy
közös evangélikus napot, amelyen a pres
bitériumok, ifjúsági egyesületek, nőegyletek
szintén találkozót adnának egymásnak. A
15 körzet élén álló lelkészi vezetők tagjai
volnának az országos választmánynak, amely
évenként kétszer ülésezne.
Dr. Csengődy Lajos előadásához és az
igazgató által előterjesztett munkaprogrammhoz hozzászóltak Duszik Lajos esperes, D.
Dr. Proliié Károly egyetemi tanár, Szimonidesz Lajos, Dr. Rásó Lajos kormányfőtaná
csos társelnök, Draskóczy Lajos. A' hozzá
szólások igen értékesek és magas színvona
lúak voltak, sajnálatos, hogy az idő rövid
sége miatt nem mindenki tudta előterjeszteni
gondolatait.
A közgyűlés megválasztotta társelnök
nek S c h o l t z G éza ignzságügyf miniszteri ta
nácsost, aki meleg szavakkal köszönve meg
a bizalmai, elfoglalta a társelnöki széket.
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Végül a közgyűlés a tisztújításig még hátra
levő 1 évre kiegészítette új tagokkal a vá
lasztmányt.

hírek
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— Ä Luther Otthon a megnehezedett viszonyok
között is zavartalanul teljesíti hivatását. Most, ami
kor az általános depresszió s a jövendő bizonytalan
sága nagy súllyal nehezedik az ifjúság lelkére is,
amikor a szélsőséges politikai és társadalmi irányza
tok — épen a mostoha viszonyok felhasználásával —
olyan erősen ostromolják az egyetemi ifjúságot is;
különösen nagy hivatást tölt be a budapesti Luther
Otthon a maga hagyományos evangéliumi szellemé
vel. Itt mintegy izolálódik az ifjúság az általános lehangoltság nyomasztó hatásától. Kedves baráti kör
ben, megértő, gondos vezetés alatt, hitét és optimiz
musát megőrizve, a komor időkben is derűs kedélylyel készül súlyos feladatára. — Az otthon ebben
az esztendőben is megtelt, hiszen mindössze csak
51 ifjút tud befogadni. Az ünnepélyes megnyitás
szeptember hó 27-én volt, amikor is Szánthó Róbert
kelenföldi ev. lelkész hirdette az igét, az úrvacsorát
pedig Vidoiszky Kálmán, az otthon igazgatója szol
gáltatta ki. Az otthon kisbizottsága nevében Sánchj
Gyula műegyetemi tanár, elnök szólt az ifjúsághoz.
Ugyanaznap este volt a hagyományos, derűs »gólyaavatás«. Ebben az évben latt rendszeressé a volt
otthonisták összejövetele. Minden hónap első kedd
jén összejönnek a régi tagok s este 9 órától éjfélig
vannak együtt, felelevenítve a régi kedves diákévek
emlékeit s ápolván az otthonhoz való hálás viszonyú
kát. Az eddigi összejövetelek igen jól sikerültek. —
Ebben az évben is vannak értékes előadások, amelye
ket egyházunk nagyjai tartanak az ifjúságnak. Az
első előadást »Az ifjúság mai helyzete és feladata«
címmel D. Raffay Sándor bányakerületi püspök úr ta r
totta október 12-én. Ez alkalommal a kisbizottság
hevében Scholtz Oszkár köszöntötte a 40 éves lelkészi
jubileumát ülő püspök urat, akit az ifjúság őszinte ra
gaszkodással ünnepelt. — A Luther Otthonnak az a
nagyhiánya, hogy a legszegényebb ev. ifjúság számára
nem tudja megnyitni kapuját, má is fenn áll. Az a
diákjóléti alap, amelyet három éve gyűjt az otthon
igazgatósága, még koránt sincs akkora, hogy annak
áldásait élvezni lehessen. De azért tovább folyik a
gyűjtés úgy, hogy e rendkívüli nehéz idők ellenére
is meghaladja már az alap a 3000 pengőt. De hogy
kamataiból legalább egy komoly kedvezményes hely
lehessen, ehhez még szükség van a megértő lelkek
áldozatkészségére. Azért most is kérjük azokat, akik
tehetik, járuljanak az alap növeléséhez bármily cse
kély összeggel is. Adományok az otthon igazgatójá
hoz 33.920 csekkszámlán küldhetők. Annak bizonysá
gára, hogy a megértő szív még a legnehezebb viszo
nyok közt is tud adni, közöljük, hogy a Luther Otthon
diákjóléti alapjának növelésére az utóbbi hónapokban
a következő adományok érkeztek az otthon igazga
tójához: összes középiskoláink ifj. gyámintézetei
egyenként 8—20 P, Tolna-Baranya-Somogyi egyház
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megye 15 P, a szarvasi főgimn. ifjúsága 300 P, a
veszprémi egyházmegye 15 P. Az otthon vezetősége
ezúton is hálás köszönetét mond a kegyes adomá
nyokért.
Esperesi beiktatás. A budapesti egyházmegye
november 20-án rendkívüli közgyűlésen iktatta tiszt
ségébe Kemény Lajos megválasztott esperest.
— Presbiteri konferencia. A kemenesaljai egyház
megye harmadik presbiteri konferenciáját Celldömölkön tartotta. Előadók voltak: Németh S. soproni lí
ceumi igazgató (Amire legnagyobb szükségünk van);
Eröss S. KIÉ titkár (Egyházunk és ifjúsága); Szabó
I. k. magasi lelkész (Presbiter a gyülekezetben). Az
istentiszteleten prédikált Lukács I. bobai lelkész
Az egyetemes sajtóbizottság ülése. A tavalyi
egyetemes Közgyűlés a Lelkészegyesület javaslatára
egyházi sajtóügyeink dolgában D. Kapi Béla püspök
elnöklete alatt bizottságot küldött ki. Ez a kiküldött
sajtóügyi és irodalmi bizottság november 24-én tar
totta ülését Budapesten. Jelen voltak D. Kapi Béla
püspök elnökön kívül Dr. Kovács Sándor egyetemi
tanár, a Luther Társaság főtitkára, D. Dr. Pröhle
Károly es Dr. Deák János egyetemi tanárok. Scholtz
Ödön, Kemény Lajos, Kálmán Rezső, Túróczy Zoltán,
Duszik Lajos, Szimonidesz Lajos, Eröss Sándor, Vidovszky Kálmán lapszerkesztők. A bizottság elnöke
alapos, részletes és programmot nyújtó, szükségle
tekre rámutató előterjesztésében felsorolta a tisztára
evangélikus és a reformátusokkal közös gyermeklapo
kát, ifjúsági lapokat, hitépítő, gyülekezeti, más jel
legű, művelt családoknak szánt lapokat, a szakfolyó
iratokat és egyházi munkások lapjait, összesen közel
negyvenet s megállapította, hogy az egyháznak nincs
olyan élet- és munkaterülete, amelynek sajtóorgá
numa nem volna; hiányzó sajtószerv tehát nincsen.
Rámutatott azonban arra. hogy az anyagiak hiánya
miatt nagyon kevés olyan sajtóorgánumunk van, amely
képes feladatát elvégezni. Az »Evangélikusok Lapjá
ról« az volt az észrevétele, hogy terjedelmét kény
telen volt nyolc oldalra korlátozni, s amikor egyhá
zunk jelenleg törvényhozó munkára készül, szükséges
lenne a tervezett reformokat a nyilvánosság elé vinni
s a közvéleményt tájékoztatni és előkészíteni. A la
pok anyagi ügyeiről szólva, az előterjesztés megem
lítette, hogy a lapok az előfizetésekből és külső se
gélyekből tartják fenn magukat. Az előfizetések azon
ban igen rendetlenül folynak be. Másfelől kötelessége
volna minden olyan közületnek, amely mint laptulaj
donos vagy lapkiadó szerepel, lapjával szemben bi
zonyos anyagi kötelezettséget és felelősséget is vi
selni. Tudományos theológiai folyóirat kiadását meg
nehezíti az a körülmény, hogy egyházunknak mind
össze 266 lelkésze és 55 segédlelkésze van jelenleg,
s ezek aligha képesek arra, hogy egy szakfolyóirat
fennmaradását biztosítsák. Nagy hiány az, hogy nin
csenek iratterjesztő szerveink és szükséges volna,
hogy a sajtónapok alkalmával tényleges iratterjesz
tés is történjék a gyülekezetekben. A népies iratok
terjesztését ki kellene kapcsolni a Luther-Társaság
programmjából s célszerűen lehetne rábízni a Harang
szóra, v iszont a »Jöjjetek Én Hozzám« mint szórvány
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lap teljesíthetne fontos és szükséges missziót. Az el
nöki előterjesztés alapján beható megbeszélés indult
meg, amelyben különösen Dr. Deák János, D. Dr.
Pröhle Károly, Kálmán Rezső és Szimonidesz Lajos
vettek részt. A bizottság végül elfogadta elnökének
következő öt javaslatát: I. a sajtóbizottság állandósittassék, tagjai volnának a Luther-Társaság főtitkára,
a theol. fakultás főtitkára és a különböző lapok szer
kesztői; 2. a bizottság dolgozzon ki részletes munkaprogrammot, úgy hogy a különböző sajtóorgánumok
működése beleilleszkedjék az egyetemes egyházi építő
programmba s azt öntudatos tervszerűséggel szol
gálja; 3. foglalkozzék az egyházi sajtó anyagi hely
zetével, készítse el annak vagyoni kataszterét; 4. a
bizottság hasson oda, hogy az egyházi sajtó képviselői
egymással lelki kapcsolatban álljanak; 5. végezze i
propaganda munkát a sajtó érdekében, szervezze meg
a gyülekezetekben az iratterjesztést, ébressze fel az
cgyháztagokban az egyházi sajtó iránt az érdeklő
dést, szereletet és felelősségérzetet. — Az ülésen fel
merült eszmék, az eleven érdeklődés mutatták, hogy
egyetemes egyházunknak erre a bizottságra s az el
indulásból következtetve életrevaló és nagyon fontos
munkásságára szüksége van. A bizottság további mun
kálkodásétól bizalommal várhatjuk- a legjobb eredmé
nyeket sajtóéletünknek eddig minden központi szerv
hijján rendezetlenül maradt területén. Az egyházi öncélúság és céltudatosság jegyében megindult aktiv
munka további kialakulása és fejlődése elé a legszebb
reményekkel tekinthetünk. Az ülés jegyzőkönyvét Tú
róczy Zoltán vezette.
— Gyurátz Ferenc életralza, amely D. Payr Sándor
tollából, a Dunántúli Lelkészegyesület kiadásában je
lent meg, 4 pengős leszállított áron kapható az egye
sület pénztárosánál: Horváth Olivér ev. lelkésznél,
Nagykanizsa.
Lelkészválasztásl szabályrendelet. Az egyetemes
lelkészválasztási szabályrendelet-tervezet ügyében ki
küldött bizottság D. báró Radvánszky Albert egyete
mes felügyelő és D. Geduly Henrik püspök elnöklete
ság Zongor Béla egyetemes egyházi főjegyző és Dr.
Bertha Benő kir. járásbirósági elnök előmunkálatai
alatt nov. 24-én tartotta ülését Budapesten. A bízottalapján tárgyalta a szabályrendelet-tervezetre eddig
beérkezett észrevételeket é$ javaslatokat. A bizottság
azzal a javaslattal viszi a tervezetet az egyetemes
közgyűlés elé, hogy a közgyűlés azt adja le újból
azoknak a kerületeknek, amelyek azt érdemben nem
tárgyalták. A végleges javaslatot az összes egyház
kerületektől beérkező észrevételek alapján fogja a
jövö évi egyetemes közgyűlés elé terjeszteni.
— Sárvár. Rónai B. Gyula egyházmegyei jegyző
november 22-én iktatta be Gáspár Lászlót a sárvári
gyülekezet lelkészi hivatalába.
- Egyetemi hallgatóink statisztikája. Laky Dezső
műegyetemi tanár kimutatása szerint az összes egye
temi hallgatók száma Csonka-Magyarországban az
1929 30. tanévben 12.778 volt. A felekezetek közül
számarányunkhoz képest mi evangélikusok vagyunk
a legnagyobb számmal képviselve; arányszámunk az
összes tudománykarokon 9 százalékkal nagyobb, mint
a többi felekezeteké.
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— Vallástanitás-ügyünk. Az egyetemes vallástaní
tási bizottság Blatniezky Pál theol. magántanár, es
peres elnöklete alatt november 24-én ülésezett Buda
pesten. Jelenvoltak: Ziermann Lajos kormányfőtaná
csos, az Egyetemes Gyámintézet egyházi elnöke, Bartos Pál, dr. H. Gaudy László, Paulik János kormány
főtanácsos a MELE. elnöke, Kardos Gyula alesperes,
Vidovszky Kálmán a Luther-Otthon igazgatója, Lá
bossá János vallástanár. Az elnöki jelentés szerint az
idegen jellegű iskolákban 140 lelkész, 24 vallástanár,
35 hitoktató, 60 egyházi, 89 állami, 42 községi tanító
és 6 egyéb állású egyén 1447 csoportban összesen
29.882 evangélikus vallású tanulót részesített hitokta
tásban. — Konfirmációi oktatásban részesült 6373
gyermek; a konfirmációi tankönyvek között vannak
olyanok, amelyeket az egyetemes egyház nem enge
délyezett, vannak olyanok is, akik a konfirmációi ta
nítást tankönyv használata nélkül végzik, ami egészen
szabályellenes. A bizottság azzal a javaslattal megy
az egyetemes közgyűlés elé, hogy a konfirmációi ok
tatás kezdő időpontját állapítsa meg; hogy az oktatás
ne terjedjen három hónapon túl; hogy a minimális
óraszám 50 legyen. — Hosszabb megbeszélés tárgyát
képezte a vallástanári képesítés ügye; végül abban
állapodott meg a bizottság, hogy a külön vallástanári
képesítést nem javasolja az egyetemes közgyűlésnek,
hanem e helyett kívánatosnak tartja, hogy minden lel
készjelölt legyen köteles a papi vizsgán a következő
tárgyakból is vizsgázni: hazai oktatástan, protestáns
iskolázás története, a közép- és népiskolai vallásokta
tás módszertana, a használatban levő vallási tanköny
vek ismertetése, vallástanítási tantervek és utasítások,
középiskolai rendtartás, gyermek- és valláslélektan,
az ifjúság lelki gondozása és a diákmozgalmak törté
nete, egyházi ének, egyes énekek gyakorlati bemuta
tása, zenei tudás, különös tekintettel a harmónium
illetőleg az orgona kezelésére; ennek a vizsgának a
letételével minden okleveles lelkész feljogosítva lenne
a vallástanításra. — Kardos Gyula alesperes javasla
tára a bizottság sürgeti az elemi és középiskolai új
tanterv elkészítését. — Behatóan foglalkozott a bizott
ság az iskolai énektanítással; a jelenleg érvényben
levő énektanítási tervezet nem elegendő, mert sok
használatban levő dallam kimaradt belőle; a dalla
mok számát kilencvenre kellene felemelni, s figye
lembe volnának veendők olyan dallamok is, amelyek
a Dunántúli Keresztyén Énekeskönyvben nincsenek
meg, de egyébként használatosak. — Dr. H. Gaudy
László a bizottságnak a vallástanári képesítésre vo
natkozó határozati javaslatával •szemben külön vé
leményt jelentett be. — A bizottság ülésének egész
lefolyása mutatta, hogy bár vallástanítás-ügyünk te
rén sok még a tennivaló, de a hiányok orvoslására
megvan a komoly szándék. Jó lenne, hogyha a ja-
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vasiatok és határozatok nyomában gyorsan jönne a
cselekvés, a megvalósítás is.
— Biblia az oroszoknak. A Brit és Külföldi Biblia
társulat az Oroszországba vezető útvonalakon, kü
lönösen az Észak-persiai és Észak-európai határon
kolportőröket alkalmazott, hogy a Biblia orosz for
dítását hozzáférhetővé tegye azoknak, akik a Szovjet
köztársaságba, vagy onnan utaznak. Jóllehet a ható
ságok lehetetlenné teszik, hogy magában Oroszország
ban folytassa munkáját, a Biblia-társulat mégis re
méli, hogy ilyen módon ki tudja elégíteni az orosz
nép Biblia-szükségletét.
— Értékes zenetörténeti lelet. Nagy Sándor vallás
tanár a debreceni ref. főgimn. könyvtárában 38 régi
egyházi ének szöveggel ellátott kottájára bukkant.
Az énekek mintegy 400 évesek. Közülök 27-nek eddig
sem a dallamát, sem a szövegét nem ismerték.
— Ä Vasárnapi Iskolai Világszövetség tizennegye
dik világkohventje 1932. július hó 25—31 napjain lesz
Brazíliában, Rio de Janeiroban. Az első konventjét a
Világszövetség 1889-ben tartotta Londonban. Azóta a
St. Louisban, Jeruzsálemben, Rómában, Washington
ban, Zürichben, Tokioban, Glasgowban, Los Angeles
ben megtartott világgyűlések gazdag gyümölcsöket
termettek a keresztyén nevelés mezején. A rio de
janeiroi gyűlés középponti témája »0 Christo Vivo«
— Az Élő Krisztus. A téma Brazília államnyelvén,
portugál nyelven van megadva. A világgyűlésre a Vi
lágszövetség elnöksége: Mackintosh H. elnök, Weigle
L. A. végrehajtó biz. elnök, Kelly J. és Hopkins R. M.
főtitkárok, kibocsátották a meghívót, amelyben han
goztatják, hogy a gyermekeknek és az ifjúságnak ke
resztyén nevelése sohasem volt szükségesebb, mint
manapság. A keresztyén vallásos nevelésben van meg
a felelet korunk szekularizmusára. A keresztyén neve
lés higgadt, csöndes munkája Krisztus Egyházának
leghathatósabb szerszáma a világ megváltásának biz
tosítására. A világ csak úgy nyerhető meg Krisztus
nak és Istenországának, ha a keresztyén nevelés útján

Ádventi beszédekkel
kezdődik az az egyházi beszédgyüjtemény, mely

D. Ralfay Sándor püspök
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A m it a z úr ü z e n
cim alatt ünnepi beszédeinek legjavát tartalmazza.
A kötet ára fűzve P 16 .—, vászonkötésben P 19.—,
diszkiadás kötve P 20.—.
Megrendelhető akiadó: Scholtz T estvérek könyvkereskedésében, Budapest, IX., Ferenc-körút 19/21.
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Számoljunk a helyzettel.
—

D . Báró Radsánszky Albert megnyitó beszéde az
egyetemes közgyűlésen 1931. november 27. —

Fótisztelendő Egyetemes Közgyűlés!
1931. évi egyetemes közgyűlésünk olyan
időre esik, amikor nehéz gondok felhői tornyo
sodnak hazánk és az egész emberiség egén.
Mintha megmozdult volna lábaink alatt a föld.
Rombadől, inog, bizonytalanná válik minden,
amit azelőtt elpusztíthatatlannak, szilárdnak, biztosnak tartottak az emberek. Mint omolhatnak
össze trónok, amelyek dicső történelmi múlton
és népmilliók bizalmán nyugodtak, mint hullhat
nak szét birodalmak, mint bomolhatnak fel had
seregek, amelyek diadalt diadalra arattak, mind
ez már lejátszódott szemeink előtt. De most
ú ja b b m e g le p e té s e k n e k lettünk s z e m - és szen 
vedő tanúi. Látjuk gyártelepek elnéptelenedését
és ezzel kapcsolatban a munkanélküliek számá
nak ijesztő mérvben való emelkedését, világvi
szonylatban kielégítő termés mellett az éhínség
terjedését, a világ gazdasági helyzetének felboru
lását, a magunk anyagi exisztenciájának egyen
súlyvesztését. És, ami a legveszedelmesebb, lát
juk a közerkölcsök oly mérvű hanyatlását és a
vallástalanság olyan arányú térfoglalását, hogy
szinte rémület fog el.
A gondfelhők itt keringenek egyházunk fe
lett is. Nemcsak azok, amelyeket a vallástalan
ság és erkölcstelenség szélvihara hordott ide, de
azok is, amelyek nélkülözők könnyéből táplál
koznak, amelyeket a munkanélküliek és a gaz
dasági válság más sújtottainak sóhaja tesz mind
sűrűbbé, sötétebbé. És nemcsak azért kavarog
nak ezek a felhők egyházunk felett, mert az egy
háznak köze van az emberiség minden bajához,
de azért is, mert az egyházat magát is közelről
érintik a jelen gondjai: korunk lelki és gazdasági
válsága.
Mi itt a teendő?
I. Elsősorban óvakodjunk, nehogy azok hi
bájába essünk, akik úgy gondolják és azt hirde
tik, hogy ilyen helyzetben még nem volt az egy
ház, és ügyünk végkép elveszett. Ne veszítsük el
reménységünket, hanem merítsünk reményt az
egyházunk régmúlt, küzdelmes korszakába való
elmélyedésből és vonjuk le annak tanulságait a
jelen számára.
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Elmélyedve egyházunk történetében, első
sorban azok az események elevenednek meg előt
tünk, amelyeket az idei esztendő rajzol lelki sze
meink elé.
Kétszáz évvel ezelőtt jelent meg a magyar
protestantizmust csendes haldoklásra ítélő Ca
rolina Resolutio. Ez a gyászokmány több mint
50 esztendőn át volt érvényben és fenyegette ki
oltással egyházunk életét. De mit látunk? A
hamu alatt izzik a szikra, s amikor II. József 150
évvel ezelőtt megjelent türelmi rendelete szaba
dabbá teszi a légkört, a szikra hatalmas lángot
vet, égő buzgóság fogja el a magyar protestan
tizmust, és beköszönt egyházunk fejlődésének
virágkora.
Haló porukban is áldva a Carolina Resolu
tio hatálya alatt hitünk mellett híven kitartott
apáinkat, akiknek hűsége átmentette számunkra
a reformáció örökségét ama nehéz idők válsá
gain, és áldva a fenkölt lelkű II. József emléke
zetét, merítsünk az esztendő e két emlékezetes
évfordulójából és általában egyházunk történel
méből tanulságot jelen helyzetünk számára. Jaj
volna nekünk is, ha történelmünk ismerete nél
kül állanánk ma itt. Amik történtek, okulásunkra
lettek és szolgáljanak nekünk bátorításul.
Ne essünk kétségbe tehát állami szubven
ciók csökkenése fölött se, hiszen volt idő, ami
kor azt is elkobozták, amink volt. Ha támadnak
más világnézetek, a mi hitünk, amely a kereszt
jegyében meggyőzte a világot, ezek fölött is dia
dalmaskodni fog.
Református testvéreink ez évijén ülték meg
Zwingli Ulrich halálának 400. évfordulóját. Mi
is kegyelettel áldozunk a hithős emlékének, ő e l
esett, de munkája nem maradt meddő. Más pró
féta támadt nyomában és az ő elveit is diadalra
vitte. Zwingli története is tanít tehát, hogy, ha
mi elesnénk is, az evangélium ügye Isten ke
gyelméből a mi hűségünk által mégis megtartatik.
II. A helyzettel való számolás gyűjtő megha
tározása alá foglalom össze a további teendőket.
Az egyházunk egén gomolygó gondfelhők
részijén a népünket nyomorgató lelki és anyagi
bajok sajtolta könnyekből és sóhajokból táplál
koznak.
Nem tartozom azok közé, akik az egyházat
közjótékonysági intézménnyé akarják átalakí
tani. Az egyház feladata az Igével és a Szent
ségekkel való sáfarkodás. De a cselekedetek pré
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dikációjárói sem szabad megfeledkeznie. Egy
házunk szeretetmunkára eddig viszonylag sem
volt úgy berendezkedve, mint más országbeli
evangélikus egyházak. Nem vád ez, mert mi meg
a tanítás terén excellálunk másokkal való öszszehasonlításban. Azonban ma az egyházi munka
függvényéből annak lényegi tartozékává kell ten
nünk a szere te tmunkát. Ezt értem a helyzettel
való számolás alatt.
A lelki válságnak nem egyedüli oka.^ szociá
lis nyomor, bár kétségtelen, hogy hathátós elő
mozdítója, A főok az, hogy lázas munkában van
nak az idegen világnézetek, amelyek sokszor
köimyebben férkőznek népünk leikéhez, mint az
egyház. Ha az evangéliummal a templomban ma
radunk, sokkal előnyösebb helyzetbe kerülnek
azok az irányzatok, szolgálatukba állítva a rádió
országhatárokat nem ismerő hullámait, a mozgó
képszínházak vásznát, a nyomtatott betűt, a
nyílt és titkos propaganda minden eszközét. Szá
moljunk a helyzettel és vigyük ki a templomból
az evangéliumot azoknak, akik nem jönnek be
érte.
Az általános helyzet érthetőleg nyugtalanná,
idegessé teszi az embereket. Ez is olyan adott
ság, amelyet úgy kell vennünk, amint van. Teljes
egyértelműséget létrehozni és jenntartaní a ke
délyek mai, izgatott állapotában nehezebb, mint
nyugodt időkben volt. Nem is az kell, hogy az
agyak egyet gondoljanak, hiszen a különböző
vélemények egybevetése hozza meg a kérdések
legjobb megoldását. De nélkülözhetetlen a szí
vek harmonikus összedobbanása. Ezért ki kell
kapcsolni az egyház életéből fent is, lent is min
dent, ami az egymás iránti bizalmatlanságot táp
lálja és gyújtóanyagot képez. Azután jóhisze
műséget kell egymásról kölcsönösen feltételez
nünk és minden jó gondolatot, bárkinek az agya
termelte is ki azt, fel kell használnunk az egy
ház javára. Számoljunk az adott helyzettel an
nak tudatában, hogy egyházunk csak úgy állhat
meg, ha áldozatok árán is fenn tudjuk tartani
belső békéjét és egyesült erővel együtt építjük
azt.
Az egész világra kiterjedő, gazdasági válság
nem hagyta érintetlenül a magyar államot sem,
sőt azt különleges helyzetében különösen nehéz
viszonyok közé sodorta. Az állam ma létfenntar
tása érdekében az egész vonalon szinte kímélet
lenül redukálni kényszerül. Az állam takarékos
sága egyházunkat is rendkívül súlyosan érinti.
Pillanatnyilag nincs mit tennünk. Ebbe, — anél
kül, hogy joglemondást követnénk el — jobb
idők eljövetelében bizva, bele kell törődnünk.
Számoljunk tehát az adott helyzettel és egyhá
zunkon belül is alkalmazzuk mindazokat a taka
rékossági intézkedéseket, amelyeket az parancsolólag megkövetel. A költségvetés-tervezetben
a takarékosság szempontjai már messzemenőleg
érvényesültek. A Főtisztelendő Egyetemes Köz
gyűlés lesz hivatva eldönteni, hogy alkotmányos
berendezkedésünk jelenlegi keretei között az
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idők intőjelére való figyelemmel milyen esetle
ges további megtakarításokat tart még keresztülvihetőnek és keresztülviendőnek, illetve milyen
lépéseket megteendőknek.
III.
Utolsónak hagytam azt a teendőt, amely
egyházunk hivatásából fol’jtóan a legfontosabb,
és amelyre a jelen idők is különös hangsúllyal
figyelmeztetnek és köteleznek.
Amikor megmozdul alattunk a föld, rombadől, inog, bizonytalanná válik minden, amit ed
dig elpusztíthatatlannak, szilárdnak, biztosnak
tartottak, akkor oda kell állnia az evangélikus
egyháznak a fejvesztett, kétségbeesett emberek
elé, fel kell mutatnia az örök változatlanság bi
rodalmára, az égre és rá kell eszméltetnie az em
bereket arra, hogy van itt a földön is valami, ami
változatlan, örök értéket reprezentál: a hit. Ha
valamikor, most különösen óvakodnia kell az
egyháznak attól, hogy világi dolgok eltereljék
az örökkévalók szolgálatától.
Ez a legalkalmatlanabbnak látszó idő voltakép a legalkalmasabb arra, hogy az evangéliumot
hirdessük, hogy az evangéliumnak híveket sze
rezzünk.
A határozott cél felé haladó hajó a szelek
járása szerint igazítja vitorláit és még az ellen
szelet is szolgálatába kényszeríti, hogy vigye, ra
gadja háborgó hullámok hátán kitűzött célja felé.
Itt a főteendő. Ilyen hajó legyen egyházunk.
Mi pedig legyünk, aszerint, hogy a Gondviselés
kit milyen helyre állított, annak méltó kormá
nyosai és legénysége. S már is útban van a világ
a történelem egy a mainál szebb korszakának
nagyobb biztonságot, állandóbb boldogságot ígérő
partjai felé.
Ezt kívánva, üdvözlöm hitrokoni szeretettel
a Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés tagjait és
az 1931. évi egyetemes közgyűlést Isten nevében
megnyitottnak nyilvánítom.

A Krisztus szerint való
társadalom.
Irta: Kagaum T.
(F o ly ta tá s é s v é g e.)

Kórházakat legelőször a második században ta
lálunk. Gyönyörű szeretetmozgalom volt ez. A máso
dik század végén fellép Antonius s a tanítványai a
harmadik században elindultak keletnek és befolyásuk
elért Japánig, Kobo Daisi szünkretizmusában, aki
Kínában léte alatt átvett egyes elemeket a bramánizmusból, a budhizmusból, a manicheizmusból és a keresztyénségből. Ismeretes, hogy a keresztyénség vala
mikor Kínának államvallása volt. Kobo Daisi fővárosában, az Oszaka közelében fekvő Kojaszanban a
papok elismerik, hogy az általuk tanított teremtéstörténet a keresztyénségből van véve. De az a kérész
tyénség, amelyik Kínába eljutott, tisztára individualisztikus miszticizmus volt, a társadalomban nem hozia
létre a szociális szeretetet s éppen azért nem tudta
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magát befészkelni a keleti népeknél. Kínában kipusz
tult s mint kifejezett mozgalom sohasem jutott ei
Japánig.
Időközben Antoniusnak néhány tanítványa nyu
gatnak indult s ezek erőteljesebb evangéliomot hir
dettek, amelyben volt valóságos szeretetmunka is
Megindították a missziói mozgalmakat, amilyen volt
Szent Mártoné Franciaországban, Szent Patriké Ír
országban, Szent Bonifáciuszé NémetorsTágb. n és Sz.nt
Györgyé Angliában. E védő szentek mindegyikének
mozgalmában volt szociális elem. Misztic'zmusukkal
együtt a szeretetet is bevitték az emberi társadalomba,
emelve ezeknek a fiatal, emelkedőben levő fajoknak a
nemzeti kultúrnivóját.
Az egyházak életéből manapság hiányzik az ima
és a cselekedet; csupán tanítanak. Faluhelyeken mi
keresztyének hívjuk az embereket, hogy higyjenek
Jézusban, keresztelkedjenek meg s elfelejtjük felkí
nálni nekik a keresztyén szeretetet, amire olyan égető
szükségük volna. Ugyanannak a tévedésnek az ál
dozatai vagyunk, mint a negyedik század kereiztvénsége, amelyik tanvitákban tékozolta el e-ejét. A tan
sohasem fogja egyesíteni az egyházat. Methodisták
baptisták, kvékerek, episzkopálíánusok ezen az úton
sohasem találkoznak. Ellenben wesleyánusok, Kál
vinisták, anabaptisták s nem tudom kik. valamennyien
egyesülhetnek a szeretetten. Szeretet az alapvető elv.
Ez az igazi fundamentalizmus.
Krisztus Hegyi Beszéde nem húzott volna keres/
tyén barázdát a történelemben. Főleg Krisztus ke
resztfája művelte ezt. Nem a Krisztus tanítása egye
dül* hanem egész szeretetmunkája. Ezt Pál apostol
fedezte fel s tényleg. Krisztus megfeszítése után. o
tizenkét tanítvány kezdett rájönni arra. hogy Krisztus
halálában a prófécia teljesült be.
Krisztus megmondta tanítványainak, hogy néki
meg kell halnia a keresztfán. A tanítványok ellentálltak ennek a gondolatnak: elvetették mindannyiszor,
valahányszor Krisztus elibük tárta és egyre azon vitat
koztak, hogy melyiküknek milyen szerepe lesz az el
következendő felkelésben és abban a forradalmi Ki
rályságban, amelyet várakozásuk szerint Krisztus a
közel jövőben meg fog alapítani. Krisztus világosan
megmondta nekik, hogy erre ne számítsanak; de a
tanítványok nagyravágyása olyan erős volt. hogy nem
tudták követni Krisztust.
Az utolsó vacsorán, mikor Krisztus legünnepélye
sebb és legdrágább igéjét adta, »ez az újszövetség
vére*, a tanítványok még mindig azon vitatkoztak,
hogy ki lesz az új kabinetben a miniszterelnök. Krisz
tus azt mondta, hogy a Szentlélek később megtanítja
őket. Péternek azt mondta, hogy a Sátán kikérte,
hogy megrostálja, de »én imádkoztam érted, hogy el
ne fogyatkozzék a te hited«.
János apostol bemutatja, hogy miként zárult le
a helyzet Krisztus körül. A tizedik fejezet végén »is
mét meg akarák őt fogni«. És maga az a tény, hogy
»sokan ménének őhozzá« mert hittek benne amiatt,
amiket Keresztelő János mondott felőle, siettette a
szanhedrin döntését, amelynek következtében Jézus
visszavonult Efraimba. A zsidók kikurrentáltatták,
hogy ahol rátalálnak fogják el s Judás, aki nem
győzte bevárni a forradalom kitörését, elárulta.
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Krisztus tudata egy pillanatra sem homályosult
el. A tanítványok mindig siker-Krisztusra gondoltak,
de Krisztus tudata egészen világos volt, hogy a célt
kudarc árán kell elérni! Attól az időtől fogva, ami
kor Keresztelő János a Jordán mellett azt mondta:
»Ime ez az Istennek ama báránya!« Krisztus tudta,
hogy szükséges megáldoztatnia. A tanítványok ezt
nem értették meg. A modern ember sem érti meg.
Ez a világmindenségnek alapvető elve.
Némelyek azt állítják, hogy kétféle keresztyénség
van. Pálnak a keresztyénség.} és Jézusnak a keresztyénsege. Ezek a tudósok az utóbbit, a páli kérésztyénséget elvetik a józusi keresztyénség javára. Harnack azt mondja, hogy Jézus azt tanította, hogy
Isten atya, az emberek testvérek, mig a Pál-féle ke
resztyénség Krisztus-idolatria és lelki rabszolgaságra
vezet. Ez volt a tizenkilencedik század kedvenc di
vatja s fiatalok még ma is szeretnek azzal büszkél
kedni, hogy ellenszenves nekik a Pál-féle interpretáció.
Ha ezeknek igazuk volna, akkor Krisztus halálá
nak nincs értelme, ahogyan maga Pál is írja a Ró
maiakhoz intézett levél tizenötödik fejezetében. Hogy
a keresztyénség évszázadokon keresztül fennmarad
hatott, 8nnak oka az, hogy Krisztus valósággal vérét
ontotta. Isten annyira szerette az embereket, hogy
meghalt értük. Ez Pálnak a felfedezése: a véres sze
redet. Nincs elsődleges vagy másodlagos keresztyén
ség! Krisztus keresztyénségét és Pál keresztyénségét
nem lehet elválasztani. A kettő elejétől végig egy. A
szeretet örök. A jövendömondások eltöröltethetnek,
az ismeret megszűnhet, de a szeretet örökkévaló. A
keresztfán megnyilvánult szeretet mindörökre új. Ez
az örök újszövetség A marxizmus nem új, de a ke
resztyénség új! Krisztus a szerető vőlegény, az egy
ház a Krisztus szeretett menyasszonya: ez az élő
újszövetség.

Egyetemes közgyűlés,
1931. nov. 27.
A közgyűlés előtti napon, november 26-án.
előértekezlet volt Dr. Zelenka Lajos tiszakerületi felügyelő és D. Geduly Henrik püspök elnök
lete alatt. Az előértekezlet után, 6 órakor, a
Deák-téri templomban a közgyűlést megnyitó is
tentisztelet; Dr, Dómján Elek esperes, az egyete
mes számvevőszék egyházi elnöke hirdette az
igét, Zalánfy Aladár főorgonás, a Zeneművészeti
Főiskola tanára orgonáit, a ..Lutheránia“ 60 tagú
vegyeskara Králik Jenő karnagy, leánykollégiumi tanár vezénylete alatt Homilius Motettáját
adta elő.
Az egyetemes közgyűlés november 27-én d.
e. féltízkor vette kezdetét a leánykollégium dísz
termében. D. Geduly Lajos püspök, egyetemes
egyházi elnök imája után D. Báró Radvánszky
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
nyitotta meg a közgyűlést; a megnyitó beszéd
teljes szövegét lapunk vezető helyén találja az
olvasó.
A közgyűlés szabályszerű megalakulása és
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a jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése után Kuthy
Dezső egyetemes egyházi főtitkár terjesztette elő
az egyetemes felügyelő évi jelentését. A jelentés
beszámolt az állammal és a kormánnyal való
érintkezésekről. A felekezetközi helyzet teréről
bővebb jelenteni való nem akadt, újabb jelensé
gek vagy nagyobb alakulások nem merültek fel.
A hazai protestantizmus területéről megemlítette
a jelentés, hogy Dr. Pesthy Pál, bányakerületi
felügyelő, nyug. igazságügyminiszter a Bethlen
Gábor Szövetség elnökévé választatott. A külföldi
összeköttetésekről szólva a jelentés kegyelettel
emlékezett meg Söderblom Náthán svéd érsek
haláláról; emlékének felállással hódolt a köz
gyűlés; egyetemes felügyelő a svéd egyháznak és
a családnak részvétét fejezte ki, az érsek rava
talára koszorút helyeztetett. A Lutheránus Világgyűlés elnökével, Dr. Moreheaddel állandó
összeköttetésben volt; a délamerikai diaspora, a
lutheránus szemináriumi lelkészjelöltek és az
nekünk olyan barátaink, akikre bizton építhetünk;
vele levelet. Megemlékezett németországi útjá
ról (május 6—13.), amelynek folyamán megbi
zonyosodott arról, hogy a német evangélikusok
nekünk olyan barátaink, akikre bizton építhetünk;
a felügyelő németországi utazása jó szolgálatot
tett a német-magyar kapcsolatok ügyének. A
Hold-utcába kerülő német lelkészt hatósága uta
sította a magyar nyelv elsajátítására, a magyar
német kapcsolatok elmélyítésére s a vonatkozó
források német nyelven leendő közlésére. Theológiai fakultásunkon Dr. Hackel néhány előadást
is fog tartani. Említést tett a jelentés a protes
táns világmozgalmakról és az oikumenikus
mozgalmakról is; D. Dr. Prőhle Károly egyetemi
tanár résztvett egy angolországi konferencián.
Jugoszláviában megalakult az evangélikus német
egyház, amelybe a magyar és a vend gyülekeze
tek is beletartoznak; dr. Papp Fülöp püspök
felavatásán egyházunkat D. Kapi Béla püspök
képviselte. Megemlékezett a jelentés különböző
jubileumokról és kitüntetésekről; többek közt D.
Geduly Henrik 20 éves püspöki, D. Dr. Raffay
Sándor püspök 40 éves lelkészi jubileumáról,
Dr. Sztranyavszky Sándor dunáninneni kerületi
felügyelőnek a II. fiz. osztályba előléptetéséről,
Zsigmondy Dezsőnek kormányfctanácsossá való
kinevezéséről, Bendl Henrik kormánytanácsos
nak, mint egyetemes egyházi pénztárosnak nyu
galomba vonulásáról stb. A dunáninneni egyházkerület törvényszéke perújítás során Szimonidesz
Lajos volt nagybörzsönyi lelkészt a vád és követ
kezményei alól felmentette, a költségekben az
egyetemes egyház pénztárát marasztalta el; az
egyetemes egyház az ítéletnek marasztaló ré
szét a fehérkomáromi egyházmegye törvényszé
kénél megfellebbezte. Az Egyetemes Névtár
ügyében a szerződés megköttetett. Az aszódi
reálgimnázium 6%-os kölcsönt kapott. Sánta Ká
roly költő-pap síremléke felavattatott. Hasonló
képen ünnepélyes keretek közt felavattatott és
megnyil az egyetemes egyház székházában a
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,,Báró Podmaniczky Géza és hitvese, szül. gróf
Degenfeld-Schomberg Berta könyvtára“ is, amely
mintegy 30.000 kötetet foglal magában. A lel
készképzésről szóló részben az egyetemes fel
ügyelő feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a
bécsi egyetemen feltétlenül meglegyen a lehető
ség arra, hogy lelkészjelöltjeink ott tanulmá
nyaikat kiegészíthessék. A soproni fakultáson a
múlt nyári szemeszterben 100 hallgató volt; az
idén már 110 hallgató iratkozott be, köztük 40
elsőfélévre; a hallgatók számának ez a nagy
arányú emelkedése aggodalomkeltő; a theológiai
bizottság megbízást kapott a kérdés tanulmányo
zására s a bizottság a jövő évi egyetemes köz
gyűlés elé érdemi javaslatot fog terjeszteni. Tart
hatatlan és tűrhetetlen állapotnak tartja az el
nöki jelentés azt, hogy elemi és középfokú isko
láinkban egyházilag nem engedélyezett tanköny
vek legyenek használatban s büntető szankciót
kér a közgyűlés idevágó határozataira. Megem
lékezett a jelentés a hamburgi kivándorló miszszíóról, a Kanadában alakult magyar evangélikus
konvencióról; a délamerikai evangélikusok hely
zetéről, ahol több ezer evangélikus lélek meg
mentéséről van szó. Ismertette a győri, békéscsa
bai, s a „Fébé“ diakonissza-anyaházak munká
ját. Megemlékezett az özvegy papnék kistarcsai
otthonának felavatásáról, amely körül Blatniczky
Pálnénak vannak nagy érdemei. Végül személyi
ügyekről, kitüntetésekről és elhalálozásokról
emlékezett meg a jelentés.
Az egyetemes felügyelőnek a részletes je
lentésért Dr. Pesthy Pál bányakerületi felügyelő
fejezte ki a közgyűlés köszönetét; egyúttal
kérte, hogy tekintettel a theológiai hallgatók szá
mának aggasztó emelkedésére, a theológiai bi
zottság hatalmaztassék fel arra, hogy az egyete
mes felügyelővel együtt a jövő tanévre már elő
zetesen megtehesse az intézkedéseket az egyete
mes közgyűlés határozathozatala előtt. Báró
Kaas Albert felhozta, hogy a bányai egyházkerü
let kölcsönét az egyházkerületi gyűlés nem tár
gyalta. Tompa Mihály Szimonidesz Lajos nyug
díjazását tette szóvá. A közgyűlés a felügyelői
jelentést elfogadta, azzal kapcsolatban elhatá
rozta, hogy 1. a pécsi Erzsébet-tudományegyetem
fennmaradását szükségesnek tartja; 2. a theológíai bizottság a theológusok létszámának emel
kedésével kapcsolatban készítsen javaslatot; 3. a
tanügyi bizottságnak a tankönyvek engedélyezé
sére vonatkozó javaslatai láttassanak el szank
cióval.
Az egyházvédelmi szabályrendeletet a köz
gyűlés átdolgozás végett kiadta egy bizottságnak,
amelynek tagjai D. Mikler Károly, Sárkány Béla,
Túróczy Zoltán, jegyzője Dr. H. Gaudy László.
(Folytatjuk.)
Novák Rezsőné-nek, a G árdonyi-Társulat tagjának
„Szívek, Színek, Szerelmek" című novellás kötete a Gár
donyi-Társulat kiadásában megjelent.
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Az Országos Evangélikus íanitóegyesülel
közgyűlése.
Az Országos Ágostai Hitvallású Evangéli
kus Tanítóegyesület november hó 26-án Buda
pesten a Tanítók Háza dísztermében tartotta ren
des évi közgyűlését. Ezen megjelent Pesthy Pál
v. igazságügyminiszter, Kapi Béla dr. püspök,
Molnár Imre a minisztériumhoz berendelt táblabíró, Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár, Radvánszky Aliiért báró képviseletében, Rákos Istvár a Tanító Szövetség elnöke, továbbá az or
szág minden részéből az evangélikus tanítóság
nagy számban.
Krug Lajos elnök nagyhatású megnyitó be
szédében az evang. * tanítóságot kitartásra és
ideál izmusának a kerítő kísértések elleni véde
lemre buzdította. Az evangélikus tanítóság sze
mében — úgymond — egyházszeretet és hazafiság nem piaci portéka, nem idénycikk, nem cse
reeszköz, semmiféle feltételhez nem köthető és
semmiféle valutával meg nem mérhető érték.
Erre a hitvalló ősök példája tanítja az evangé
likus tanítóságot. Ezekre szegezi most is tekin
tetét és tőlük nyer erőt mostani nyomorúságá
nak elviseléséhez. Az ősök tisztelete és a tradí
ciókhoz való ragaszkodás tette egyházunkat legyőzhetetlenné. E szent hagyományoknak ápo
lása és megőrzése legfőbb tisztünk és kötelessé
günk. Ennek a kultusznak építsünk oltárt egyhá
zunkon és hazánkon rajongó szeretettel csüggő
szíveinkben és ezen gyújtsuk fel jövőbe vetett
hitünknek magasra fellobbanó tüzét. Ennél a tűz
nél melegedjenek a sötét kétségek közt vergődő
és didergő lelkek is. A mi hitünk legyen acélfor
rás szegény, keresztre feszített, porig alázott
magyar népünknek. Ez a mi példaadásunk nem
jelenthet áldozatot. Hiszen az elhivatottak azon
szektájához tartozunk, akik nem csinálnak üzle
tet az ideálokból és eszmékből, akik nem élnek
azokból, hanem ha kell, meghalnak azokért.
Pesthy Pál lelkes szavakban üdvözölte az
evangélikus tanítóságot és hazafias munkásságá
nak csüggedetlen folytatására kérte. Kapi Béla
püspök, majd Mágócsy-Dietz Sándor szintén bá
torító és biztató szavakat intéztek a közgyűlés
tagjaihoz.
Azután Somogyi Béla terjesztette elő nagy
gonddal összeállított titkári jelentését, amely
úgy tartalmi gazdagságával, mint költői szépsé
geivel a közgyűlés élénk tetszését váltotta ki.
Grieszhaber Henrik a tanítóság helyzetét
tárgyalta. Határozati javaslatában kérte, hogy a
búzaár értékegységét október 1-től szállítsák le
a valóságos vidéki áraknak megfelelően 21 pen
gőről legalább 15 pengőre és a jövő évi költségvetésbe vegyenek fel egy olyan összeget, hogy a
tanítói, lévitai és kántori javadalom egy méltá
nyos százalék szerint elkülöníthető és államse
géllyel kiegészíthető legyen.
Kühn János tartott azután igen érdekes és ta
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nulságos előadást az egyházi énekügy fejleszté
séről, melynek kapcsán a közgyűlési kántori
szakosztály létesítésének szükségét mondotta ki.
Molnár Gyula dr. táblabíró tartott azután
nagy hitbeli meggyőződéséről tanúskodó gyö
nyörű előadást a külmissziói tevékenységről és
Gáncs Aladár lelkész Nitschinger János idevo
natkozó határozati javaslatát olvasta fel, m ely
hez a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult.
A tanítóság különböző sérelmeinek és kíván
ságainak szóvátétele után, elnök a közgyűlést
bezárta.
A közgyűlési határozattal kiküldöttek, az
után Em szt Sándor kultuszminiszternél kívántak
tisztelegni, aki azonban betegsége miatt nem fo
gadhatta a deputációt. Erre Pesthy Pál vezeté
sével a partementben Petri Pál államtitkárnál
jelent meg a evang. tanítók küldöttsége, aki előtt
Krug Lajos elnök, Pesthy Pál ajánló meleg sza
vai után, ismertette az evangélikus tanítóság sé
relmeit és kívánságait. Petri Pál államtitkár
megértő, meleghangú válaszában hangoztatta,
hogy ismeri a sérelmeket, de a baj oka nem az
államhatalom jóindulatának hiányában, hanem
a mai lehetetlen helyzetben keresendő.
A kormányzat szeretettel foglalkozik a kér
déses panaszokkal és amint módjában lesz, segít
a tanítóság helyzetén. Tekintsék a mostani álla
potot csak átmenetinek.

H Í R E K .
A MELE közgyűlése. Az egyetemes lelkészegyesü
let Paulik János nyiregyházi lelkész, kormanyfötanácsos
elnöklete alatt november 26-án tartotta idei közgyűlését
Budapesten, a leánykollégium dísztermében. A közgyű
lést megelőző áhítatot Kovács Andor orosházi esperes,
konnányfőtanácsos tartotta (Máté 16, 24.). Paulik János
elnöki megnyitója rámutatott arra, hogy a mai világhely
zet kihat egyházunkra is; világnézetek csatáznak egy
mással s az emberiség sorsának kialakulása nagy mér
tékben függ attól, hogy az Egyház milyen részt vesz a
küzdelemben; mélyebben bele kell nyúlni a sok más kér
désnek is sarkpontját képező szociális kérdésbe. Az
evangélikus papikar erőteljesen munkálkodik, de aggo
dalommal tölt el a lelkészek nagyfokú elszegényedése;
több szolidaritás kell a lelkészi karba, mert különben
elsodor bennünket az ár. Közel hatmillió aranykorona
nyugdijintézeti alaptőkénk veszett oda. Az egyházkerü
letek és egyházmegyék összevonása hovatovább elkerül
hetetlen lesz. Szomorú jelenség, hogy a képviselőházba
egyetlen protestáns lelkész sem került be az utolsó vá
lasztásoknál. A theológusoknak behatóbb gyakorlati ki
képzésre volna szükségük, s azért üdvös lenne a theológiai szeminárium felállítása. Végül az elnök a jubilánso
kat üdvözölte s a halottakat kegyelettel búcsúztatta.
D. Ceduly Henrik püspök megköszönte a püspöki jubi
leum alkalmából róla történt megemlékezést. — Kiss
Samu nagybarátfalui lelkész „Az evangélikus lelkész
napjainkban" a Római levél 1, 1 . alapján fejtette ki, hogy
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milyen lelki tulajdonságokat kíván meg korunk a Krisztus
szolgájától és követétől. — Marcsek János ózdi lelkész
az egyházfegyelemről tarto tt előadást; a kérdéshez hozzá
szóltak Draskóczy Lajos, D. Kapi Béla püspök, Kovács
István, Dr. Deák János, Szeberényi Lajos, Molitorisz
János, Túróczy Zoltán; végül is a témát a jövő évi kon
ferencia egyik tárgyául tűzte ki a gyűlés. Farkas Sándor
szerkesztő a sajtópolitikáról adott elő s felhívta a lelkészi kart, hogy úgy a rádiónál, mint pedig a sajtó orgá
numoknál kérjünk egyházunk ügyeinek helyet, mert a ró
mai katholikusok a szerkesztőségeknél tömegesen jelen
tenek be tiltakozásokat, ha valami az egyházukra nézve
nem előnyös közlemény jelenik meg s levelek tömegei
ben kérnek tudósításokat egyházukról. Ajánlja, hogy
olyan lapokat járassanak a lelkészek, amelyek az evan
gélikus és protestáns érdekeket felkarolják s egyházunk
dolgairól beszámolnak. Élénk felszólalások hangzottak
el egy nyugdíjazás körül, amely az egyetemes közgyűlést
is foglalkoztatta s ott a nyert felvilágosítások után az
ügy már nagyobb hullámokat nem vetett. A nyugdíjinté
zetné) a hátralékok 121.000 pengőre emelkedtek, ami ag
godalomra ad okot. Blatniczky Pál pénztáros jelentése
szerint a MELE bevétele 3.443 pengő volt. A gyűlés a
Theológus Otthonnak 300 pengőt, a sajtónak 100 pengőt
szavazott meg. A gyűlést az elnök imája rekesztette be.
A „Podmaníczky-Degeníeld könyvtár“ megnyitása.
Egyháztársadalmunk előkelőségeinek jelenlétében n yi
totta meg D. Báró Radvánszky A lbert egyetemes fel
ügyelő november 26-án az Üllői-uti székházban azt a
körülbelül 30.000 k ötetet tartalmazó értékes könyvtárat,
amelyet gróf Degenfeld-Schomberg Pál református egy
házkerületi főgondnok ajándékozott az egyetemes egy
háznak. Egyházunk püspökein, a kerületi felügyelőkön
s más funkcionáriusain kívül jelen volt Petri Pál kultusz
miniszteri államtitkár, D. Ravasz László ref. püspök, Némethy Károly ref. főgondnok, Benedek Zsolt, Pékár
Gyula a Luther Társaság vil. elnöke stb. Báró R ad
vánszky A bert szép beszéddel nyitotta meg a könyvtárt;
Pékár Gyula indítványára a beszéd,' amely lapunk kö
vetkező számában egész terjedelmében megjelenik, díszes
kiállításban a könyvtárban fog elhelyezést találni. Dr.
Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros ism ertette azután a
könyvtárat; igen sok értékes kötet, inkunábulák is van
nak a könyvek közt; a könyvtár elrendezésében Kuthy
Dezsőnének is nagy érdemei vannak. Hogy a könyvtár
kincsei hozzáférhetővé tétessenek, az egyik terem olva
sóteremnek van berendezve. A könyvek csak kivételes
esetekben vihetők el a könyvtár helyiségeiből. A legér
tékesebb kötetek külön óvatossággal vannak elhelyezve,
tűzbiztos helyen.

fiz Evangélikus Tanáregyesület november 26-án
tartott rendes évi közgyűlését szeptemberben elhunyt
nagyérdemű titkárának, Dr. Szelényi Ödönnek emlé
kére szentelte. Dr. Szigethy Lajos elnöki megnyitó
jában jellemezte a tipikus szepesi Szelényit, majd Dr.
Böhm Dezső mint középiskolai, Dr. Gaudy László mint
főiskolai tanárt, Dr. Losonczi Zoltán pedig mint írót
jellemezte. A közgyűlés ünnepélyességét emelte a deb
receni egyetem nevében szóló Dr. Mitrovics Gyub
egyet, tanár, a testvéregyesületek köszöntése, köztük
a Kát. Tanáregyesületé, továbbá a magyar pedagógia
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nagyjainak, Fináczy Ernőnek, Imre Sándornak és a
mi Schneller Istvánunknak megható levele. f—f A
tisztújítás során Szelényi örökébe a Protestáns Tan
ügyi Szemle evang. szerkesztőjévé Dr. Böhm Dezsői
választották, a szerkesztőbizottságba Dr. Oravecz
Ödön és Dr. Gaudy László tagokat. Az egyesület tit
kárává pedig Dr. Oravecz Ödön aszódi reálgimn.
igazgatót. Az emelkedett hangulatú közgyűlésen szo
katlanul nagy számban jelentek meg a tagok és ven
dégek, kiknek soraiban jelen volt Szelényi Ödön öz
vegye és fia, továbbá apósa, Faragó Bálint, ref. gimn.
ny. igazgató. Ez alkalommal állították ki az elhunyt
mesternek Oppel Imre festőművész által festett igen
jól sikerült képét, melyet a budapesti leánykollégium
készíttetett és helyez el.
A Misszióegyesület tanácsülése. A Misszióegyesület
tanácsa november 26-án tanácsülést tarto tt Budapesten.
Az elnökség üdvözölte Scholtz Ödön esperest, az Egye
sület tiszteletbeli elnökét s az új tanácstagokat. Elhatá
rozta az ülés, hogy Dr. Báró Podmaniczky Pál szerkesz
tésében megjelenő Missziói Lapokat az Egyesület ren
des tagjainak a tagsági díj (3 P) fejében mint hivatalos
kiadványát küldi meg. Scholtz Ödön tb. elnök vállalko
zott, hogy az 1909-ben február 2-án alapított Egyesület
történetét megírja. Az alapszabályok módosítása tárgyá
ban kérte az ülés az egyetemes közgyűlés jóváhagyását.
Az 1932. évi közgyűlés és misszió konferencia előkészí
tésével az ülés az elnökséget bízta meg.

„
Lelkészértekezlet. A kemenesaljai ev. egyház
megye lelkészei Zalaistvándou tartották közös gyó
násukat és őszi lelkészértekezletüket, melyen az egy
házmegye 14 lelkésze vett részt. Komoly bűnbánati
könyörgés után Lukács István bobai lelkész szolgál
tatta ki az Ur szent vacsoráját. Az értekezlet, melyen
Molitorisz János esperes elnökölt, élénk figyelemmel
hallgatta meg Kovács István csöngei és Weisz Vil
mos kemeneshőgyészi lelkészek munkáit, melyek fe
lett beható eszmecsere fejlődött ki. Végül az elnöki
előterjesztéseket vette tudomásul az értekezlet. Este
a zalaistvándi gyülekezet tagjai részére vallásos esi
volt a templomban, melyen Balázs Béla alsósági he
lyettes lelkész prédikált, Kovács István csöngei lel
kész a vallásszabadság hős bajnokáról, Gusztáv Adolf
svéd királyról tartott előadást, a helybeli ifjúsági
énekkar pedig vallásos karénekeket adott elő.
- Tanítói állások betöltése A kultuszminiszter
nov. 2 0-án kelt, 865—1/153—1931. sz. íendeletébcn mó
dosította az államsegélyt élvező nem-állami népiskolai
tanítói állások betöltése tárgyában kiadott 1929. évi
865—0—666. sz. rendeletét. A módosítás szerint a sza
bályszerűen megszervezett és eddig is fizetéskiegé
szítő államsegélyt élvezeti állások a miniszter enge
délyének kikérése nélkül is betölthetők a következő
esetekben; 1. Belterületi iskoláknál: a) olyan községek
ben, ahol csak egy belterületi iskola van: egytanítós
iskolánál 30-on felüli, a kéttanítósnál 70-en felüli, háromtanítósnál KO-en felüli, négytan tósnál 210 en fe
lüli mindennapi iskolai tanulói létszám mellett. Na
gyobb iskolánál eggyel több tanítói állás tölthető be
engedély nélkül, annál, ahányszor 70 tanuló látogatja
az iskolát; b) ahol több belterületi iskola van, a ta-
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nitói á Hús az a) pontban megjelölt létszám mellett engedély nélkül betölthető, ha a község többi belterü
leti iskoláinak mindegyikébe tanítónként átlag leg
alább 70 mindennapi iskolai tanuló jár. 2. K f l l t P r f l leti iskoldkndl • Egytanítós iskolánál 30-nál több, kéttanítósnál 70-nél több mindennapi iskolai tanuló mel
lett az I. illetve II. tanítói állás engedély kérése
nélkül betölthető, ha a belterületen nincs a külterü
letivel azonos jellegű iskola, vagy ha ilyen van, benne
egy-egy tanítóra átlag 70 nél több tanuló esik. — Fon
tos intézkedése a rendeletnek, hogy az előzetes en
gedély nélkül betölthető állásokra választások c s ő k
február 1. előtt és augusztus 1. után eszközöihetők, a
tanév második felében tehát csak helyettesítő taní
tók alkalmazhatók és csak a szorgalmi idő hátralevő
tartamára; de indokolt esetekben kérvény alapján u
miniszter kivételt tehet.
Az özvegy papnék kistarcsai otthonát november
25-én adták át karitatív rendeltetésének. A felavatásra
érkező vendégeket Blatniczky Pálné, az Evang. Papnék
Orcz. Szövetségének főtitkára fogadta. Az ünnepségen
megjelentek D. Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, egyházunk négy püspöke, Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter, bányai kerületi felügyelő, Petry Pál kultuszminiszteriumi államtitkár s egyházunk számos elő
kelősége, akiket a járás nevében Endre László szolgabíró, az egyházmegye nevében Szontagh Antal ehm.
felügyelő üdvözöltek. D. Geduly Henrik püspök egyete
mes egyh. elnök avatta fel az Othont, amelyben imate
rem, 18 lakószoba. 3 manzardszoba, ebédlő, konyha stb.
van. Az ímateremben az oltárt Vladár Ilona fesette kép
díszíti.
Zalánfy Aladár előadása. Az egyetemes gyűléssel
kapcsolatos előadások sorozatában igen értékes helyet
foglal el a november 26-án este dr. H. Gaudy László
budapesti hitoktatási igazgató által a leánykollégium
dísztermében rendezett estély. Zalánfy Aladár zeneaka
démiai tanár adott elő az énektanításról. Dr. Molnár Imre
zeneakadémiai tanár énekelt néhány dallamot (Ki dol
gát csak Istenre hagyja; Jertek hozzám, Krisztus mondja,
Szívem szerint kívánom; Vigyázzatok, azt kiáltják) annak
a különbségnek érzékeltetésére, amely van az egysé
gesített és a ritmikus éneklés között. Zalánfy az eredeti
ritmikus énekléshez való visszatérést tisztulási folyamat
nak tartja, amelyet keresztül kell vinni. Igen nagy kár
szerinte, hogy énekeskönyvünk csak szövegkönyv, s úgy
pedagógia, mint módszeres szempontból szükségesnek
tartja a hangjegyeknek az énekeskönyvbe felvételét,
amíg ez nem történik meg, addig a tanítók úgy segíthet
nek a bajon, hogy a dallamokat a tanulókkal hangjegy
füzeteikbe beíratják. Sok gyakorlati tanácsot nyújtó elő
adása valószínűleg megjelenik az Evangélikus Népiskolá
ban s felhívjuk rá az érdekeltek figyelmét.

Az Egyetemes Gyámintézet közgyűlése Balassa
gyarmaton vallásos estéllyel kezdődött meg november
21-én este 8 órakor. Zsúfolásig tömött teremben zendíti fel a Prot. Egyh. Énekkar Hopkins CXVII. Zsol
tárát. Műnk Dezsőné finom játékú zongoraszámai
után D. Kapi Béla, dunántúli püspök állt fel a dobo
góra. Gyönyörű ünnepi beszédében a modern ember
nek mutatja meg az útat a tudomány és filozófia tűz
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nélküli oltáraitól az élő keresztyén hit lángoló oltá
ráig. Csővári Dezső zengő énekszólója és vitéz Litkay
György megrázó szavalatai élményt jelentettek. Az
estélyen belépődíj nem voll. Az önkéntes adományok
ból 100 pengőt tudtak a Gyámintézetnek felajánlani.
22-én, vasárnap délelőtt gyámintézeti ünnepi istentisztelet volt. A liturgikus oltár! szolgálatot Csővári
Dezső kétbodonyi lelkész, az igehirdetést Sárkány
Béla kecskeméti lelkész végezte. Az istentisztelet után
Br. Feilitsch Berchtold a gyülekezet jelenlétében köz
vetlen szavakkal nyitotta meg a közgyűlést. Ugyanőt
ismét megválasztották hat évre az Egyetemes Gyám
intézet világi elnökének. Ziermann Lajos, az egyházi
elnök meleg szavakkal üdvözölte. Ezután dr. Sztranyavszky Sándor ny. államtitkár, egyházkerületi fel
ügyelő u dunánioneni kerület és a balassagyarmati
egyház nevében, Mihalovits Samu föesperes a nóg
rádi egyházmegye nevében üdvözölte a közgyűlést.
Ez utóbbi 20 dunántúli énekeskönyvet tett a Gyám
intézet asztalára a 20 nógrádi egyházközség nevében.
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár a Luther Társaság
és a soproni theol. fakultás üdvözletét és ajándé
kát, meg a theol. ifjúság bibliáját hozta. A kerületi
Gyámintézet egy szép ezüst úrvacsorái boroskancsót
és ostyatartót adott. A helybeli gyülekezet oltár és
szószékteritöt, a Nőegylet 10 énekeskönyvet, az ipa
ros ifjak egy oltári bibliát, az egyik leánybibliakör
kercsztelőmedence-takarót nyújtott ót. Ziermann La
jos gyámintézeti elnök minden egyes ajándékot szív
hez szóló, meleg szavakkal köszönt meg. Az elnöki
jelentés megemlékezett a Gusztáv Adolf Egylettel való
kapcsolatainkról, meleg hangon elparentálta az el
távozott munkatársakat, üdvözölte az újonnan jötté
két. Sajnálattal állapította meg, hogy az idei gyűjtés
összege (különösen a bányakerületben) tetemes öszsztggel kisebb, mint tavaly. — A nyugalomba vonult
Bendl Henrik pénztáros helyébe Szelényi Gyulát vá
lasztotta meg a közgyűlés. A nagy szeretetadományt
Kisvárda és Székesfehérvár kapta. Ezen kívül négy
kis szeretetadomány és 18 kisebb segély kerül kiosz
tásra. — A déli közebéden ezévben körbejárt a gyám
intézeti serleg, amelyik Gusztáv Adolf tábori serle
geinek mintájára készült s ez is tetemes összeget
gyűjtött össze. Délután Ziermann Lajos gyermek
istentiszteletet tartott a mintegy 400 főnyi gyermeksereg részére. János 15, 13-at véste a szivükbe fe
lejthetetlenül meleg, közvetlen szavakkal s illusztrálta
Gusztáv Adolf személyében. — A balassagyarmati
egyház sok áldással gazdagodva bocsátotta el a köz
gyűlés vendégeit.
Teaestily. A pesti ág. hitv. evang. német
nyelvű egyházközség nőszövetsége november 15-én a
szegénygondozás javára igen szépen látogatott tea
estélyt rendezett. Az üdvözlő beszédet Broschko G. Alelkész mondotta, aki emlftette, hogy a nőszövetség
most ünnepli fennállásának 20. évét; azután megem
lékezett arról, hogy november 19-én hétszáz éve voll
annak, hogy Erzsébet thüringiai tartomány grófnő,
II. Endre magyar királyunk leánya, meghalt, végül
kiemelte, hogy Erzsébet nekünk evangélikusoknak is
a szeretetmunkásságban példaképül szolgálhat. Ez
után herceg Hohenlohe Károly Egon, a bányakerüleU
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c.uther-Szövetség elnöke az evangélikus nő feladatai
ról tartalmas és tanulságos előadást tartott. Közre
működtek még Laurisin Lajos, a m. kir. Operaház
tagja, Dullien Klára hegedüművésznő, Kodolányi Iréo
és Ria Mária operaénekesnők, Szikla Adolf karnagy
és Földes Andor zongoraművész.
Gazdasági irányú továbbképző népiskolák átszerve
zése. A kultuszminiszter 770—0/19—931. számú rendele
tében kimondja, hogy csakis azon községekben szerve
zendő vagy tartandó fenn a gazd. irányú továbbképző
népiskola, ahol a tankötelesek száma eléri a 40-et. Ha a
tanulói létszám ezen alul marad, akkor az iskola műkö
dését ideiglenesen be kell szüntetni.

— Takarékosság. Hazánk életében a gazdasági
válság mindenfelé érezteti hatását. Mindenki kény
telen igényeit lefokozni, kiadásait csökkenteni, ahol
lehet takarékoskodni. Kétségtelen azonban, hogy a
hívő keresztyén a takarékosság terén is bebizonyítja,
hogy Isten akarata szerint való hűséges kezelője a
reája bízottaknak s úgy takarékoskodik, hogy jó lelki
ismerettel tudjon számot adni sáfárságáról Annak,
akitől minden származik. Ha a takarékosságot az
Isten országa munkájának támogatásán kezdjük, rossz
végén fogtunk hozzá a spóroláshoz. Az anyagi nyomor
akkor válik igazán veszedelmessé, ha az erkölcsi nyo
morúság is párosul vele. Az egyház feladatainak és
munkájának anyagi támogatása elsőrendű kötelesség
a jelen és a jövő lelki épségének és életképességének
megőrzése érdekében. Biztosítanunk kell, hogy egy
házunk és annak intézményei helyt tudjanak állani a
viharban. Ehhez szükséges, hogy a hívekben a buz
galom és áldozatkészség ne lohadjon. Elizeusnak, aki
gyengébb ember volt, kétszer akkora lélekre volt
szüksége, mint Illésnek; nekünk is, akikre ránknehe
zedik a gazdasági válság, s gyengít bennünket a sze
génység, a Szentlélek kettős mértékéért kell imádkoz
nunk, hogy betölthessük tisztünk minden igazságát.
»Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy el
vesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.« A
takarékosság erénye azonban állandó követelménye is
a keresztyén életnek. A hű sáfárkodás az egyháznak
is kötelességévé teszi, hogy a rendelkezésére bocsá
tott anyagiakkal takarékoskodjék elkezdve a gyüle
kezeten, fel a legmagasabb közületekig. Aki Krisztus
követője akar lenni, annak kötelessége, hogy önmeg
tagadó legyen. Egy indiai misszionárius írja a követ
kezőket: »Itt vagyok én, a keresztyén vallás tanítója,
ennek a hitnek misszionáriusa, vagy két tucat indiai
ifjú körében, akiknek kivétel nélkül meglehetős jó
állása és állandó keresete van. S annak a húsz fiatal
embernek együttvéve alig valamivel több a jövedelme,
mint az én fizetésemnek a fele. Én téglaházban la 
kom, ami belekerült úgy 20.030 pengőbe, ők pedig
vályog viskókban, amelyek egyenként néhány heti mun
kába és úgy 100 pengőbe kerülnek ajtóval és ablakoktfy ta ato tt * Gvflri HirUp avomdai a f l a t t M gvorm ftófta Gyér, C n c w
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kai együtt. Nekem van autóm, azok közül négynek
vagy ötnek van kerékpárja. Átlag minden hatodik
évben hazamegyek rokonaim meglátogatására. Miről
mondtam én le? Még amerikai polgárjogomról sem!
Gandhinak azért van olyan nagy hatása Indiára, mert
háziszőttes takarója és mezítelen melle mindenki előtt
nyilvánvaló bizonyítéka szükségletei leegyszerűsíté
sének.« — A takarékosság helytelenül alkalmazva
sok kárt okoz. De még távol vagyunk attól, hogy a
takarékosság túlhajtásáról panaszkodhatnánk a testi
szükségletek és kényelem kielégítése terén. Sokan haj
landóbbak a lelkűket kiéheztetni, mielőtt engednének
abból a színvonalból, amelyen testi életük mozog. Ha
a lelkűnknek megadnánk a táplálékot, a gazdasági
válság nem következett volna be. Mert ez a krízis
mielőtt gazdaságivá lett, már megvolt mint erkölcsi
válság, mint az emberiség szellemi életének krízise.
Ott, a lelkekben kell a gyógyulási folyamatnak is
megindulni. S onnan indul ki a helyes takarékosság is.
Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY
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Pályázati hirdetés.
A békéscsabai ág. hitv. ev. egyházmegye el
nöksége a szentetornyai, nyugdíjazás folytán
megüresedett lelkészi állásra pályázatot hirdet.
Javadalom:
1. Lakás, hozzátartozó telek használatával.
A lakás tisztán és jókarban tartása az egyházközség kötelessége.
2. Az állás kongruás.
3. Stóla.
4. Három nagyünnepi offertorium.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 15. §-a értelmében
felszerelt pályázati kérvények 1931. december
16. déli 12 óráig alulírott espereshez küldendők.
Orosháza és Gyula, 1931. nov. 21.
Dr. Csermák Béla
Kovács Andor
egyházm. II. felügyelő.

ev. esperes,
m. kir, kormányfőtanácsos.
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A gyógyulás útja.
..Legyetek feddhetetlenek és tiszták.
Istennek szeplőtelen gyermekei az elfor
dult és elvetemedett nemzetség közepette,
kik között fényietek, mint csillagok e vi
lágon.“
Fii. 2, 15.
A világot nem lehetett kívülről megváltani.
Az Igének testté kellett lenni és köztünk lakozni.
A világosságnak a sötétség közepette kellett
fényleni. Jézus az övéi közé jött. A tanítványai
között volt olyan, mint aki szolgál. Testvérünkké
lett és barátunknak nevezi magát. A jövendőre
vonatkozólag is azt mondja, hogy ahol kettenhárman összegyűlnek az ő nevében, ott lesz köz
tük. A lelkek megszabadítása, a váltság úgy lett
teljessé, hogy a Megváltó Istenfia emberré lett az
emberek között, hozzánk hasonló mindenekben,
kivéve a bűnt.
Ugyanígy gondolkodik, tervez és akar az
övéit illetőleg is. Nem kéri az Atyától, hogy ve
gye ki őket a világból; emelje ki őket a társada
lomból. A meggyujtott gyertyának a szobában
kell világítani, égni és elégni. A világba, az em
berek közé, a gonosz lelkektől, testi és lelki nya
valyáktól gyötört társadalomba küldi őket, hogy
ott éljenek, munkálkodjanak, hogy ott szenved
jenek gúnyt, gyalázatot, üldöztetést, rágalmakat,
hogy ott tegyenek egész életükkel bizonyságot s
mutassák meg a hitetlen, szeretetlen, reményte
len nemzetség közepette a keresztyén vallás ere
jét, a Megváltónak isteni hatalmát és az evangéliom igazságát.
Az apostol a tanításban teljesen Urának és
Mesterének nyomdokain jár. A keresztyén em
ber az elfordult és elvetem edett nemzetség kö
zepette él s a világ sötétségében mint csillag
fénylik.
A világ nyavalyáját, vallási, erkölcsi, társa
dalmi, gazdasági nehézségeit, ^úgynevezett prob
lémáit kívülről, külső kezeléssel meggyógyítani,
megszüntetni, megoldani nem lehet. Azok, akik
akár a hatalomnak, akár a műveltségnek, akár a
gazdagságnak sáncai mögé vonulva, a „splendid
isolation“, a tündöklő elszigeteltség és fölényes
elzárkózottság fellegvárából akarnak segíteni a
lent nyüzsgő „tömegeken“, akik nem akarnak a
..korpa közé keveredni“, azok nem segíthetnek.
Az a farizeusi igazság, amely a bűnt és nyomort
látva csak gőgösebbé és fennhéjázóbbá válik, a
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Krisztus országában nem elég. A kórházakban a
sebészeti műszereket nem azért tartják tisztán,
hogy az üvegszekrényben ragyogjanak, hanem
hogy belevágjanak velük a kelevénybe. A kór
háztermeket nem azért fertőtlenítik, hogy oda
fertőző betegeket be ne vihessenek, hanem azért,
hogy a fertőzötteket meggyógyítsák.
Így a Krisztus is nem azért hiv, választ és
szentel magának tanítványokat és követőket,
hogy azokat a polcra és a kirakatba tegye, hanem
azért, hogy az elfordult és elvetemedett nemzet
ség között éljenek hitben, szeretetben és remény
ségben. A kolostorok jelentősége a keresztyénség
életében nem az, hogy ott a kegyes lelkek félre
vonulhatnak a hitetlen világ hiú pompájától és
szeretetlen tülekedésétől, hanem hogy onnan
inegcdzett és megszentelt emberek kerüljenek ki
a világ küzdőporondjára, ahogyan Pál apostol
a damaszkuszi Judás házából és Arábia pusz
táiból jőve útnak eredt, hogy a pogányok és ki
rályok és Izráel fiai előtt hordozza Annak Ne
vét, akiben egyedül van bűnbocsánat, élet és üd
vösség. Ahogyan Keresztelő János a pusztai remetéskedés után „égő és fénylő szövétnek“ lett.
Ahogyan Luther Márton az ágostonrendiek ko
lostorából lépett a pápa, a császár és az egész
elsötétült keresztyénség elé az evangéliom vilá
gosságával.
A világ a mostani zsákutcába nem a vajákosok, a kuruzslók és avatatlanok révén jutott, ha
nem a szakemberek, a hivatásos katonák, diplo
maták, államférfiak, nemzetgazdászok révén.
Ezeknek pedig nem az volt a hibájuk, hogy szak
emberek voltak, hanem az, hogy a tömegektől, a
verejtékező millióktól kasztszerüen elzárkóztak,
egy magasabb rendű, stílusosabb, nagyvonalú,
előkelő és disztingvált kaszinó-életbe tömörül
tek. Aminthogy az egyház romlása is ott és ak
kor kezdődik, amikor az egyházban kialakul egy
papi rend a maga kiváltságaival, előjogaival, kül
sőségeken alapuló, a rendi hozzátartozással járó
tehát pusztára mechanikus és automatikus fel
sőbbrendűségével. Úgyhogy a kovász lenézi a
tésztát és méltóságán alulinak tartja a tésztába
jutni; a só szép tisztán a só tar tóban akar ma
radni s nem akar feloldódni a levesben.
Nem volt még soha a világnak, a társada
lomnak, az államnak vagy az egyháznak olyan
nyavalyája, amelyből a „szakemberek", hívjuk
őket tisztviselőknek, vagy államférfiaknak, vagy

346

EVANGÉLIKUSOK l a p j a

papoknak, ki tudták volna gyógyítani. A gyógyu
lásnak csak egy útja-módja van. Az, amire a bol
sevisták is rájöttek. A ,,sejtrendszer“. Amikor is
a világosság belemegy a sötétségbe, a kovász a
tésztába, a só az ételbe. Amikor az, aki segíteni
akar, nem magasabbrendü kasztban élő úr, ha
nem az emberek között él mint szolga. S amikor
nem a magas lóról akar segíteni, hanem a legköz
vetlenebb éleíközelségből és életközösségből.
Ez az a gyógyulási folyamat, amit a nemze
tek életében a néplélek megelevenedésének szok
tak nevezni, amely tehát belülről indul meg és
úgy hat kifelé, nem pedig kívülről indulva hat
lefelé. Olyan, mint a ragály. Nem rendeletek,
szabályok és törvényparagrafusok által, nem
tisztviselői karok hivatalos eljárása során alakul
ki. A vallási és erkölcsi megújhodásnak is ez az
útja. Nem az egyházi közigazgatás és az egyház
kormányzat, hanem a Szentlélek, akik nem intéz
ményekben, hanem emberekben ébreszti az új
életet s megindul a gyógyulás a „sejtek“ révén.

Könyvtár-avató beszéd.
— T artotta D. Báró Radvánszky A lbert egyetemes fel
ügyelő a Báró Podmaniczky—gróf Degenfeld-Schomberg
könyvtár felavatásán 1931. nov. 26. —

Ez a csendes esti óra, amelyet az egyetemes
közgyűlést megelőzött bizottsági ülések után a
legalkalmasabbnak ítéltem az egyetemes egyház
„Báró Podmaniczky Géza és hitvese, szül. gróf
Degenfeld-Schomberg Berta könyvtáráénak fel
avatására, rendkívüli ünnepi alkalom. Rendkí
vüli, mert egyházunknak ilyen alkalomban még
soha sem volt része. Ünnepivé pedig az avatja
ezt az órát, hogy e könyvtár rendezése befejezést
nyervén, hozzáférhetővé válik az egyházunk nyil
vánossága számára.
Méltó ez alkalomból is kifejeznünk hálánkat
a könyvtár adományozójával, gróf Degenfeld Pál
főgondnok úrral szemben, aki legnagyobb sajná
latunkra nem tehetett eleget meghívásomnak és
így nem üdvözölhetjük itt. — Az ő lelkének ne
mes elhatározása szerezte ezt a rendkívüli, ün
nepi alkalmat. Ténye aranybetűkkel írta bele
nevét a magyar evang. egyház történetébe.
A hála és köszönet szavával fordulok egy
ben báró Prónay Dezső, tb. egyetemes felügyelő
úrhoz is, akit ugyancsak legnagyobb sajnála
tunkra nincs szerencsénk körünkben köszönt
hetni. Neki nagy része van abban, hogy az ado
mányozó gróf erre a nemes elhatározásra jutott.
Ez csak fokozza a tiszteletet és hálát, amellyel
egyházunk tiszteletet parancsoló alakját körül
veszi.
Igen tisztelt Uraim,
nekem úgy tetszik, mintha ebben a csendes
esti órában megszólalnának ezek a könyvek és
elmondanának nekünk egy darab kultúrtörténe
tet, mintha beszélnének arról az időről, amikor
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a róni. kath. káptalanok szerepét egyházunk tör
ténetében magánosok kúriái vitték, mint a tudo
mány, irodalom és művészet gyűjtőhelyei.
Ennek a könyvtárnak alapjai is több ilyen
gyüj tőmedencéből kerültek ki és tevődtek egybe.
Amikor ezt az egységet alkotórészeire bon
tom, elém lép távoli múltakból báró Prónay Sán
dornak, az egykori, nagy egyetemes felügyelő
nek markáns alakja, a maga sokoldalú tudomá
nyos érdeklődésével. Ügy áll előttem, mint a ma
gyar írók Berzsenyi Dániel lantján megénekelt
mecénása, Körösi Csorna Sándor buzdítója és
támogatója, a Magy. Tudományos Akadémia
egyik alapvetője.
Tovább szemlélődve, báró Podmaniczky La
josnak, az aszódi kastély gyűjtőjének, tisztes
egyénisége elevenedik meg előttem. A vérbeli
bibliofil nem nagy számú, de csupa válogatottan
értékes könyvből állítja össze könyvtárát.
És látom a Nagyasszonyt, báró Podmaniczky
Gézáné, szül. gróf. Degenfeld-Schomberg Bertát,
könyvtártermeiben, ezek között a könyvek között,
Íróasztalánál ülve szüntelenül dolgozni. Családja
ősi erényét, a szellem terein gyakorolja. Minden
érdekli, és mindenhez ért. Buvárlelke, finom ér
zéke, mesterkeze a könyvtáranyag sokféleségét
egységbe foglalja és céltudatosan fejleszti tovább
a gyűjteményt. Mint református, evang. férjének
egyházához is erős vonzalmat érez és táplál.
Legkedvesebb foglalkozása a könyvtárban való
munkálkodáson kívül a csillagvizsgálat volt.
Mert szem e magasabb világok titkait kutatta,
azért tudott gondolkodása oly emelkedett, hite
oly tiszta, élete oly példás lenni. Boldog vagyok,
hogy személyesen ismerhettem őt és személyére,
mint példaképre, feltekinthettem. Nemcsak képe
függ itt, amint íróasztalánál ül és dolgozik, de
lelke is itt lebeg, ebben a könyvtárban, kedvelt
könyvei között — rójjuk le megdicsőült lelke
előtt ezen alkalomból is a hála és kegyelet adó
ját.
Ez a könyvtár illusztrációja annak, mint ér
vényesült a szabad kutatás reformációi elve az
evang. egyház káptalanjaiban, az ősi evang. csa
ládok kastélyaiban, és hogy milyen sokoldalú
volt a kutatás szelleme, amely azok lakóiban élt
és azok által hatott.
Legyen ez a könyvtár fényszóró, amelyből
az evang. egyház kultúrális világossága árad ki
egyházunk népének és a magyar nemzeti társa
dalomnak leikébe, életébe.
Ezzel a kívánsággal nyitom meg és adom át
rendeltetésének a magyarhoni ág. hitv. evang.
keresztyén egyetemes egyház báró Podmaniczky
Géza és hitvese, szül. gróf Degenfeld-Schomberg
Berta nevét viselő, lelkét hordozó e könyvtárát.
Ezek után pedig felkérem Dr. Scholtz Osz
kár egyet, levéltárnok és könyvtárnok urat, hogy
jelentését megtenni szíveskedjék.
Offertóriumok: Nemespátrói egyház 1.40, Ujcsanálosi egyház 3.— P.
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Felhívás a falusi lelkészekhez
és tanítókhoz
(Folytatás és vég«.)
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szór annyit helyette. Mai a kiás 3, 10 Adjanak
szeretetből, mert csak a szeretet az egyedüli
erő, amely az embert az üdvösség útján
előbbre viszi. És csak a szeretetni unka ma
rad meg örökké. A többi elveszik nyom
nélkül. Minden, ami szerétéiből jön az örök
az értékes, mert Isten szeretet.
Hiszen ha nem támogatják az ifjúsági
munkát és az ifjúságon át nem diadalmasko
dik Krisztus, akkor eljön ránk az örök sö
tétség. Akkor már minden hiába lesz Min
den s í rás-rívás és Togcsikorgatás. Ne enged
jük az időt hiába elrepülni, ne tékozoljunk.
Adjuk oda Istennek pénzünket, időnket, min
denünket.
Ha szerettek engem, tartsátok meg az
én szavaimat. Ján 14, 15 És íme én V ele
tek vagyok minden napon a világ végeze
téig. Mát. 28, 20
St. Audrá. 1931
f \ L.

Soká aludt egyházunk; ideje hogy fel
ébredjen. Luther tudta ezt, azért mondta
több ízben: Oktassátok a gyermekeket.« És
ezért írhatta 1530-ban a szász választófeje
delemnek: A gyönge fiatalság a kátéval és
Szentírással való jó ismeretségben növeke
dik fel, úgy hogy szívem repes örömében
amikor látom, hogy ma fiatal fiúcskák és
lánykák többet imádkoznak, hisznek s többe»
tudnak beszélni a mennyről és Krisztusról,
mint azelőtt az összes intézetek, zárdák és
iskolák tu d tak ... Újra így kell. hogy le
gyen. Nem szabad elcsüggednünk, sőt örül
hetünk. mert nagy Ígéreteink vannak. Az
evangéliumok tele vannak Ígéretekkel. Csak
gyermeki hittel el kell fogadnunk őket és
valósággá, erővé lesznek életünkben. Ján
14. 12 azt olvassuk Aki énbennem hisz.
Egyetemes közgyűlés,
az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket,
sőt nagyobbakat is cselekszik azoknál.' És
1931. nov.
Máté 18. 19—20.: Ismét mondom nektek
(Folyt*tás.)
hogy ha közületek ketten megegyeznek a
A zsinat tar tas ügyét Dr. Mikler Károly is
földön valamely dologra nézve, hogy azt
kérjék, kérésük teljesülni Tog az én menny mertette; főleg a pénzügyi oldalával foglalkozva
béli Atyám részéről. Mert ahol ketten vagy a kérdésnek. A legutobhi zsinatnak 120 tagja
hárman összegyűltek az én nevemben, én volt, ha most tartanánk zsinatot, ennek 60 tagja
lenne. A múlt zsinat hat ülésszakon át hatvan
ott vagyok közöttük
Hiszen megvan itt minden, csak el kell napig tárgyalt, ehhez jönnek az utazási napok,
fogadni. Ezt hirdessük magunknak s ezt hir tehát összesen hetvenkét nap. Most talán csak
novelláris zsinatot tartanánk, amely igénybe
dessük az ifjúságnak. Itt a legfőbb ideje
Érdeke ez egyházunknak, hazánknak és sa venne húsz napot; ennek a költsége Dr. Mikler
ját magunknak. Igen. mert ha az ifjúságnak számításai szerint 40.000 pengő lenne, amelyből
csak egy tizedrésze is teljes szívvel beáll a a Dunántúli egyházkerületet 18.000 P, a bányait
hívők seregébe, akkor csudák történnek. Ak 14.000 P terhelné; ezenkívül volnának még a
kor nem kell féltenünk egyházunkat, hazán központi költségek. Dr. Mikler szerint ezt a ter
kat s nem kell félni a kommunizmustól. És het egyházunk nem birja el. A zsinatot előké
hogy az ifjúság ilyen legyen, az leginkább szítő nagybizottság javaslata tehát ez: Mondja
a lelkészektől és tanítóktól függ. Mert ebben ki a közgyűlés, hogy a zsinat megtartásának kér
a korban az ifjúság inkább függ már tőlük dését egyelőre, bizonytalan időre, elhalasztja;
mint szüleitől. Azért kérem a lelkészeket és újítsa meg korábbi határozatát annyiban, hogy
tanítókat különösen, de minden embert, aki a zsinati bizottság működjék tovább, végezze el
nek az ifjúság ügye a szívén fekszik, indít az előmunkálatokat, de azzal a hozzáadással,
sák meg a keresztyén ifjúsági munkát! Tu hogy költségkímélés szempontjából az egyete
dom, nem kicsiny dolog ifjúsági munkát ve mes felügyelő oly időpontban hivja össze a bi
zetni. Sok munkát és önfeláldozást követel zottságot, amikor más gyűlésekkel kapcsolatban
és sok imádságot. De áldott munka, ha Isten állva különösebb költségeket nem okoz. Megem
országát szolgálja. — Hívják fel a gyülekezet lítette Dr. Mikler, hogy kilenc éve annak, hogy a
tagjait is, hogy segítsenek. Ugv erkölcsileg, közgyűlés kimondta az előmunkálatok megindí
mint anyagilag. Meg kell magyarázni a hí tását s kiemelte azt is, hogy nagyon fontos egy
veknek is a mozgalom célját, nehogy ellen házi közérdekek kívánják a zsinat megtartását.
Dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes a zsinat
séges indulattal legyenek iránta. Hanem
hogy segítsék és fiaikat is küldjék el az ösz- megtartása mellett foglalt állást s kívánta az
szejövetelekre. És hogy segítsék anyagilag adminisztráció egyszerűsítését, az egyetemes
is. Mert ez is fontos. — Tudom, hogy a egyház arányosítását. Szerinte a 264.000 lelkes
gazdasági viszonyok igen rosszak és mégis bányai kerület 72.000 pengőbe kerül, a többi há
azt mondom, adjanak. Sőt éppen azért m on-f’ rom kerület együttes lélekszám húszezerrel ke
dóm. Isten kívánja, hogy az ö céljaira á l - ^ vesebb, mint a bányaié magáé, s adminisztrálá
dozzunk és próbáljuk meg nem-e ad Ö száz-V suk 105.000 pengőt emészt fel. Ha a j. kath. egy-
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házban egy-egy püspökre ugyanannyi lélek esne
mint nálunk, akkor Csonkamagyarországon 170
r. kath. püspök lenne; a reformátusoknak pedig
30 püspökre volna szükségük. Tényleg van 13
r. kath. és 4 ref. püspök. Szükségesnek tartja Dr.
Szeberényi az esperességek összevonását is. A
r. kath. egyházban van 47 esperesség, aránylag
99-nek kellene lenni; a reformátusoknál van 32,
kellene 68. A régi békési esperességnek 32 gyü
lekezete volt, csináltak belőle hármat; a három
nak a közigazgatása 14.000 pengőbe kerül; ha
együtt volna a három, elég volna 4.000 pengő.
Egyházi irodalmunk pang, de virágzik a jegyző’
könyv-irodalom; van olyan esperesség, amelyik
nek a jegyzőkönyve 137 nyomtatott lap s ehhez
jönnek még a mellékletek.
Dr. Sztranyavszky Sándor dunáninneni ke
rületi felügyelő, nyug. belügyi államtitkár fel
szólalásában hangoztatta, hogy zsinat tartására
szükség van, de a mai idők legkevésbbé alkalma
sak arra, hogy a zsinat megtartható legyen. A
mostani helyzetet nem tartja sem véglegesnek,
sem állandónak. Dr. Szeberényi adatainak he
lyessége itt-ott sántított. A dunáninneni kerü
letben a gyülekezetek hozzájárulása mindössze
264 pengő; a közigazgatási államsegély 11.000
pengő. Feltétlenül tiltakozik Dr. Szeberényi el
gondolása ellen.
Dr. Csengődy Lajos szerint egyházunknak
van a legtöbb iskolája, de ez nem teher; egyhá
zunk lelkészszámához aránytalanul sok a lelkészi állás, szüntessünk meg lelkészi állásokat.
Báró Prónay György felfogása az, Dr. Sze
berényi esperes felszólalásának intenciója he
lyes volt. A közigazgatást egyszerűsíteni kell, de
másfelől maradjanak fenn a történelmi jogok. A
kérdést zsinat nélkül is meg lehet oldani. Az
üggyel szükséges a legsürgősebben foglalkozni s
javasolja, hogy annak előkészítésére bizottság
küldessék ki.
Dr. Zelenka Lajos tiszai kerületi felügyelő
a kerületek összevonása ellen foglal állást nem
zeti szempontból.
Mészáros Gyula dr. bányai kerületi ügyész
szerint az ügyben határozni csak a zsinat jogo
sult. Dr. Sztranyavszky Sándor szintén azon a
véleményen van, hogy csak törvényhozási úton
lehet elintézni a kérdést. Nem akar felhívni olyan
szellemeket, amelyek eddig nyilt színen nem mu
tatkoztak. Az egyházkerületek a maguk hatás
körén belül kövessenek el mindent az adminiszt
rációs költségek csökkentésére.
A közgyűlés az egyetemes felügyelő szavai
értelmében hozzájárult a zsinati nagybizottságnak Dr. Mikler Károly által előterjesztett javas
latához. A zsinati bizottság folytatja működését
s olyan szempontból is foglalkozik a zsinattal,
hogy az noveiláris zsinat legyen. Ettől függetle
nül folyik a tárgyalás a közigazgatási költségek
racionalizálásáról. A Báró Prónay-féle javaslat,
eltekintve az egyházkerületek összevonásának
kérdésétől, a pénzügyi bizottsághoz kerül.
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A püspöki javadalmi földekről a dunánin
neni és a bányai egyházkerület nem terjesztet
tek fel tervezetet. Ezek a kerületek felhivatnak
a tervezet elkészítésére s ennek a többi kerüle
tekkel való közlésére. A kérdéshez hozzászóltak
Báró Kaas Albert, D. Geduly Henrik püspök,
Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő, Dr. Szebe
rényi Lajos Zs. esperes, Dr. Pazár Zoltán.
Az egyetemes nyugdíjintézet jelentését
Kuthy Dezső nyugdíj intézeti ügyvivő terjesztette
elő. Ennek keretén belül Dr. Krayzell Miklós is
mertette a Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi
lelkész perújításának ügyét, amelyben ő volt a
kiküldött ügyész, s amely Szimonidesz teljes fel
mentésével végződött. E ponthoz Dr. Mikler Ká
roly is adott felvilágosításokat. Kuthy Dezső je
lentésében rámutatott a hátralékok horribilis
összegére. A nyugdíj intézeti bizottság megálla
pította a mathemaíikai mérleget, s ez a körül
ményekhez képest megnyugtató képet mutat. A
szabályrendelet módosítására külön albizottság
küldetett ki. A hátralékokról szólva a jelentés,
azoknak három okára mutat rá: a közömbös
ségre; a rendkívüli gazdasági viszonyokra, me
lyek a pénzügyi teljesítőképességet meggyengí
tették; végül megbomlott az egyensúly a terhek
és a teljesítő képesség között. A hátralékok nagy
része úgy áll elő, hogy egyes tagok a Szabályrendelet 7. §. alapján segédlelkészi szolgálatuk
betudását kérik, a megfelelő járulékok befize
tésére 10 évi törlesztési időt kapnak, jórészük
azonban nem fizet. Az ügyvivő idevágólag (a
közgyűlés által elfogadott) javaslatot terjesztett
elő, amely szerint a 7. §. harmadik mondata tö
röltetik, s helyébe az jön, hogy az illetőnek kö
telessége ezeket a járulékokat 1—2—3 év alatt
6 %-os kamattal befizetni, aszerint, hogy 5 évig,
10 évig vagy 10-nél több évig terjedő szolgálati
idő beszámításáról van-e szó; ha nem fizeti be
tartozása a jogokkal együtt törlendő; a módosí
tásnak visszaható ereje van. Az 1931. évi járu
lékok 1932. jan. 31-re fizetendők be, de aki addig
nem fizet, az 1931. nov. 1-től viseli a késedelmi
kamatot. Az 1932. évi alapítási járulékrészlet le
rovására moratóriumot engedélyezett a közgyű
lés olyanképen, hogy ezt a részletet a tizenegye
dik évben fizethetik be azok, akik 1932. április
hó 30-ig az erre irányuló igénylést az ügyvivőnek
bejelentik; ezáltal az 1932. évi teher 217 pengő
ről 148 pengőre csökken; az így hitelezett részlet
után 6%-os kamat fizetenndő.
Foglalkozott a nyugdíj intézeti bizottság a
nyugdíj járulékok csökkentésével is és megállapí
totta, hogy ez csak az özvegyi jognak részbeni
korlátozásával lenne biztosítható s az évi járu
lék 10% csökkenését eredményezné; ebbe a köz
gyűlés nem ment bele, tehát csökkentés nem volt
eszközölhető. Kuthy Dezső még néhány alapsza
bálymódosítást terjesztett elő, melyeket a köz
gyűlés elfogadott, A közgyűlés Kuthy Dezsőnek
és Dr. Mikler Károlynak köszönetét szavazott.
(Folytatjuk.)
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Falusi kisiskoláink védelmében.
Egy tanfelügyelő iskolalátogatási jelentésé
ben olvastam: „Idősebb tanító régies módszerrel,
de elfogadható eredménnyel tanít. X éves. Kü
lönleges, illetve az új módszereket illető kíván
ságok hiábavalók lennének . . . .
A rendet az

osztályban tanítás alatt is egy VI. osztályos
leányka tartja fenn — mint segédtanerő“ A szó
ban forgó iskola egyik dunántúli leánygyüleke
zet osztatlan népiskolája, harmincegynéhány ta
nulóval, amilyen a Dunántúlon igen sok van.
Ezekre a kisiskolákra mostanában rossz napok
járnak. Még ha nem fenyegeti is őket a fizetés
kiegészítési államsegély megvonása révén a m eg
szűnés, az osztatlan népiskolára az illetékes ha
tóságok lekicsinylöleg szoktak tekinteni, ahol az
új módszerek megvalósíthatatlanok, ahol a kívá
nalmakat csökkenteni kell, ahol az eredmény
magától értetődőleg nem lehet olyan nagy, mint
a részben osztott, vagy éppen teljesen osztott is
kolákban. Az ilyen osztatlan kisiskolák tanítóin,
ha nem is szembetűnő az elkedvetlenedés, de
mintha kezdene rajtuk erőt venni az az érzés,
hogy ők valami alacsonyabb rendű elemi iskolá
ban végzik magasztos hivatásukat s annak min
den igazságát nem bírják úgy betölteni, mint sze
rencsésebb helyzetben levő kollégáik, akikre csak
egy osztály, vagy talán csak egy fiúosztály vagy
egy leányosztály nevelése és oktatása bízatott.
Idejénvalónak tartom, hogy felszólalás tör
ténjék ezeknek a kisiskoláknak a védelmében. Rá
akarok mutatni arra, hogy a modern nevelési
rendszer elvei és módszerei sokkal jobban alkal
mazhatók a kisiskolában, mint a teljesen osztott
nagy iskolákban s hogy a kisiskola tanítójának
jobban módjában áll tanítványait a jónevelés
életgazdagító és jellemnevelő áldásaiban része
síteni, mint annak a tanítónak, akinek csak egy
osztállyal van dolga valamely városi iskolánál.
Azt a tanítót, akiről a fennt idézett tanfel
ügyelői jelentésben szó van, szem élyesen isme
rem. Az iskoláját szintén ismerem. A tanító le l
kes, buzgó nevelője, oktatója a tanulóknak, egy
úttal lelki vezetője is a leánygyülekezetnek. Fe
lesége tevékeny és vezető részt vesz a gyüleke
zet vallásos életében. A tanító családja együtt él
és együtt érez a többi családokkal. Megvallom,
engem egészen megdöbbentett e tanfelügyelői je
lentés; különösen az is, hogy a tanfelügyelő a
gyermekek közt rendet tartó VI. osztályos leány
kát mint „segédtanerőt“ jellemezte és — hely
telenítette. Nevezetesen igen furcsállom azt,
hogy amikor az iskolában rendet tartó VI. osztá
lyos leánykát látta, segédtanerőre gondolt, s nem
arra a testvérnénére, aki a családban kisebb
testvérei közt a rendet fenntartja! Az új mód
szereket és kívánalmakat hangoztató tanfel
ügyelő rosszaló megjegyzése énbennem azt a
gondolatot ébresztette, hogy az új módszerben,
ha az a tanító ilyen eljárását helyteleníti, na
gyobb hiba van, mint a „régies módszert" követő
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tanítóban. Mert akkor ez az új módszer elvesz
tette szem elől a családot, azt az Istenadta közös
séget, amely lényege szerint a legjobb nevelési
módszer szerint dolgozik, mert a családon fordul
meg az egész emberiség, a nemzet és a társada
lom jövendője.
Ugyanebben a hibában szenved az az új is
kolarendszer is, amely a teljesen osztott, osztá
lyonként, tehát életkor és nem szerint osztott is
kólában látja a legmegfelelőbb iskolatípust, s
nem veszi észre, hogy ez a felfogás az életet fe l

áldozza a tantervnek, a gyermeket a tananyag
nak. A termelés érdeke itt is háttérbe szorította
az emberi értékeket, az életértékeket mint a mo
dern életnek más területein. Kétségtelen például,
hogy az ipari vagy mezőgazdasági racionalizált
nagyüzem a termelés szempontjából sok előnyt
jelent a kisipar, vagy a kisgazdaságok rendsze
rével szemben; de épen olyan bizonyos az, hogy
az az embertípus, amely a nagyüzemek falansz
ter-rendszerében él és ahhoz idomul, sem testi,
sem szellemi és jellembeli minőség dolgában
nem veheti fel a versenyt a kisiparossal vagy a
kisgazdával s ezeknek családjával. Avagy két
ségtelen például, hogy különösen a háziúr szem 
pontjából kiváló előnyei vannak a bérkaszár
nyáknak, s még rendőrségi szempontok is szól
hatnak a bérkaszárnyák mellett, de miattuk a
családi háznak, az igazi otthonnak annyi nemes
értéke s nemzetet, fajt. társadalmat fenntartó
előnye ment veszendőbe, hogy a bérkaszámya
bajjal tkinthető eszményi lakástipusnak. Éppen
így a tanulmányi eredményt, vagyis a szerzett
értelmi ismereteket tekintve az életkor szerint
osztott iskola jelenthet bizonyos előnyt, a tanító
szempontjából tekintve jelenthet bizonyos mun
kacsökkentést, munkacgyszerüsitést, de kétségbe
vonom, hogy az elemi iskolának célját és rendel
tetését tekintve, a gyermeknek és a társadalom
nak érdekét tekintve olyan döntő előnyei volná
nak, amelyek miatt az osztatlan kisiskolákra le
kicsinylöleg kellene lenéznünk. S ha számba
vesszük a kisiskola előnyeit, én nem tartom lehe
tetlennek, hogy még ott is, ahol a tanulók lét
száma több tanító alkalmazását teszi szükségessé,
a tanulók elosztása nem életkor szerint történik,
hanem olyan csoportokra, amelyekben a 6— 12
éves gyermekek együtt vannak, úgyhogy a nagy
létszámú iskola is kisiskolákra tagozódik, nem
egy épületben, hanem a nagyközségnek vagy vá
rosnak területén a gyermekek és a családok ér
dekeinek megfelelően széjjelosztva.
Ez természetesen jelenti azt is, hogy a közoktatásügyi kormánynak ama felfogása, hogy a
két vagy háromtanítós osztott iskolát eo ipso
jobbnak tartja, mint két vagy három osztatlan
kisiskoláét, helyt nem álló, s az utóbbi években
e téren kifejtett kisiskolát gyilkoló eljárása p e 
dagógiailag téves.
(Folytatjuk.)
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Kérjük a hátralékok rendezését és az előfizetési
díjak beküldését.
Hindenburg, a német birodalom elnöke, annak em
lékére, hogy D. Báró R a d v á n s z k y A l b e r t e t a ta 
vasszal látogatáson fogadta, sajátkezű aláírással ellátott
fényképét ajándékozta egyetemes felügyelőnknek. Az
arcképet december 3-án nyújtotta át a budapesti német
követ. Dr, Kapler Herman a ném et evangélikus egyházi
szövetség elnöke külön üdvözlő iratot intézett egyete
mes felügyelőnkhöz.
Halálozás. Z i p s e r R ó b e r t , a felsőlövői tanító
képző előadó tanára, népiskolai tanító november 7-én
Felsőlövőn meghalt. 1861-ben született Bielitzben, a tatanítóképzöt Felsőlövőn végezte 1881-ben s 1883 óta né
hány éve történt nyugalomba vonulásáig működött a
lövői iskoláknál. Fáradhatatlan, áldásos munkában el
töltött élet ért véget itt a földön Zipser Róbert halálával.
—: R é v é s z K á l m á n tiszáninneni ref. püspök decem
ber 4-én Miskolcon meghalt. 1860-ban született D ebre
cenben; 1918-ban választotta püspökévé a tiszáninneni
egyházkerület. Révész Imre debreceni egyetemi tanár
édesatyját gyászolja az elhunytban.
Az ausztriai evangélikusok zsinata. December 6-án
ült össze Bécsben az ágostai és helvét hitv. evang. egy
házak egyetemes zsinata az új egyházi alkotmány tá r
gyalásainak befejezésére. Az alkotm ánytervezet szerint
az egész egyház élére országos püspök kerül. Az egyete
mes zsinaton mint vendég résztvett D. Dr. Kapler a né
met evang. egyházi szövetség elnöke is D. Heckel konzisztóriumi főtanácsos kíséretében. Tudvalevő, hogy az
ausztriai evangélikus egyházak 1926-ban csatlakoztak a
német evang. egyházi szövetséghez.
Huszonötéves lelkészi jubileum. Advent első vasár
napján volt 25 éve annak, hogy M o r h á c s M á r t o n
lelkészt a budapesti kerepesiúti egyházközség lelkészi hi
vatalába beiktatták, A nevezett egyházközség november
hó 29-én ünnepi gyűlést tartott, mely alkalommal az ér
demes és buzgó lelkészt meleg ovációban részesítették.
Székesfehérvár. Az Irányi Kamill lelkész és Köhler
Jenő felügyelő vezetése alatt álló székesfehérvári gyüle
kezet új templomot épít Sándy Gyula műegyetemi tanár,
európai hírű építész tervei szerint. Országos gyűjtésből
a templomépítésre 3768 P 89 f.; 261 drb téglablock révén
1058 P 20 f. folyt be. A székesfehérvári protestáns k a
tonai egyház Zsupanek Sándor katonai főlelkész kezde
ményezésére a templomalap javára felajánlotta fizetésé
nek 1%-át, s ezen a címen 1875 P 20 f. jutott a gyüleke
zeti pénztárnak. A templom felszentelését 1932. tavaszára
tervezik.
Bibliai lelet. Egyiptomban görög nyelvű bibliai p a
piruszokat találtak, am elyeknek keletkezési idejét a
harmadik századra teszik. Eddig azt tartották, hogy a ne
gyedik század előtt nem volt ismeretes a négy evangéliom egy kötetben. A most feltalált papirusz kódexben
együtt van a négy evangéliom és az Apostolok Cseleke
detei. Az új lelet a bibliai szöveg történetében elsőrendű
fontosságú.
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A Könyvek Könyve. A keresztyén ifjúsági mozgal
mak megélénkülése különösen örvendetes abból a szem
pontból is, hogy ifjúságunk a Bibliát közelebbről megis
meri és megkedveli. A reformáció egyházainak léte for
dul meg azon, hogy tagjai járatosak legyenek a Bibliá
ban. Amit ebben a tekintetben az iskola, később a tem p
lomi igehirdetés nyújtanak, nem elég. Tudva azt, hogy
egyházunk tanítása szerint a hitnek és életnek egyedüli
szabálya a Szentírás, másfelől tudva azt is, hogy a Bib
liának milyen kevés olvasója és kedvelője van az egy
ház tagjai között, nem csodálkozhatunk, hogy annyi sok,
hite és egyháza iránt közömbös evangélikus ember van.
A Biblia rendszeres olvasása, a lélek mindennapi kenye
reként való magunkhoz vétele annyira szükséges élet
eleme a reformációi keresztyénségnek, hogy annak elő
mozdítása elsőrendű egyházi feladatként jelentkezik és
csak sajnálkozni lehet, hogy az egyesületek és közös
ségek körén kívül ritkán kerül szóba. A Bibliában Isten
nek élő beszéde van. Aki a Bibliát nem olvassa, Isten
megírott kijelentése, Isten szava elől zárja el a lelkét.
Nem tudom, mikor szakadhatott el a reformáció egyhá
zának népe, intelligencia és köznép a Bibliától, de vég
zetes elszakadás volt, a legszomorúbb következm ények
kel járt a hazai protestántizm usra s a magyar nemzetre
egyaránt. Vajha mihamarább visszatérnénk az élő vizek
forrásaira, a Biblia könyveihez! Vallásnak, erkölcsnek,
műveltségnek, az ébredésnek és a lelki megújhodásnak,
az egész élet megmenekülésének útja a Bibliától indul
hat csak el. Iskoláink és családjaink nevelő munkájának
legbiztosabb kalauza és eszköze a Biblia, a lélek életé
nek ez az Isten Leikétől ihletett irodalma, amelyben a
magunk leikével találkozunk s a magunk lelkét ismerjük
meg. A Bibliával foglalkozva, lelkünk hajlékonnyá, ru
galmassá válik, nemes érzékenysége, magasabb ihletések
iránti felfogó képessége növekszik, benső világunk gaz
dagszik s a jellemképződésnek út, mód és anyag adódik.
Közelebb jutunk Istenhez s Istenben létünk tartalmának,
céljának felismeréséhez. Hogy miért nem olvassák a Bib
liát, az lehet kérdés; de nem kérdéses az, hogy a Biblia
elhanyagolása kár.
A Ceglédi Luther Szövetség okt. 25-én avatta föl
voit lelkészének a múlt évben elhunyt Törteli Lajosnak
közadakozásból emelt síremlékét. A szép ünnepélyen,
melyen impozáns nagy számú közönség vett részt, Wolf
Lajos, az elhunyt utóda és Lendvai István író, v. orsz. gy.
képviselő m éltatták az elhunytat mint lelkészt és mint
embert. Törteli Lajos 22 éven át volt a ceglédi egyházközség lelkésze.
A szombathelyi protestáns Leányegylet a szegénysorsúaknak karácsonykor való segélyezése érdekében
tombolaelőadást rendezett, amelynek tiszta jövedelme
560 P volt, — Nov. 28-án sikerült házi tea-est jövedelmé
ből 100 teáscsészét és kanalat szerzett be, s terve, ho^v
e Nőegylettel együtt többszöri családias összejövetelt
rendez ezután is a tanácsterem stb. helyiségekben. Az
összejövetelekre s egyházi alkalm akra előadások rendezhetése céljából egy zongorát vásárolt készpénzen. —
A Leányegylet rendszeres heti előadásokat és bibliaórá
kat is tart Kutas K. ev. lelkész, Vikár Ödön ref. lelkész,
Szalay Gizella elnök és Szabó Erzsébet titkár vezetésé
vel.
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Keszthely. Az evang. templomban az ádventi hetek
ben kedden, pénteken és vasárnap d. u. 6 órakor egyház
történelmi előadások és bibliai magyarázatok tartatnak
az evang. és a ref. híveknek. A keszthelyi gazd. aka
démia Bethlen G-Köre dec. 6. tartott ádventi estélyt.
Csehszlovákia. A sajógbmöri gyülekezet Egyed
Aladár helyébe Mayer Bélát választotta lelkészének; a
beiktatás okt. 11-én volt. — Nov. 22-én iktatták hivata
lába Kachnitz István csanki lelkészt. — Gölnicbányán a
pozsonyi diakonisszaanyaháznak új állomása nyilt meg
nov. 15-én. — Az egyetemes közgyűlés nov. 19-én ülé
sezett Trencsénben Vanovics János egyetemes felügyelő
és Fajnor Dusán püspök elnöklete alatt; az 1932. évi ál
lamsegély 117.000 koronával csökkent; új lelkészt vag>
kápláni állások létesítését nem engedi meg a pénzügy
miniszter; a zsinat összeülésének időpontját illetően a
közgyűlés nem tudott megállapodásra jutni. — Dr. Hornyánszky Aladár theol. tanár felesége szül. Szervánszky
Klára nov. 7-én váratlanul elhunyt.
A tolna-baranya-somogyi egyházmegye belmusziói
egyesülete november hó folyamán az egyházmegye te
rületén ifjúsági konferencia sorozatot tartott. A konfe
renciák fótémája volt: Tartsd meg, ami nálad van, hogy
senki el ne vegye a te koronádat! 1. Ifjú, tudd meg, hogy
a leggazdagabb kincses bánya, a te szived. 2. Ifjú, tudd
meg, hogy a szivedben rejlő kincseket ki kell bányász
nőd. 3. Ifjú, tudd meg, hogy a kibányászott kincseket meg
kell őrizned. Október 21-én este Ecsenyben vallásos es
tély vezette be a konferenciát, amelyen vitéz Berkényi
Ede irásmagyarázatot tartott, Fábián Imre belmissziói
egyesületi elnök pedig előadást tartott Az arany ember
címen. A konferenciára Somogy vámos, Polány, Hács, So
modor, Raksi, Szil győlekezeteiből 207 ifjú jött össze s
adott egymásnak testvéri találkozót. A konferencia elő
adói ugyanazok volt, mint az első vallásos estélyé. Dél
után Erős Sándor titkár régi magyar játékokat mutatott
be az egyesületnek.
November 5-én Bonyhádon volt konferencia, ame
lyen azonban a helybeli ifjúság is nagyon gyér számban
volt képviselve, a környéken lévő cca 10.000 lelket szám
láló evang. gyülekezetekből pedig csak Alsónána volt
képviselve 14 ifjúval. A konferencia előadói Genersich
Tivadar, Fuchs János, Fábián Imre voltak.
November 11-én Pakson volt konferencia a hely
beli és a környékbeli ifjúság részére. A vidékről Sárszentlőrinc ifjúsága és Kistengelic volt képviselve na
gyobb számban. Különösen figyelemre méltó volt azon
ban, hogy a konferencián a helybeli teljes gyülekezet
kezdettől végig éber érdeklődéssel részt vett. Előadók
voltak Thüringer Lajos, Schmidt János, Fábián Imre. A
konferenciát este vall. estély zárta be, melyen Fábián
Imre tartott előadást: íme az ember címen.
November 14-én Mekényesen volt konferencia, me
lyen Nagyhajmás, Rácleszár, Mucsia, Izmény gyülekeze
teiből cca 240 ifjú vett részt. A bevezető vallásos estén
az előadást Dörner Frigyes tartotta A kegyelem esz
tendő vége címen. A konferencia előadói Fuchs János,
Büki Jenő, vitéz Berkényi Ede voltak.
November 17-én Kétyen a helyi gyülekezetből Felsönánáról, Murgáról cca 130 ifjú vett részt a konferen
cián, melynek előadói voltak: Müller Róbert főesperes,
Gyalog István alesperes, Dörner Frigyes ehm. főjegyző
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és Fábián Imre. Délután Erős Sándor titkár minta öszszejövetelt tartott az egyesületek számára.
Az ifj. konferencia sorozatot novJ 26-an Tabon
protestáns gyülekezeti nap fejezte be. A bevezető vall.
estélyen Kájel Endre ref. lelkész Az igaz ember hitből
él, Fábián Imre pedig Ember ismerd meg önmagadat cí
men tartottak előadást. A gyülekezeti napon Gyarmathy
Ferenc az ifjúságnak, Kájel Endre a nőknek, Fábián Imre
a volt, a leendő s a mai presbitereknek tartott előadást.
Isten nem csúfoltatik meg. A francia forradalom.
Isten a trónjáról letaszítva. A hit eltemetve. Egy Maillard nevű táncosnőt diadalmenetben, díszkocsiban hor
doznak Paris utcáin. A menetben sokezer ember trágár
nótákat énekelve táncol. A leány fején vörös jakubinussapka; vállán égszínkék köpeny; ruhája hófehér patyo
lat. így vonul be a Notre Dame székesegyházba. Ott az
oltárra viszik s mint az Esz Istennőjét ünnepük. — Ez
volt 1793-ban. november 10-én. — Tizenöt év múltán.
1808-ban, egy nápolyi orvost egy haldoklóhoz hívnak a
városon kívül egy mérföldnyire. Ott, a csárda padlás
kamarájában, a puszta szalmán, rongyok közt, csak
durva zsákkal takarva fekszik egy asszony. Eltorzult ar
cin még látszik a festék nyoma. Az orvos megvizsgálja
s megkérdi, hogy kicsoda. A haldokló rekedt, üres han
gon válaszol: „En vagyok az Esz Istennője."
Budapest gyermekbünügyi statisztikája. Megdöb
bentő adatokat sorakoztat fel Surányi Miklós a Pesti
Hírlap Vasárnapijának 49. számában a budapesti gyerI .ekek búnözéséról. Többek közt ezeket írja: London
ban, amelynek nyolcszor annyi lakosa van, mint Buda
pestnek s még hozzá tizenhét nagy angol városban 1916ban összesen 14.000 gyermek állt bíróság előtt, Budapes
ten ugyanekkor magában 14.256 gyermek felett ítélkez
tek. Három évvel később Berlinben 2681, Budapesten
9342 volt a gyermekbünözők száma. Ez még a háború és
a forradalom légköre volt. Három évvel ezelőtt 5570
gyermek állt a bíróság előtt, de ezzel szemben London
ban csak 2000 és az egész zürichi kantonban, amelynek
több lakosa van, mint Budapestnek, mindössze 400. Bu
dapesten és Magyarországon van a legtöbb bűnös gyer
mek. Es ne felejtsük el, hogy Magyarországon minden öt
percben meghal egy gyermek a nyomorúság miatt. Bu
dapesten minden nyolc-tizedik gyermek törvénytelen. —
Surányi Miklós cikkének adatai irtózatos vádat emelnek
a magyar társadalom, de a magyar keresztyénség ellen
is. Lidércnyomástól szabadítana meg, aki meg tudná cá
folni Surányi adatait, amelyekből a vád mellett a buda
pesti egyházközségeknek ki kell érezniök azt a katego
rikus imperatívuszt, hogy a szociális és karitativ mun
kára a krisztusi könvörület egész lendületével és önfelát
dozásával kell magukat rávetniök. Mit tettek és mit
tesznek ezek az egyházközségek a gyermekekért? Ennek
a kérdésnek a felvetése jogunk és kötelességünk.
Vallásos estély a „türelmi rendelet“ emlékére. A
szarvasi ev. egyházközség Luther Szövetsége vasárnap
a Luther Árvaház dísztermében áhitatos vallásos estélyt
rendezett, amin a hatalmas termet zsúfolásig megtöltötte
a közönség. Az ünnepséget II. József császár 150 évvel
ezelőtt kiadott türelmi rendeletének emlékezetére ren
dezték. A megnyitó beszédet Szlovák Miklós ev. hitok
tató mondotta, amiben hithüségre, Krisztus és Egyház-
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Persely-gyűjtések: Korcsek Zsigmond Frigyes, Kisalag 1.51, Nov. 7-én tartott missziói konferencia per
selye 2.80, Scholtz Ödön, esperes, Ágfalva 7,50, Németh
Károly, főesperes, elnök, Lébény 9.66, November hó 7-én
tartott közgyűlésről 5.10, Nemespátrói lelkészi hivatal
1.25, Missziói tanács perselye 7.83 P.
Előfizetések a „Missziói Lapok“-ra: Tompos Gábor,
Jobaháza, 1930—31. évre 2.—, Hudák Mária, Tótkomlós
1. —, Varga Gyula lelkész, Vönöck 1.—, Gyiricsán Zsu
zsanna, Tótkomlós, 1930—31. évre 2.—, Evang. Nóegylet, Battonya, 1930—31. évre 2.—, Dr. Gloetzer Lászlóné,
Budapest 1.—, Broschko G. A. lelkész, Budapest 1.—,
Dr. Landgraf Ervinné, Bpest 1.—, Ritter Béla, Gyönk
2. —, Holik A., Nyíregyháza 1.— P. Az Ózdi ág. hitv.
evang hívek gyűjtése az afrikai masai nép közt folyó
missziói munka javára 62.— P.
Az Ur áldó kegyelme legyen velünk!
Budapest, 1931, évi november hó 30-án.
IV., Deák-tér 4. I. 1.
Broschko G. A. s, k. pénztáros.
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szeretetre, türelmességre buzdított. A Luther Tanítónő
képző énekkara precíz előadásban Rossini imáját adta
elő a Szemirámiszból, vitéz Szomjas Frigyes tanár szak
avatott vezénylése mellett. Szelényi János ev. lelkész a
türelmi rendeletet és az akkori viszonyokat ismertette
értékes előadásában. Romét Sári említésre méltó készséggelő zongorázott, a Szarvasi Dalkar pedig egy énekszá
mot adott elő mély hatást keltve a hallgatóságban. Bartos
Pál ev. lelkész áhitatos és mély imája után közénekkel
végződött a vallásos estély.
„Evangélikus Ifjúság" címen Erős Sándor szerkesz
tésében kéthetenként megjelenő lapot ad ki a falusi ifjú
ságnak a KIÉ. Előfizetési díj 50 fillér. Az eddig megje
lent két szám ügyesen, jól van szerkesztve.
Lelkészek politikai ténykedése, A schleswig-holsteini ev. luth. országos egyház rendelkezése szerint a
lelkész politikai és pártpolitikai testületek számára nem
tarthat külön istentiszteleteket; nem-egyházi egyletek
vagy szervezetek zászlóit nem szentelheti fel; politikai
pártok vagy egyesületek jelvényeit a nyilvánosság előtt
nem viselheti; politikai pártok vagy egyesületek nyilvá
nos felolvasásain nem vehet részt.
A Missziói Lapok 9—10. összevont száma Szabó
József konferenciai előadását (Mit jelenthet a külmiszszió egyéni lelki életem számára?}, Németh Károlynak
a Lipcsei Misszió közgyűléséről szóló beszámolóját,
Ziemendorff Tivadar misszionárius rövid életrajzát és
arcképét hozza. Külmissziói fólyóiratunk előfizetési ára
egy évre 1 pengő. Kiadóhivatal: Győr, Petőfi-tér 2.
Kimutatás A magyarhoni ág. hitv. evang. misszióegyesület pénztárába 1931. évi november havában be
folyt összegekről.
Tagdíjak: Arató István, leánylic, igazgató, Kőszeg
1928. évre 3.—, Dr. Tirtsch Gergely ev, lelkész, Kőszeg
1928—29. évre 6.—, Takács Gyula Meszlen 3.—, Tinschmidt Sándor lelkész, Majos 1928—29—30—31. évre
12.—, Bakay Péter esperes, Apostag, 1930—31. évre 6.—,
Magócs Károly, Bpest, kér. lelkész 3.—, Vásárhelyi Dezsöné Budapest 3.—, Dr. Bertha Benő kir, jbír. elnök,
Celldömölk 3.—, Pataky Antalné Bpest 3.—, özv. Nauer
Róbertné Bpest 1.—, Seitleben Lajosné, Pesterzsébet 1.—.
Mestyán Józsefné, Ocsa 1.50, Dr. Wiczián Dezső, lelkész,
egyet, előadó, Sopron 1930—31. évre 6.—, Scholtz Ödön,
esperes, Ágfalva 3.—, Ágfalvai egyház 3.10, Broschko G.
A., lelkész, Bpest 5.—, Niischinger János ev. iskola ig.,
Pápa 1.—, Hamar Gyula, igazgató, Sopron 1929—30—31.
évre 9.—, Saguly János esperes, Pitvaros 3.— P.
Adományok: Borgulya Endre tanító, Szarvas 2.—.
Borsos Magdolna, Dunaharaszti 3.10, Sauer Klára, Buda
pest 5.—, Köhler Jolán Budapest 5.—, Dr. Wiczián De
zső lelkész, Sopron 4.—, Klauser Józsefné, Győr 3.—
Nitschinger János ev. isk. ig., Pápa 2.—, Steinhübelné,
Budapest 5.— P.
Vvowatott •
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12 beszéd. Ára P 2.—.

Ó É V I és Ú J É V I B E S Z É D E K
Tartalmaz 8 óévi és 6 újévi beszédet. Ára P 2.50.
A teljes ünnepi beszédgyüjtemény ára fűzve P 46.—, vászonkö
tésben 19.—, diszkiadás kötve P 20.—.
Kapható és megrendelhető a kiadó : S ch o tts T e stv érek könyvkereskedésében, Budapest, IX., Ferenc-körüt 19/2K 2—2
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A békési ág. hitv. evang. egyházmegye el
nöksége a szentetornyai, nyugdíjazás folytán
megüresedett lelkészi állásra pályázatot hirdet.
Javadalom:
1. Lakás, hozzátartozó telek használatával.
A lakás tisztán és jókarban tartása az egyházközség kötelessége.
2. Az állás kongruás.
3. Stóla.
4. Három nagyünnepi offertórium.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület lelkész
választási szabályrendelete 15. §-a értelmében
felszerelt pályázati kérvények 1931. d e c e m b e r
16. d é li 12 ó rá ig alulírott espereshez küldendők.
Orosháza és Gyula, 1931. nov. 21.
D r. C s e r m á k B é la

egyházm. II. felügyelő.
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Karácsony.
„Az emberekhez jóakaratl"
Luk. 2. 14.

,

Jézus születése Isten szeretetének jele és
munkája. Elérkeztek a felüdülésnek s az Űr jó'
kedvének esztendei. A vér, amely az első test*
vérgyilkosságkor a főidre csörgött és az égre
kiáltott, megtisztultan és megszentelten kering
az Ember Fiának ereiben, hogy azután a kién«
gesztelésnek s a megváltásnak vérévé legyen J?
golgotái keresztfán. Nem kell már sóvárogva
mégis kételkedve tekinteni az egekre, hogy la»
kozik-e az elátkozott földön s az elkárhozott eny
beriségen túl, valahol a csillagképletek tábor;*
ban jóltevő s igazságos hatalom. Az élet- és eny
berrakta terhek alatt roskadozó szívet nem haj«
szolja már halálba a kétségbeesés, nem repeszt
meg a bánat s a reménytelenség. Van gondvist*
lés, jóság és szeretet. A kristálytiszta, gyógyít^
egeknek egy darabja földre szállt, közöttünk la«
kozott, testvérünkké lett. Az ember nem zuhanhatott olyan mélyre, hogy az Isten le ne ereszke
dett volna hozzá; nem piszkolhatta be magá
olyan gyalázatosán, hogy az Isten ne vállalta
volna az ember gyalázatának minden szennyét}
és minden büntetését. Ezüst trombiták harsog
nak bele a karácsony éjszakájának csillagos haj
nalába s a bethlehemi mezőkön égi kegyelem
harmatától üdülnek szegény pásztori szivek. „Az
emberekhez jó akarat.“
Ügy látszik ugyan, mintha a Bethlehemi
Gyermek csodáját a keresztfán túl is megcsú
folta és sárba tiporta volna a gálád és istentelen
világ, s mintha a sokszorosan csődbe kergetett
„keresztyénség“ irtózatos bűnei szakadatlanul
köpdösnék a Jézus Krisztus arcát. Ügy látszik
ugyan, mintha a második ádvent várása a meg
váltott világtól megundorodott, de mégis hivő
lelkeknek olyatén várakozása lenne, mint volt
az ótestámentombeli kegyeseké és prófétáké,
akik várták Izrael megvigasztalását. Ügy látszik,
mintha a mi társadalmunk testén hordaná a po
gány bélpokol minden bűzhödő fekélyét. Tehát
úgy látszik , mintha az Isten Bárányának vére
éppen olyan hiába ömlött volna, mint a bakok
nak és tulkoknak a vére. Ámde van nagy különbség. Mert az Istenben hivő lélek most benne élhet
abban, aki Bethlehemben megszületett, s az is
teni kegyelem elvégzi benne azt a csodát, hogy ,

Matlelanlk Hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre § P. 41 HL, félévre 3 P
20 ML, lenedévre 1P. 60 ML En szél 16 lill
Hirdetési érák Megegyezés szerint.

elfordulva a világtól, sőt megfeszítettvén a világ
nak mégse legyen prédája a semminek, a nagy
és tátongó ürességnek, hanem odaadja magát
annak, aki legyőzte a világot azzal, hogy köztünk
élt, szenvedett és meghalt. Az emberi butaság
nak, gonoszságnak és dölyfnek, a brutális ha
talmi őrjöngés minden pressziójának és kegyet
lenkedésének diadalmasan tudja a hivő ember
ellenszegezni a győztesek hitvallását: Az Isten
velünkI Az Isten köztünk! Immánuél!
Tízmillió katona holttestét takarja félvilág
csataterein a hant, néma és mégis kiáltó bizony
ságaként az ember állatiasságának, sőt az álla
ténál alacsonyabbrendű ösztöneinek s százmil
liók nyomorától terhes tél rejtegeti méhében új
szörnyűségek világrajövetelét, de a hivő ember
nek megadatott, hogy az Istenben való békesség
gel szívében nézze ennek az apokaliptikus em
beriségnek tobzódó hánykolódását, amikor a böl
csek bölcsesége az őrültek házának szisztemati
kusan hatványozott bolondságává lesz s a tüzbe
dobott emberskorpió önmagába csepegteti gyil
koló mérgét. Mert kétségtelenül megjelent az
Isten kegyelme minden embernek. Az örökélet
nek illata beleáramlott a bűneinek rothasztó bű
zében párázó világba s életnek illata a hívőnek,
halál illata az istentelennek.
Mindaz a szennyes tajték, amit az’ember
óceán hullámgyürűi túrnak, a sarokba szorított,
reszkető gyávaság izzadmánya. A Mammon csat
lósainak akár jobboldali, akár baloldali forra
dalma a gonoszlelkektől gyötört maniakusok és
nyavalyatörősök rángatózása amellett a másik
forradalom mellett, amelyet indítanak a világon
azok, akik az Istenben bátrak s tudják, hogy
azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra
van. Szovjetoroszországban milliók koplalnak, a
„keresztyén" államokban is milliók koplalnak;
a bolsevizmus milliókat forgat ki vagyonukból,
a kapitalizmus is milliókat tesz nincstelenné. A
testet megölik, de a lelket nem ölhetik meg s az
angyalok énekét nem némíthatja el többé sem a
vörös pöröly zuhogása, sem az arany csengése.
Az Istenben hivő ember süketen megy el az ősi
kigyó marásából ki nem gyógyultak jelszavai és
sibbóletjei mellett s csak egy hangot ismer, a
Pásztor szavát, amint hívja, gyűjti, vezeti nyá
ját. Ezek a hivő lelkek nem hallgatnak a báránybőrbe öltözött farkasok ordítására, sem a nyáj
rovására élő béresek noszogatására. Semmi ürü
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gyön nem tántorodnak meg abban a bizodalmukban, hogy az Istenben az emberekhez jó aka
rat van s az a hivatásuk, hogy itt a földön a jó
akaratot terjesszék az emberek között, mert az
Isten élettörvényének betöltése minden körül
mények közt és minden viszonylatban a megbo
csátásra kész, tűrő szeretet.
A Jézus Krisztus által a hősöknek egy új
légiója masírozott fel a világ vérmezejére. A
szeretetnek hősei, akiknek csatadala a karácso
nyi angyalének. Ahol megjelennek, ott az ördög
mozgósítja minden erejét, s igénybe veszi min
den agyafúrtságát. Hazugság, rágalom, véreng
zés, tömlöc, meggyalázás, testi és lelki kínzások,
kecsegtetések, csábítások, pénz, könny és vér,
verejték és bilincs: mind eszközzé lesz az ördög
kezében, hogy ha lehet elveszítse még a kivá
lasztottakat is. Minden hiába! Az új hősi légió
nem pusztul ki; a Szentlélek eredménnyel tobo^roz s az Isten jó akaratának evangéliomát hir
detik szerte a világon. Ne félj, légy bátor meg
váltottak nyája, tetszett a ti Atyátoknak, hogy
adjon nektek országot! A szelídek örökségül bír
ják a földek. Az istentelenek magva elvész.
Az anyaszentegyháznak adjon a Szentlélek
megvilágítást és erőt, hogy teljes bizodalommal
és bátorsággal hirdesse a marakodásra minden
alkalmat és ürügyet kapásból megragadó világ
nak Isten jó akaratát az emberekhez, akikhez el
jött az, aki Ember Fiának nevezve magát élettel
mutatta meg, hogyan kell az embernek élni e vi
lágban. G lo r ia in e x c e ls is D eo !
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meg a Szentirás igazságát. Krisztus beszéde lelkűk mé
lyén ragadta meg őket s az ige élet és világosság lett
nekik. Ha azonban ez az Istenben gyökerező élet vallá
sunknak gyökere, milyen messze távozott akkor néhanéha a mi vallásosságunk a krisztusi középponttól és
forrástól, hogy annyiszor vált szőrszálhasogató tanvitává
s a szertartások felett folytatott civakodássá. Az igazi
orthodoxia az életnek és gyakorlatnak a krisztusszerüsége. Hogy a Krisztus földi egyháza soha sem mondott
egészen csődöt, annak magyarázata abban van, hogy az
egyházban, akármilyen gyöngén és vékonyan is, mindig
csörgedezett az Isten és emberek iránti szeretetnek egyegy erecskéje, s még a legsivárabb és legmeddőbb kor
szakokban is akadtak hívő lelkek, akik betöltötték Krisz
tus élettörvényét. Az egyházat nem a zsinatok, nem a
theológusok, nem a doktorok s nem a tudósok éltetik,
hanem szentjei. Krisztus bizonyságtevői a földön az igaz
kegyesek, nem az igaz tanok.
Mikor a La Manche-csatornán ment keresztül a
hajónk, az angol partok mellett láttam egy elsülyedt háromárbocos hajót. Viharban zátonyra jutott és elsülyedt,
csak az árbocainak a csúcsa látszott ki a hullámok kö
zül. Viharban, ködben nehéz kikerülni a sziklákat, záto
nyokat. Hitünk és vallásunk azzal igazolja magát Isten
és ember előtt, hogy az élet tengerén hányódó emberek nek segítségére megy a viharban, ködben, a sziklák és
hullámok között. A mai keresztyénségben sok az elmélet,
a tudományosság, az elvont okoskodás és dialektika.
Több szív és szolgálat kell bele. Akármit rejteget magá
ban a jövendő, békét és a harcütötte sebek gyógyulását
csak a jóság és jó akarat hozza meg. Ezt hirdeti Kará
csony ünnepe és ezt valósította meg életében a Krisztus,
aki „az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ö
valóságának képmása."

Karácsonyi sugallat.
A karácsonyi örökszép történet ellenállhatatlanul
belopja a szívekbe a hit, remény, szeretet melódiáját. A
Karácsony köré csoportosuló események belevésődnek
az emlékezetbe s végig kisérnek egész életünkön. A
bethlehemi istálló, a jászol, a bepólyált kis Jézus, a pász
torok, a napkeleti bölcsek, az angyalok élnek, mozognak
s megtanítanak bennünket a jóságra, türelemre, tiszta
örömökre. Illő dolog is, hogy az Istennek egyszülött Fia
köré aranyszálakból szőjjön glóriát a legegyszerűbb és
legtökéletesebb művészet: a gyermeki áhitat és gyerme
teg hit. Valamennyien rászorulunk, hogy emlékeztetőt
és ízelítőt kapjunk azokból a dolgokból, amelyek
az élet legtápdúsabb eledelét szolgáltatják. Jól esik, ha
visszatér hozzánk gyermekkorunk elevenebb és több te
remtő erővel megáldott ideje s ráeszmélünk, hogy amit
az évek elvittek, bármily becsesek lettek légyen is, nem
vesztek el nyom nélkül, hanem benne vannak életünk
és lelkületűnk szövedékében s sok mindent annak kö
szönhetünk, amit az egymás után következő Karácso
nyok beleíontak.
Sok ember, aki életét a tudományoknak szentelte
s csak a tudomány terén elért sikereket becsülte, sok
ember, aki vagyonszerzésre adta a fejét s a sikert a va
gyonmérleggel mérte, amikor kezébevette az evangéliomot és odahallgatott annak beszédére, aki hatalommal
é9 szeretettel tanít, vakító fényű kijelentésnek ismerte

Egyetemes közgyűlés,
1931. nov. 27.
(Befejező közlemény.)

Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, az
Egyetemes Gyámintézet egyházi elnöke terjesz
tette elő a G y á m in té z e t jelentését. A Gyáminté
zet idei közgyűlését Balassagyarmaton tartotta,
november 21—22-én. A kerületek Báró Feilitzsch
Bertholdot ismét egyhangúlag megválasztották
6 évre világi elnöknek. A gyámintézeti gyűjtés
eredménye messze elmaradt a tavalyitól. Az
adományok összege: a dunántúli kerületben
10.703.30 P, a bányaiban 3.543.58 P, a tiszaiban
1.601.63 P, a dunáninneniben 1.253.85 P. Min
dent összevéve a Gyámintézet körülbelül 35.000
P-vel tudta gyülekezeteinket segélyezni. A sze
mélyi változásoknál: a bányai kerületben vil. el
nökké dr. Tomcsányi Vilmos Pál nyug. igazság
ügyminiszter, a tiszai kerületben világi elnökké Pazár István, a pesti alsó egyházmegyében egy
házi elnökké Dedinszky Gyula kiskőrösi lelkész,
a pesti közép esperességben világi elnökké dr.
Mikler Gusztáv, a győri egyházmegyében világi
elnökké Szalay István, a somogyi egyházmegyé-
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ben világi elnökké Jamrich Béla, a fehérkomá
romi egyházmegyében egyházi elnökké Irányi
Kamill, a nógrádi egyházmegyében vil. elnökké
Horváth Sándor, a hegyaljai egyházmegyében
egyházi elnökké Tavassy Zoltán, egyetemes
gyámintézeti pénztárossá Szelényi Gyula válasz
tattak meg. A németországi Gusztáv Adolf-Egylet százéves jubileumával kapcsolatban a közgyű
lés úgy határozott, hogy az ünnepélyen képvisel
teti magát az egyetemes egyház, a jubiláló Egy
letnek ünnepi ajándékot ád, s felszólítja az öszszes egyházközségeket a perselygyüjtésre.
Az O rszágos L u th e r-szö ve tség jelentése
kapcsán a közgyűlés felhívja a gyülekezeteket,
hogy egy vasárnapi offertórium összegét juttas
sák a Szövetségnek. — A „L u th er É lete” című
film hazánkban nem kapta meg az engedélyt a
bemutatásra. A bányai egyházkerület megálla
pította, hogy egyáltalán nem érvényesül ebben
a kérdésben ultramontán befolyás, felekezeti sé
relem nincs, mert saját lelkészeink véleménye
alapján tagadták meg a bemutatási engedélyt.
A közgyűlés úgy határozott, Scholtz Ödön espe
res és Németh Károly hozzászólása után, hogy
úgy a rádióban, mint a mozgóképszínházakban
kívánatosnak tartja a protestáns erkölcs és kul
túra érvényesülését. — Tárgyaltatott az evan
gélikus és református egyházak közötti reverzálisok és á tté ré se k ügyének szabályozása; a köz
gyűlés a kérdést a napirendről levette.
A fe lle b b e zé se k során tárgyaltatott a budai
fellebbezés, hogy t. i. a budai egyházközség jú
nius 2-iki közgyűlése tárgysorozatba felvétel nél
kül küldött ki képviselőket a bányai kerületi gyű
lésre. A közgyűlés a fellebbezést elutasította s a
bányai kerületi gyűlés e tárgyban hozott határo
zatát jóváhagyta. Ennél a pontnál Sándy Gyula
kérte az egyetemes elnökséget, hogy a budai fe
gyelmi ügy, amelynek annyi romboló hatása van
a gyülekezetekre, mielőbb befejeztessék. — A
veg yes h á za so k egyházi adózásának ügye a na
pirendről le vétetett. — A m issziói e g y h á zk ö zsé 
g ek szavazati jogának kérdésében a közgyűlés
megállapította, hogy csak azoknak a gyülekeze
teknek van szavazati joga, amelyek a rendes lelkészi állást törvényes választás útján töltik be.
— A le lk é szja v a d a lm a k ügyében a közgyűlés
felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez a lelkészi korpótlékoknak egész összegben való folyó
sítása és a termény járandóságoknak új értéke
lése céljából. — A h a d ikö lcsö n ö k karitatív valo
rizálása során egyházunknak juttatott ségély
8000 pengőre csökkent le, ebből 1120 P illeti az
egyetemes nyugdíjintézetet. — A szabályrende
let-gyűjtemény munkálatban van; egyházjogi és
közigazgatási szaklap indítására irányuló javas
latot a közgyűlés nem fogadta el. A közgyűlési
napidíj tíz pengőben állapíttatott meg. — A va
sárnap megszentelése, október 31-nek és Nagy
pénteknek védelme tárgyában a közgyűlés felterjesztést tesz a kormányhoz. A naptárreform
hoz a közgyűlés hozzájárul, de kívánja, hogy a
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reform olyan módon történjék, hogy a reformá
ció emléknapjának, október 31-nek megünnep
lése ne váljon lehetetlenné. A Debrecenben lé
tesíteni szándékolt krematórium ügyével kapcso
latban a közgyűlés úgy határoz, hogy annak fel
állítása ellen elvi kifogása nincs.
A liturgiái b izo ttsá g jelentésével kapcsolat
ban Pazár Zoltán szükségesnek tartja az Erős
Várunk egységes szövegének és dallamának meg
állapítását. Paulik János dallamos könyv kiadá
sát mondja kívánatosnak. — A februárban tar
tandó leszerelési konferencia alkalmából a köz
gyűlés határozatot nem hozott.
A v á la sztá so k során az egyetemes felügyelő
meleg szavakkal búcsúzott Bendl Henrik kor
mánytanácsostól, az egyetemes egyház nyuga
lomba vonuló pénztárosától; neki a közgyűlés
buzgó munkálkodásáért elismerését és köszöne
tét fejezte ki; helyébe megválasztotta pénztáros
nak Szelényi Gyulát, aki az esküt a közgyűlés
szine előtt letette. Az egyetemes törvényszékbe
Hollós Jásos soproni lie. igazgató helyébe bevá
lasztatott Fáik Henrik a bonyhádi reálgimná
zium igazgatója. Pálmai Lajos tb. esperes összes
állásáról lemondott. A protestáns közös bizott
ságba póttagnak beválasztatott Ziermann Lajos;
a tanügyi bizottságba Németh Sámuel és dr. Ko
vács Sándor; az alkotmány- és jogügyi bizott
ságba Konkoly Elemér; a pénzügyi bizottságba
Zsigmondy Kálmán és Konkoly Elemér; a zsi
natot előkészítő bizottságba Zongor Béla és Kon
koly Elemér; az adóalapi bizottságba Kiss Samu;
a racionalizálási bizottságba Zorkóczy Samu,
Dómján Elek, Händl Vilmos, Mihalovics Samu.
Szentmártoni Radó Lajos, Hanzmann Károly.
Kemény Lajos és dr. Mikler Károly.
A ta n ü g yi b izo ttsá g jelentésével kapcsolat
ban a közgyűlés kimondta, hogy a Kiskáté jubi
leumi kiadásának kötelezővé tett szövegét a tan
könyv kiadók és írók szabadon átvehetik. A po
litikai községek a tanítói nyugdíjintézeti járulé
kokat kultuszminiszteri rendelet értelmében
megfizetni kötelesek. Március 1-ig bejelentendők azok az evangélikus iskolák, amelyekben
meg van engedve az, hogy a r. kath. hitoktató
bennük hittanórákat tartson.
A k ö ltsé g ve tés 552.000 pengő szükséglet és
536.000 pengő fedezetet mutat; a közalaoi járu
lék minden lélek után 1 fillér; a közalapi segé
lyek változatlanul maradtak. Az adóalapi se
gély maximuma 700 nengőben, minimuma 20
pengőben állapíttatott meg; 33.000 pengő kerül
szétosztásra, ebből 15.000 pengőt a négy kerület
kap és pedig a bányai és dunántúli egyenként
5000 pengőt, a dunáninneni és a tiszai egyenként
2500 pengőt.
A Luther-Otthon, a Luther-Társaság és a
Misszióegyesület jelentésének előterjesztése után
az idei egyetemes közgyűlés D. Geduly Henrik
püspök, egyházi elnök imádságával este félnyolc
órakor ért véget.
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Falusi kisiskoláink védelmében.
(Befejező közlemény.)

Szembeötlő, hogy az osztott népiskola fel-!
osztása mennyire el vonatkozott az élettől, —|
amelyre pedig az iskola állítólag nevelni akar.
Kaszárnyákon, börtönökön és gyári műhelyeken
kívül, tehát egészen különleges rendeltetésre
szárit intézményeken kívül sehol az életben nem
fordul elő az, hogy emberek életkoruk szerint
volnának egymástól elkülönítve. S míg az állam
a keresztyén erkölcs alapján áll és a családban
látja a társadalom alapsejtjét, addig különösnek
kell tartanunk, hogy az életre nevelő iskolában
perhorreszkálja azt, hogy az iskolateremben
együtt legyenek fiúk és leányok a 6—12 éves
korig. Megengedem, hogy a 6—8 éves gyermekek
csoportjának más a lelki komplexuma, mint a
10—12 éves gyermekeké, s hogy a csoportosítás
nak van gyermeklélektani és fiziológiai alapja.
De nem ismerem el, hogy emellett ne volna
jogosultsága a család-jellegü csoportosításnak.
Nem ismerem el azt sem, hogy egy életkor és
nemek szerint csoportosított városi iskolai osz
tály a nevelés szempontjából és az élet szem
pontjából egyöntetűbb lenne és a testi fejlettség
ben nincs olyan nagy különbség a tanulók közt,
mint az osztatlan iskolában, de milyen nagy kü
lönbségek vannak azon családoknak vagyoni, tár
sadalmi, műveltségi és erkölcsi színvonala közt,
amelyekből az egyazonos életkorú gyermekek
kikerülnek! A m it a z o s z to tt is k o la a z e g y a z o n o s
é le tk o r ré v é n e g y ö n te tű s é g te k in te té b e n n y e r ,
a z t t e té z v e , e lv e s z ti a ta n u ló k s z á r m a z á s á n a k ,
c s a lá d já n a k , k ö r n y e z e té n e k k ü lö n b ö z ő s é g e v á m 
ján .

Az osztott iskolát nem kárpótolja az élet
kor és tanterv szerint való tagozódás azért, amit
elveszt e különbségek miatt. S én a falusi, osz
tatlan kisiskolát, ahol 6—12 éves olyan fiúk és
leányok vannak együtt, akiknek is k o lá n k iv ü li
é le te nagyjában azonos gazdasági és kultúrális
keretek közt mozog, pedagógiailag is kénytelen
vagyok sokkal egyöntetűbbnek tartani, célsze
rűbbnek tartani, mint a nagyvárosi osztott isko
lát. Nem helyeselhetem azt az iskolapolitikát,
amely a tananyag eredményes feldolgozásának
alája rendeli az életet. Nem helyeselhetem azt az
iskolapolitikát sem, amely a tanító kényelmi ér
dekeinek alája rendeli a tanuló életérdekeit. Az
élet nem abból áll, hogy a tananyagot magunkba
szívjuk. A helyes életet nem abból tanuljuk meg,
hogy a tantárgyakat elvégezzük. Az élet emberi
együttélés s a gyermeknek az iskolában a tan
anyag mellett azt is meg kell tanulnia, hogy a
gyengébbekkel és az erősebbekkel, a fiatalabbakkal és az öregebbekkel hogyan lehet együttélni
s az életet, a társadalmat előbbre vinni.
Nem kis jelentősége van annak sem, hogy
a testvérek együtt vannak, egy tanító vezetése
alatt; a családi kötelék az iskolában sem szakad
el; a testvérek tudják egymásról, hogy miként
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viselkednek, mi a lecke. így a szülők otthon
könnyebben tájékozódhatnak gyermekeik előme
neteléről és viselkedéséről. S mivel az osztatlan
iskolába k e v e s e b b c s a lá d gyermekei járnak, a
tanító jobban megismerheti tanítványainak ott
honi környezetét, mint az osztott iskolában, ahol
egy-egy családnak csak egy-egy gyermeke jár
ugyanazon tanító keze alá, tehát ahol 70 gyer
mek 70 családot jelent, az osztatlan iskolában
pedig ugyancsak 70 gyermek talán 30 családot.
Az osztatlan iskolában a tanító nem végezheti el
azt a tanagyagot, amit az osztott iskolai tanító;
ámde mennyivel alaposabban elsajátítja a kisebb
anyagot az a tanuló, ki már első osztályos korá
tól kezdve kapkod abból is, amit a hatodik osz
tályosok tanulnak! Repetitio est mater studiorum
(az ismétlés a tudományok anyja); az ismétlés
milyen közvetlenül adódik az osztatlan isko
lában!
A nagyvárosi osztott iskola soha nem tud
olyan életeleven munkát végezni, mint a falusi
kisiskola. Ennek az utóbbinak az élete sokkal
közelebb áll a falu életéhez, mint amazé a város
életéhez. A falusi kisiskola tanítója ne kedvetlenedjék el a hangzatos modern pedagógiai jel
szavak és kényszeredett módszerek miatt. Ami a
modern pedagógiában jó, életrevaló, az inkább
megvalósítható falun, a kisiskolában, mint a
nagyvárosi mechanizált, az élettől elvonatkozott
osztott iskolákban.

Ne félj!
Az első beszéd, mely a Ujtestámentomban elhang
zott, Gábriel angyalé. Keresztelő János születését jelenti
meg Zakariás papnak. S az angyali szózat első szavai
azt mondják: „Ne félj!" — A közmondás azt tartja, hogy
jobb félni, mint megijedni, de a közmondásnak, akár
hány nemzedék óvatossága és okossága szűrte is bele a
levét, ha igaz volna is a világ dolgaiban, nincs igaza ott,
ahol az Isten kezd el az emberi nem megszabadításán
munkálkodni.
Képzeljük el, mi lett volna a világból, ha a legki
válóbb emberek életük mottójául a bátorság és kocká
zat helyett az óvatosságot és a kényelmet, választották
volna. Ha az emberiség nagy hősei azon a véleményen
lettek volna, amit a Prédikátor drasztikusan így fejez ki:
„Jobb az élő eb, hogynem a megholt oroszlán." Ha Pál
apostol azt mondta volna: „Az életem drágább, mint a
szolgálatom." Ha Luther Márton úgy vélekedett volna,
hogy kár lesz Wormsban az életét kockára tenni. Ha
Nightingale Florence a krimeai katonakórházak borzal
mai helyett inkább otthon marad rózsafái között.
A bátor ember nemcsak boldogabb, mint a gyáva,
de nagyobb bizonytalanságban is van. Az evangéliomokban utána lehet nézni, hogy Jézus hányszor tanácsolt
óvatosságot s hányszor bátorságot. „Ne félj, csak higyj!"
ez a Jézus szava és példája. Azt mondja Jézus: „Ne fél
jetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg
nem ölhetik; hanem attól féljetek, aki mind a lelket,
mind a testet elvesztheti a gyehennában". Az óvatos,
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félénk, gyáva ember azt félti, amit nem érdemes félteni.
S épen azért naponta százszor elveszti. A gyáva katona
mint katona minden ártalmatlan lövésre meghal, mert
elveszti a katonaleiket. Nem ér-e ezerszer többet, a nán
dorfehérvári hőssel leugrani a toronyból a törököt magávalrántva s mint katona örökké élni?
A keresztyén ember Krisztus katonája, s amíg igazi
katona, addig teljes biztonságban van a halálban is, mert
a vitéz nem akkor hal meg, amikor golyó fúródik a szi
vébe, hanem amikor a szivéből kiszalad a bátorság és a
hűség.
Az óvatosság és félelem megrothasztja a jellemet,
lesilányitja az életet, kiöl a lélekből minden kezdem é
nyezést és vállalkozási kedvet. „Gyáva népnek nincs
hazája." „Bátraké a szerencse." „Aki mer az nyer.'* íme
néhány közmondás, amelyek inkább megfelelnek a való
ságnak. Aki az életét félti, az elöbb-utóbb odakerül, hogy
fél az élettől, mert az élet minél tartalmasabb és gazda
gabb, annál több veszedelemmel és kockázattal jár.
A bátor ember hivő ember. Hiszi, hogy minden v e
szedelemben ottvan az isteni gondviselés, hogy az Isten
mindent jóra fordíthat s akármilyen kilátástalan is a
helyzet, az Isten minden gátat át tud törni. Dávid király,
aki elég sok viszontagságon és veszedelmen ment k e
resztül, a 16. Zsoltárban azt énekli, hogy az Istennél tel
jes őröm van. Olvassuk el azt a zsoltárt s megtanulhat
juk egy nagy katonának, győzedelmes hadvezérnek, ih
letett költőnek, erős hívőnek élettitkát: életét az Istenre
bízta, lelkét Istennek ajánlotta, s biztonságban lakozott.
Az életnek csak a bátrak tudnak örülni, mert csak a
bátrak mernek élni. A többiek árral vannak elfoglalva,
hogy az életüket biztosítsák veszedelmek, betegségek,
öregség és halál ellen; s mire meghalnak, már rég meg
holtak.
Jézusnak van idevonatkozólag egy felséges mon
dása, amelyen bátor hősök nevelkedhetnek az Isten or
szágának harcaira: „Aki csak. él és hisz én bennem, soha
meg nem hal." A legnagvobb eretnekségek közé tartozik
az élet féltése és a halálfélelem; ez gonoszabb és mérge
zőbb minden tanbeli eretnekségnél, mert kiszívja Krisz
tus-király katonaságából az életörömöt, a bátorságot,
a katonabecsületet és a harci kedvet.

Egyház és depresszió.
A világ politikai és gazdasági helyzete olyan
zavaros és annyira élére van állítva, hogy az egy
ház könnyen szem elől tévesztheti az általános
nyugtalanságban és bizonytalanságban azt a sajátlagos hivatását, melyre rendeltetett, t. i. hogy
hangoztassa és szemléltesse a lelkieknek felsőbb
rendűségét egy olyan világban, melv azokat min
dig háttérbe akarja szorítani. Tagadhatatlan
tény, hogy a vallásos érdekek és értékek sokat
vesztettek eleven erejükből s a keresztyénség
úiabb válsághoz érkezett el. Igaz, hogy vallásos
időket már többször is átélt a keresztyénség, de
ez bennünket, akik most élünk, ne ringasson ké
nyelmes optimizmusba, mert a jelenkor válsá
gának megoldása a mi feladatunk s ez a feladat
a rohamosan romló gazdasági helyzettel együtt

egyre sürgősebbnek jelentkezik. Másfelől tény
az is, hogy a válság egyúttal nagy lehetőségeket
és alkalmakat is kinál a szolgálatra, a keresztyén
vallás erőinek megbizonyítására és alkalmazá
sára. Attól kell tartanunk, hogy ezt az alkalmat
elszalasztjuk, még nagyobb szégyenkezéssel és
önbizalmatlansággal kerül ki a keresztyénség
ebből a világválságból, mint tizenhárom éve a vi
lágháborúból, amikor — emlékezhetünk rá — a
keresztyénség csődjéről beszéltek olyan meg
győző erővel, hogy a keresztyénség azóta sem
Keveredett ki az apologetikus magatartásból és
a mentegetőzésből. A tehetetlenségnek egy újabb
jele, a bátortalanságnak és meghunnvászkodásnak egy újabb dokumentálása olyan csapást je*
lenthetne a keresztyénségre, amelyből nehezen
lábolhatna ki.
Világos, hogy a háború előtti állapotok viszszaállítása nem jelentene gyógyulást, mert hi
szen azok magukban hordták a háború csiráit.
Épenúgy, a gazdasági krízis előtti állapotok visz*
szajövetele sem jelentene tartós javulást, mert
ezek is magukban hordozták a krízisnek a csi
ráit. A visszafelé orientálódás nem hoz javulást.
De azért mégis tanulhatunk a múltból. Azt, ami
a mai helyzetet előidézte, nem szabad mégegy*
szer elkövetnünk. A világháború az egyházat ké
születlenül találta. A gazdasági krízis szintén.
Sem a háború nagymesterei, sem a krízis felidé
zői nem törődtek azzal, hogy mi a keresztyénség
felfogása háborúról, gazdálkodásról, pénzügyek
ről. Eszük ágában sem volt attól félni, hogy a
keresztyénség elgáncsolhatná terveiket. Igazuk
volt. S igazuk van most is. Általában véve az egy
házak meg vannak elégedve, ha békében hagy
ják őket. Visszavonulnak a túlvilági, vagy az
apokaliptikus álláspontra, s onnan várják, vala
merre csak elfordul a helyzet. Az egyháztól, a
keresztyénségtöl azok, akik, azt hiszik, hogy a
világ és a népek sorsát intézik, nem várnak se
jót, se rosszat. Csupán azt követelik meg, hogy
csendben maradjon, ne szóljon közbe.
Az egyház azonban nem mozoghat a legki
sebb ellentállás vonalán és nem választhatja ki
magának a legkényelmesebb pozíciót hűtlenség
és létének feladása nélkül. Az a semmibevevés,
lekicsinylés, megvetés, amelyben része van, nem
a Krisztus keresztjéért viselt gyalázat és megvettetés, hanem a lomháknak, a tehetetleneknek
kijáró osztályrész azoktól, akik élni, cselekedni
és alkotni szeretnének. Az államférfiak, nemzetgazdászok és politikusok, habár programm és fej
nélkül, de mégis tanácskoznak, konferenciáznak,
mozognak, gondolkodnak és tépelődnek. A keresztyénségben, s nevezetesen hazai evangélikus
keresztyénségünkben nincs nyoma annak, hogy
valaki azt vélné, hogy az egyháznak valami sze
repe kell legyen a kibontakozásban. Ügy látjuk,
hogy az egyház is azok közé tartozik, akik vala
hogyan meg akarják úszni a válságot, a lelkevesebb veszteséggel. Az egyház nem akarja meg
látni, hog” éppen ez a valóság a legjobb, Isten
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adta alkalom az egyháznak arra, hogy létjo
gosultságát kimutassa, szemléltesse és bebizo
nyítsa. Az egyháznak most kell teljes gőzzel és
egész erejének latbavetésével dolgozni. Tálentomait most kell kamatoztatni. Kegyelmi ajándé
kaival most kell előállni. Ismerjük fel az idők je
leit. Olyan elszakadások történtek a keresztyénségtől az utóbbi tizenöt évben, amilyenre az egy
ház történelmében nincsen példa. Oroszország
nyíltan az istentelenség, sőt az istenellenesség
alapján dolgozik. Kinek jut eszébe a nyugati ál
lamférfiak és nemzetgazdászok közül kombiná
cióba venni, hogy a bolsevizmus megbuktatátásában nem lesz-e döntő tényező az, hogy a szov
jetköztársaság istentelen, sőt Istenellenes? A
nyugati civilizációnak hitetlenségét és képmutattását semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
a vallásellenes propagandát a nemzetek élete
szemoontjából egyáltalán nem tekinti számbavehető és számbaveendő faktornak. S ha az egyhá
zak nem mutatnak életet, elevenséget, akkor a
következmény az lesz, hogy a krízis utáni kor
szakban a vallást, a keresztyénséget Európa éle
téből egészen kiküszöbölik.
(Folytatjuk.)

Megbizhatók-e az emberek ?ij
Manapság könnyedén vállalkoznak az em
berek különböző kisebb, nagyobb és még nagyobb
rendű akciók megszervezésére, útnak eresztésére
kezdve az ablakok virágokkal díszítésétől egé
szen a világbéke megteremtéséi*. A duzzadó vi
torlák azonban rendszerint már rövid utazás után
lustán lógnak s néha még a hajó is tönkremegy.
Akkor aztán halljuk a panaszokat, hogy nem ér
demes semmit sem csinálni, az emberek közö
nyösek, rosszak, megbízhatatlanok stb.
De ki mondta, hogy az embereknek csak
füttyenteni kell s azonnal összefognak, hogy a
világ vagy egy kisebb közület kátyúba jutott sze
kerét kiemeljék s előbbre tolják? Ki mondta azt,
hogy az emberekre lehet építeni, s az emberek
ben meg lehet bízni? Azoknál a meghiúsult vál
lalkozásoknál már az elgondolás és a kiindulási
alap téves volt.
A Szentírás sehol sem tanítja, hogy az em
ber megbízható. Ellenkezőleg a legnagyobb hatá
rozottsággal, világosan tanítja, hogy az ember
szíve gondolatának minden alkotása szüntelen
csak gonosz. Jeremiás prófétánál olvasom: „Át
kozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe
helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő
szíve.“ Jézus azt tanítja: „A szívből származnak
a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtö
rések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizony
ságok, káromlások.“ János apostol és evangé
lista Jézusról azt írja, hogy Jézus nem bízta ma
gát a zsidókra, mert „ismeré mindnyáj okát“.
Megmondta Jézus, hogy senki sem mehet őhozzá,
hanem az Atyától van megadva néki. El volt ké
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szülve rá, hogy még a tanítványai is mindnyájan
megbotránkoznak benne s a Szentlélektől várta
az erőt, hogy a tanítványokból bizonyságtevők
legyenek.
Mennyi jóakaratu mozgalom patakja sik
kadt el a világ fövényében csak azért, mert az
irgalmas emberbarátok sem önmagukat, sem
azokat nem ismerik, akiket boldogítani szeret
nének! Feltételezik, hogy a világ gonoszsága
mindenkit megbotránkoztat; hogy a rosszat tu
lajdonképen mindenki gyűlöli; hogy az igazság,
jóság és erény diadalán kivétel nélkül az egész
emberiség örvendezne. Pedig — csodálatos —
Jézus azt mondja, hogy az emberek inkább sze
retik a sötétséget, mint a világosságot, hogy a vi
lág ő benne, a világ világosságában botránkozik
meg; hogy az emberek őt gyűlölik és tanítvá
nyait, követőit is gyűlölni fogják. Jézus életéből,
szenvedéséből, halálából, szavaiból s egész taní
tásából nyílván kiderül, hogy a világmegváltás
munkája nem abból a feltevésből indult ki, hogy
az emberek hajlanak a jóra s kedvelik azt, ami
tiszta, igaz és szent.
Ellenkezőleg. A feltevés az igazságnak meg
felelően az volt, hogy a megváltandó emberiség
s az egész világ elveszett, elkárhozott, megrom
lott a bűn miatt; a saját erejéből a jóra abszo
lúte képtelen, a szabadulásra tehetetlen, az üd
vösségre érdemtelen. Csak az Isten igéjétől eltá
volodott, a világtól rabul ejtett, a keresztyénség
évezredes tanításától elrugaszkodott civilizáció
káprázata hitette el az emberekkel, hogy az em
ber önmagában is fejlődésképes, kívánja és sze
reti a jóságot és igazságot. Ä valóság pedig az,
hogy ha az embernek szíve nem volna gonosz,
akkor az országok, népek, családok életében nem
akadna hely a gonosznak, holott látjuk, hogy Jé
zus már megszületésekor istállóba szorul, já
szolba kerül s végül a keresztfán végzi be életét
és munkáját. Ha az emberek nem kedvelnék a
bűnt, akkor nem tűrnék a bűnt. A nagyszabású,
milliókra nyomorúságot zúdító gazságok azért
lehetségesek, mert milliók kaphatók a gazságra.
A világnak mai állapota, igazán siralmas és
veszedelmes helyzete azért alakulhatott ki, mert
a kapzsiság, irigység, fösvénység, telhetetlenség,
káröröm, versengés, civakodás, másénak megkívánása általában benne van a szívekben. Nem
egynéhány gazembernek a lecsukása a feladat;
minden anyaszülte ember magában hozza a vi
lágra a bűnt. A bűn népszerű. A bűn mindig
számíthat nyílt vagy titkos szövetségesekre, se
gítőtársaikra, palástolókra, vagy közömbösökre,
mely utóbbiak más irányban vétkezve, szemet
húnynak az „emberi gyarlóságokon“.
Az emberekben nem lehet megbízni. C sa k
a z ú js z ü lö tt e m b e re k b e n le h e t m e g b ízn i. Ezek
által építi Krisztus kiválasztott magának a vi
lágban. Ezek alkotják az Újszövetség népét.
Ezek sugározzák a világosságot, a meleget, az
életet.
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HÍ REK.
— Boldog Karácsonyi ünnepelteti Olvasóinknak
Istentől megáldott ünneplést és újesztendót kívánva, kö
szönetét is mondunk mindazoknak, akik az Ur 1931. évé
ben az Evangélikusok Lapját anyagi és erkölcsi támo
gatásban részesítették. A szerkesztőnek mindig nagyon
jól esett, ha jó akaratot tapasztalhatott munkája irányá
ban, amire még ebben a rideg és önző világban is volt
nem egy példa. Különösen megköszönöm azoknak a fá
radozását, akik írói munkássággal is hozzájárultak a
szerkesztő tehermentesítéséhez. A szerkesztő ezentúl is
kész az evangéliom ügyéért fáradni és áldozni, mégis
szeretettel kell kérnem azokat, akik a lap előfizetési
árát nem küldték be és hátralékban vannak, szíveskedje
nek tartozásaikat kiegyenlíteni s az előfizetést idejében
megújítani.

— D. Kapl Béla püspököt tizenöt esztendeje iktat
ták be tisztségébe. Ebből az alkalomból sokan üdvö
zölték, bár a püspök minden ünneplést elhárított.
— Dr. Morehead János, a Lutheránus Világkonvent
elnöke, üzenetet küldött szét a világ evang.-lutheránus
egyházainak püspökeihez és elnökeihez, a Világkonvent
nemzeti bizottságainak tagjaihoz, az evang. lapok szer
kesztőihez és más egyházi vezetőkhöz. Bevezetésként
rámutat dr. Morehead a jelen világválságra, hogy az
után hatásos képét adja annak a nehéz megpróbálta
tásnak, amellyel az egyes országok evang. egyházai küz
denek. Elsősorban az orosz mártírokra és családjaikra
gondol. Azután vázolja a szibériai határon keresztül Karbinba menekült orosz evangélikusok nyomorát. Az 1300
menekült közt 400 evangélikus van. Helyzetük nagyon
válságos. Saját véleményük szerint a visszaszállításuk
kivégzésüket jelentené. A kinai kormány tudomásukra
hozta, hogy az idei év végén más országba kell vándo
roltok. Az ukrajnai lutheránus munkáról azt jelenti,
hogy az gyarapodik. Az igehirdető állomások száma az
idei január 1. óta 8-ról 12-re emelkedett. Igen nehéz hely
zetben vannak a lutheránus kisebbségi egyházak Középés Déleurópában. Romániában például a lutheránus egy
ház az összeroppanás előtt áll, ha az utolsó pillanatban
segítséget nem kap. Nagy feladatok várnak megoldásra
Délamerikában. A bevándorlás révén a Szent Katharinai
a Paranai s más államokbeli lutheránus szinodus új jelen
tőséget nyer. Sajnos, hogy a nagy gazdasági válság miatt
azok a források, amelyekből eddig támogatást nyert,
nagyon gyengén csörgedeznek. A missziói egyházak hely
zetéről „Válságos nyomorúság fenyeget" címen tesz dr.
Morehead jelentést. Üzenetét a Lutheránus Világkonvent
elnöke annak a bizalmának a kifejezésével zárja, hogy a
reformáció egyházai a gazdasági depresszió idején meg
fogják állani a hivő, nagylelkű és hathatós együttműkö
dés próbáját

— Lctkészértekezlet. A győri egyházmegye lel
készei december 26-án tartották ádventi értekezle
tüket Győrött. Az lirvacsorát Győrffy Béla felpécl
lelkész szolgáltatta ki. Németh Károly elnök üdvö
zölte Egyházy János győrszemerei lelkészt, aki no
vember 15. óta működik az egyházmegyében. Az érte
kezlet foglalkozott az egyetemes közgyűlés határoza
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taival. Megbízta Szekeres Sándor bönyrétalapi lel
készt az egyházmegyei szórványtérkép elkészitésével,
amely alapul szolgálna a tervbevett rendszeres egy
házmegyei szórványgondozásnak. Beosztotta az u. n.
klkészcserét. Összeállította a tavasszal tartandó ötö
dik egyházmegyei presbiteri konferencia és a harma
dik 1 júsági konferencia programmját. Tárgyalta az
1000 pengős egyházmegyei Jozefinum-alap alapító le
velét, amely alapnak rendeltetése az, hogy olcsó ka
mat mellett adjon kölcsönt arra rászoruló szegény
gyülekezeteknek. Az egyházmegyei Bclmisszió Szö
vetség az idén is ingyen járatja a szórványba a Ha
rangszót 100 példányban s darabonként 30 fillérért
adja a Kis Luthcr-Naptárt szintén 100 példányban;
ötezer példányban röpcédulát nyomat az istentisz
teletek látogatásáról.
— A Bethlen Gábor-Szövetség kedden tartott ülé
sén Pesthy Pál elnöki megnyitójában rámutatott, hogy
a magyar protestantizmus széles rétegei mindinkább
ráébrednek annak tudatára, hogy milyen nagy jelen
tősége van a szervezkedésnek, a tömörülésnek. Ke
mény Lajos budapesti esperes az egyházépítö szak
osztály működéséről számolt be; Bethlen Gábor-Szabadegyelcmet indítanak annak megbeszélésére, hogy
mit tehet a prot. értelmiség a nemzetnevelés, egyházépités, népművelés terén.
A tauitóság közreműködése az inségenyhitö'
mozgalomban. A kultuszminiszter 820 -05 <1231—1931.
sz. rendeletében különösen fontosnak tartja, hogy a
tanítók, akiknek hivatásuknál fogva szociális érzék
kel megáldott embereknek kell lenniök s akik a helyi
szociális viszonyokat ismerik, a helyi »segítő-bizott
ságok« munkájába teljes erővel kapcsolódjanak be.
Annál is inkább, mert az Országos Inségenyhitő Moz
galom munkájának sikere a szegénysorsú tanköteles
gyermekek szempontjából is nagyjelentőségű. Fel
hívja a kir. tanfelügyelőket, hogy a tanítóknak ilyen
értelmű utasítást adjanak s hasonló intézkedésre fel
kérte az egyházi főhatóságokat is.
Beiratkozások a miskolci jogakadémián. A mis
kolci evang. jogakadémián az 1931 - 32. tanév II. fe
lében a folytatólagos joghallgatók boiratása 1932. jenuár hó 8—20-ig lesz. Azon középiskolai tanulók, anik
újonnan beiratkozni óhajtanak, 1931. december 31-ig
kötelesek kérvényüket a dékáni hivatalba benyújtani
Az alliansz-imahetet az 1932. évben január
4-től 10 ig tartják meg a világ összes protestánsai.
Az Evangéliumi-Világ-Allíansz magyarországi előké
szítő bizottsága a napokban szétküldi a londoni köz
pont felszólítását és programmját, ezúton is felkéri
azonban az összes protestáns gyülekezeteket és egye
sületeket, hogy tegyék meg serényen előkészületeiket
avégböl, hogy az egész világ protestánsaival együtt
ülhessék meg az imahetet.
— Szovjetoroszországban egy kormányrendelet meg
szüntette a megszakításnélküli ötnapos hetet, mert nem
vált be. Helyette hatnapos hetet hoztak be, amelyből őt
munkanap, a hatodik pedig általános szünnap.
— Az indiai keresztyének száma 5,961.000-re emel

kedett.
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— Spanyolország. A kortez ratifikálta a munkás
köztársaság új alkotmányát. A szerzetesrendeknek ti
los a tanítás, a kereskedés, úgyszintén bármiféle üz
let. A jezsuita rendet az alkotmány feloszlatta (nem
száműzte) s vagyonát elkobozta.
— Oroszország. A moszkvai Megváltó-székesegy
házat, az orosz főváros egyik leghíresebb ép.tészeti
remekét, november 5-én hat töltés dinamittal a le
vegőbe röpítették. A hatalmas robbanások a város
egész környékén érezhetők voltak. Többszáz méter
körzetben hullott alá a por és törmelék. A székesegyházat az 1812. évi napóleoni orosz hadjárat meg
hiúsulása és Moszkva akkori fölégetése emlékére épí
tették; Oroszország legnagyobb temploma volt. He
lyébe most kong esszus-épületet emelnek a bolsevis
ták. — A karácsony megünneplése ellen már megkez
dődött a propaganda; munkaszünet nem lesz, ellenben
gondoskodás történt istenkáromló és vallásgyalázó
mulatságokról.
— Gandhi: Szilárd meggyőződésem, hogy a mai
Európa nem Istennek és a keresztyénségnek, hanem a
sátánnak a szellemét valósítja meg. A sátán akkor aratja
a legnagyobb sikert, ha Isten nevét hordozza a szájában.
Európa ma már csak névleg keresztyén. Valósággal a
mammont imádja." „Könnyebb a tevének a tű fokán á t
menni, mint gazdag embernek a mennyországba jutni."
Ezek valósággal Jézus szavai. Jézusnak úgynevezett hivei az anyagi birtokuk szerint mérik erkölcsi fejlettsé
güket." „Az utolsó háború minden másnál határozottab
ban bem utatta annak a civilizációnak sátáni term észetét,
amely most Európán uralkodik. A győzők az igazság ne
vében minden erkölcsi törvényt megszegtek. Semmiféle
hazugság nem volt olyan mocskos, hogy visszariadtak
volna a használatától . . ." „Azt tartom, hogy az euró
pai keresztyénség Jézus keresztyénségének a megtaga
dását jelenti."

— Boldog családi otthon csak ott van, ahol Isten
igéje hangzik. A Magyar Keresztyének Naptára leszakítós tömbnaptár Isten igéje erejét, világosságát
viszi a szívbe, családba. Okvetlen rendelje meg és
másoknak sem adhat maradandóbb értékű karácsonyi
ajándékot. Ára 1.60 P. Megrendelhető a Bethánia
könyvkereskedésben, Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca
9. T íz darab rendelésénél 20% kedvezmény.
— D. Weitbrecht G.: Mária és Márta. Fordította
Pröhle Henrik. A Luther-Társaság jó dolgot cseleke
dett, amikor karácsonyra kiadta evangélikus leányok
nemesbülésére, lelki épülésére ezt a szép kiállítású.
342 oldalas könyvet. Szerzője D. Weitbrecht, Stutt
gartban volt ifjúsági lelkész, majd első lelkész és
prelátus; 1911-ben halt meg. Ezt a munkáját a 12
német kiadás alapján még a háború előtt fordította
Pröhle Henrik pozsonyi lelkész; igazán kár, hogy csak

most jelenhetett meg magyarul. A könyv tizennyolc
fejezete közül felsorolunk néhányat, hozzáfűzve, hogy
mindegyik fejezetben nemcsak emelkedett gondolko
dást, meleg szívet, a női lélek ismeretén alapuló cél
kitűzéseket és okos tanácsokat találunk, hanem az
életből, a történelemből vett számos példát is, ami
vonzóvá és érdekessé teszi elejétől végig. Ilyen címek:
A keresztyénség és a nő; Lelki műveltség; A női be
csület és méltóság; Barátság és társas élet; Munka és
hivatás stb. Atyai jóbarát beszél a sorokból az evan
gélikus leányokhoz, olyan tanácsadó, aki ismeri az
életet, annak örömeit és veszedelmeit. Valóban útravalót ad az élet útjára. Ma, amikor lépten-nyomon ta
pasztalhatjuk, hogy a társadalmi érintkezésben meny
nyi a durvaság, hogy a lelki finomság és a szívbéli
jóság milyen sok emberből, sok nőből is hiányzik,
nagy áldássá válhat ez a könyv, s a szülők karácsonyi
ajándékul aligha adhatnának jobb könyvet leányaik
kezébe, mint Weitbrecht könyvét.
— Elhalasztják a leszerelési konferenciát? A feb
ruár 2-ára kitűzött leszerelési konferencia sorsa bi
zonytalanná vált. Az angolok úgy látják, hogy a mos
tani helyzetben a konferencia könnyen kudarccal vég
ződhetik s az ügy érdekében jobbnak tartanák, ha a
konferencia nem ülne össze.
— Ä finnországi misszióbarátok. A Kirchenzeitungban Mallow brémai lelkész a finnek vallásos életét
és a különböző vallásos irányokat ismertetve, külön
megemlékezik a misszióbarátokról s a következőket
írja: A misszió barátai nem alkotnak ugyan külön,
zárt csoportot. Megtaláljuk őket a már említett kö
zösségekben is. De a missziószeretet szent tüze mégis
szorosabb közösségbe fűzi őket. A pogányok megmen
tésének a gondolata a vérükbe ment át. Ezért imád
koznak éjjel-nappal. Ezért áldoznak és ped g gyak
ran nagy adományokkal. A hívő átélésnek tetőpontja
a finn misszióegyesület nagy nyári ünnepségén mint
egy belemerülni ezeknek a misszióbarátoknak tüzébe,
olyan emberekkel találkozni, akik évtizedek óta min
den esztendőben összejönnek a melegszívű misszió
barátoknak e seregszemléjére. Ebből a körből indult
ki az otthoni evangelizáló munka is. A belmisszió
úgyszólván a külmissziónak a gyermeke. Finnország
evarg.-lutheránus egyházának ezek a misszióbarátok
képezik a válogatott csapatát, a magvát. — íme az
élő cáfolat arra a sokszor hangoztatott és első pl*
lanatban tetszetős vádra, mintha a külmisszió a bel
misszió rovására menne. Éppen az ellenkezője áll:
a külmisszió táplálja a belmissziót lelkesedésével, ta
pasztalataival, embereivel, egész munkálkodásával.
Felelős kiadó: NEMETH KAROLY.
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ban, nem is csak egymáshoz való viszonyukban,
nem is merőben okozati összefüggésükben vizs
gáljuk, hanem azt mérlegeljük, hogy milyen
„Mikor eljött az időnek teljewcgc.
összefüggésben állnak a világmindenségben meg
kibocsátotta Isten az 6 Fiát, aki aszvalósuló nagy, isteni célgondolattal s hogy éppen
szonytöl lett, aki törvény alatt lett,
ezen
összefüggésükből kifolyólag hogyan kell
hogy a törvény alatt levőket meg
nekünk embereknek azok irányában viselkednünk.
váltsa, hogy elnyerjük a fiúaágot."
A cél mindig több, mint az, ami adva van,
Gál. 4, 4. 5.
ami létezik. Éppen azon több felé halad a célEmberi időszámítás szerint január elseje gondolat munkálása révén a világmindenség.
A cél felé haladás útján is megvannak az állo
egy új mérföldkövet állít fel életútunkon. Ennek
a mérföldkőnek megvan mindegyikünk életében mások, amelyek korszakokat jelölnek s egyúttal
a maga jelentősége főleg azokért a dolgokért, azoknak a változásoknak egy-egy felötlöbb,
amelyeket az emberek kapcsolnak hozzá. Ese tömöritettebb fázisát, amelyeken keresztül a
mények megrögzítése, üzleti mérlegek készítése, teremtett világ a célhoz közelebb jut. Az egész
életkor meghatározása és még sok egyéb igazo világmindenséget átfogó isteni célgondolat meg
dik a polgári esztendőhöz. Az óévvel lezárunk, valósulásának útján jelent egy döntő állomást,
az újévvel kezdünk sok mindent. Tudjuk, hogy fordulópontot Jézus Krisztus megszületése. Ez a
a polgári év nem csupán önkényes berendezke bibliai nyelvhasználat szerint „az Idő teljessége".
dés, hanem összefüggésben áll a naprendszerei, V. 6. Eí. 1, 9. 10: „Megismertette velünk Isten
a Földnek a Nap körüli pályájával. Alkalmaz az ő akaratának titkát az idők teljességének
kodik tehát ahhoz a törvényhez, amelyet Isten rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magá
az általa teremtett világnak adott, hogy a világ nak mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a
fennmaradhasson. A polgári év emlékezteti a mennyekben vannak, mind amelyek a földön van
Föld lakóját arra, hogy a Földdel együtt része nak." Az idők teljességének elérkezése azt je
egy nagy, bölcsen és hatalommal megalkotott lenti, hogy megérett az idő arra a nagy válto
világmindenségnek, amelyben van rend és tör zásra, melyet az Isten a világ megváltása útján
vényszerűség. A polgári esztendő is annak dicső eszközöl. Ennek a változásnak óriási mivoltát
ségét hirdeti, aki teremtette az eget és a földet mutatja az, hogy maga az örökkévaló Isten is a
s kimérte a csillagok pályáját. Aki a teremtéssel Fiút, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz,
adott kezdetet s teremtményeinek fenntartásával aki nem teremtetett, hanem született, tehát nem
adja az időt, hogy térben és időben mindeneket teremtmény, hanem Isten, a földre küldi s a
betöltsön és véghezvigye azt, ami szándéká teremtő Ige megtestesül, emberré lesz. Az által,
hogy asszonytól születik, mélységesen megalázza
ban van.
Az időben és térben megjelenő világminden magát s részesévé lesz a teremtmények életének,
ség a Teremtő gondolatában és az Isten képére halálának; azáltal, hogy alárendeli magát a Sinai
teremtett embernek a gondolatában elválasztha hegyen adott törvénynek, beleilleszkedik abba az
tatlan a célgondolattól. A létező tárgyi valósá engedelmességbe, amellyel a teremtett ember
gok nem csupán időbeli egymásutániságban és tartozik a teremtő Istennek.
A cél, amely a Krisztus elküldése és el
térbeli egymásmellettiségben, avagy ennek a
kettőnek a kombinációjában léteznek, hanem jövetele által megvalósul, a megváltás és a meg
mindig bizonyos célra irányulnak, bizonyos céllal váltás révén a fiúság, tehát a teremtménynek
összefüggésben és vonatkozásban jelennek meg. Istenhez való viszonyában beállott gyökeres vál
Ezzel adva van a világmindenségnek erkölcsi tozás. Úgyhogy aki a Krisztusban van, új terem
relativitása, mert célkitűzés és célrahatás nincs \ tés az. Üj élet kezdődik, a régiek elmúltak. íme
erkölcsi érték, erkölcsi jelleg nélkül. Ahol cél egy másik időszámítás, mely a Krisztus születé
kitűzés van, ott morális szándék és cselekvés sétől számítódik ugyan, de a magunk újjászüle
van. Ebből adódik az emberi életnek egy új sík tésével kezdődik.
ban való orientációja, amikor a tényeket, való
ságokat és eseményeket nem pusztán önmaguk
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Egyetemes Luther-akadémia
Sondershausenban.
A mostani válságos idők egymást érő szomorú jelei
között nagy örömmel és bizakodással tölthet el bennün
ket az a nagyjelentőségű vállalkozás, amelynek célja
egy egyetemes Luther-akadémiának felállítása Sonders
hausenban. Az erre vonatkozó emlékiratok mostanában
küldötte még alulírottnak a vállalkozás mozgató lelke
Karl Stange hírneves göttingeni professzor, akit az 1925.
évben Pécsett tartott theológiai konferenciáról is isme
rünk, mint egyházunknak és hazánknak egy lelkes barát
ját. Méltó dolog, hogy erről a nagy vállalkozásról az
emlékirat kapcsán megemlékezzünk.
Az emlékirat a jelenkor világnézeti válságának meg
döbbentően markáns rajzából indul ki. Megállapítja azt.
hogy a világválság magva a lelki, a szellemi élet körében
rejlik. „A belső élet körében az utolsó évtizedek során
szinte ijesztő gyorsasággal haladt előre a bomlási folya
mat. Az a borzasztó veszedelem, mely bennünket fenye
get, legkiáltóbb módon abban a szervezett atheista pro
pagandában nyilatkozik meg, amely tudatosan és tervsze
rűen igyekszik kiirtani a tisztelet és a kegyelet minden
érzését s ezzel aláássa minden emberi társaséletnek a
végső alapjait. De kérdés, nem még veszedelmesebb-e a
vagyonos és müveit köröknek minden vallástól való nagy
mérvű elidegenedése. A műveltek és a vagyonosok ma
guk hintették el annak a vetésnek a magvait, amely a
kommunizmusban és bolsevizmusban felnövekedett és ha
mis felvilágosodásuk következtében saját belső életük
annyira üressé vált, hogy a forradalom rohamának ellenállani nem képesek. Azt gondolják, hogy a belső élet,
mivel nem látható, kevésbbé fontos, mint a külső törté
nés és nem gondolják meg, hogy a belső élet az a fundamentom, amelyen a külső élet felépül. De épen ez a
fundamentom manapság annyira meglazult, hogy legott
össze kell törnie, mihelyt kívülről valami erősebb lökés
éri.
Az egyetlen hatalom, amelytől a fenyegető összeom
lás elhárítását méltán várhatjuk, a keresztyénség. Amint
az elmúlt két évezredben újra meg újra bebizonyította
roppant életerejét, úgy a jelenben is újra őt illeti a
döntő szó, hiszen életereje még távolról sem merült ki,
sőt egész teljessége és jelentősége szerint még csak isme
retessé sem lett. Korunknak egyik legörvendetesebb re
mény tkeltő jele az, hogy a jelenkori forradalmi eszmék
kel szemben a keresztyénség belső és szellemi fölényessé
géhez való bizodalom világosan észrevehető módon és ál
landóan növekszik. Azért nem lehet számunkra fontosabb
feladat mint az, hogy a keresztyénség számára az utat
szabaddá tegyük, hogy életerőit akadálytalanul kifejt
hesse s korunk beteg nemzedékét meggyógyíthassa,
Az a nagy hatás, amelyet a reformáció a jelen kor
világnézeti eszmélkedésére kifejt, legnagyobbrészt termé
szetesen Luther személyének fölényesen kimagasló világtörténelmi jelentőségében gyökerezik. A történelmi kuta
tás fokozott mértékben elismerte Luther páratlan világ
történelmi állását. De a reformáció keresztyénsége Luther
geniális személyiségének keretén túl is alapvető jelentő
ségre jutott az újkor világnézetének a kialakulására
nézve. A szellemi élet összes alakulásait a jelenkorig
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megmagyarázhatjuk a reformáció életszükségleteiből s
azért nem alaptalan a reményünk, ha az emberiség tör
ténelmi életének jelenkori nagy feladataira nézve is döntő
hatásokat várunk Luther életmunkájától.“
Ebbe a gondolatkeretbe illeszti bele az emlékirat a
jelen kor ökumenikus mozgalmainak, különösen is a
lutheránus világgyűlése törekvéseinek ismertetése után a
Luther-akadémia tervét,
Az 1909-ben alapított wernigerodei apologetikai sze
minárium, amely az újabb években rendszerint Helmstedtben tartotta theológiai konferenciáit, újabban mindin
kább egyetemes evangélikus jelleget öltött. Most arról van
szó, hogy ez az apologetikai szeminárium feladat- és
munkakörének kibővítésével, egyszersmind ökumenikus
jellegének
intézményes kidomboritásával egyetemes
Luther-akadémiaként alakuljon újjá. Evégett természete
sen olyan elhelyezésre is van szüksége, amely erre a ki
bővítésre módot ád. Valósággal szerencsének mondható
az a tény, hogy a tervezett Luther-akadémia számára a
türingiai államkormánytól sikerült igen előnyös feltéte
lek mellett bérbevenni a Schwarzburg-Sondershauseni
hercegek egykori sondershauseni kastélyának egyelőre
egyik szárnyát 30 helyiséggel. Stange professzor szíves
ségéből 1930. szeptemberében a helmstedti konferencia
folyamán nekem is Karner kollégával módomban volt a
Luther-akadémiának ezen jövendő helyét megszemlélnem.
A Németország közepe táján, Eisenautól és Weimártó!
északra, gyönyörű vidéken, vasúti fővonalak közelében,
de amellett csendesen fekvő volt hercegi székváros kasté
lyával és parkjával minden tekintetben alkalmasnak lát
szik arra, hogy az egyetemes Luther-akadémia itt nyerjen
elhelyezést,

A Luther-akadémia három szakosztályra oszlik. A?,
első abban kreesi feladatát, hogy nyaranként egy hó
napra összegyűjtse az összes lutheránus országok, ill.
egyházak érdeklődő lelkészeit, theológusait a lutheri
keresztyénség tudományos megértésébe való elmélye
désre. Ennek a célnak a szolgálatában fognak állani az
augusztusi konferenciák. A második szakosztály az apolo
getikai szeminárium munkáját folytatja s úgy mint eddig,
október hónap folyamán tartja konferenciáit. A harmadik
szakosztály mindenféle munkaközösségek és közös el mélyedésre való összejövetelek létrehozására céloz, első
sorban arra, hogy olyan fiatal bel- és külföldi tudósok
akik Lutherre és a lutheri egyházra vonatkozó munka
feladatokkal foglalkoznak, itt időnként egy professzor
vezetése mellett egymással eszmecserét folytatva, együtt
dolgozhassanak. Ezen célok eléréséhez szükséges lesz
egy olyan könyvtár, amely lehető teljességgel öleli fel
lassanként a Luther és a lutheri egyház tanulmányozására
vonatkozó irodalmat. Tervbe van véve továbbá, ami kü
lön is figyelemre méltó, egy olyan ökumenikus múzeum,
amely az egyes országos egyházak szerint külön-külön
helyiségekben elrendezve foglalná magában mindazt, ami
a Luther hatása alatt álló egyházi kultúra megismerésé
hez és tanulmányozásához szükséges.
önkénytelenül is azt mondjuk: gyönyörű terv! De
hála Istennek, most már többről, mint puszta tervről van
szó. Stange rendkívüli ügybuzgalmának időközben már
sikerült az ügyet annyira előbbre vinnie, hogy ha Isten is
úgy akarja, a jövő év augusztusában már meg lehet tar-
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tani az egyetemes Luther-akadémia megnyitását és az
első egyetemes theológiai konferenciát Sondershausenban.
Stange professzor bizalommal várja, hogy ebbe a
nagy reményekkel biztató ökumenikus lutheránus vállal
kozásba mi, magyar evangélikusok is belekapcsolódjunk,
aminthogy ennek jeléül alulírottat máris felkérte, hogy
az első augusztusi konferencián mint előadó, közre
működjék. Az ügyre még visszatérünk.
Szinte csodálattal állunk meg a bizakodó energiá
nak azon rendkívüli mértéke előtt, mely ebben a vállal
kozásban megnyilatkozik, amikor egyébként oly sok lei
ken a csüggedés és a lemondás lett úrrá. Ebből a biza
kodó energiából merítsünk mi is új bizodalmát és kérjük
reá az Úr megsegítő és áldó kegyelmét.
D. Dr. P rofile

K á ro ly.

Egyház és depresszió.
(Folytatás és vége.)

De hát mit csináljon az egyház? kérdez
hetné valaki. Megfelelünk rá. Legyen bár kifelé
a befolyása még olyan kevés, a saját életében
iparkodjék megvalósítani azokat az életeszmé
nyeket, amelyeket vall és hirdet. A saját életé
ben kell megmutatnia a lelki élet gyümölcseit.
Valamiképen meg kell nyilvánulnia annak a kü
lönbségnek, amely az evangéliomi tanítás, a
Krisztus élete és a nagy keresztyének élete sze
rint fennáll a világ és a keresztyénség között.,
Az az élettörvény, amelyet Krisztus hirdet
s az apostol 1 Kor. 13. tanít, magasztos, ideális
és szinte megvalósíthatatlan. Szeretni az Istent
mindenekfelett s felebarátunkat, mint önmagun
kat, óriási, erőt meghaladó követelménynek lát
szik. De az egyház vezetőinek és hü tagjainak
mégis az a legsürgősebb teendőjük, hogy ezt az
eszményt és követelményt a maguk számára kö
telezőnek ismerjék el, mert az a tény, hogy ma
gukat keresztyéneknek nevezik, lehetetlenné te
szi számukra, hogy azt elutasítsák. Akik az Is
tent valósággal szeretik, akik őt életük közép
pontjába állították s akaratának megvalósulá
sáért őszintén imádkoznak, lehetetlen, hogy el ne
jussanak az odaadó szolgálatnak és a lelkiségnek
abba az állapotába, amely egész életüket megkü
lönbözteti a világnak életétől, szokásaitól és élet
elveitől. Az önmegtagadást, a keresztnek válla
lását valahol el kell kezdeni. Önmagunkon és
környezetünkben kell elkezdeni. Igenl de a sze
mélyes vallásosság érdekében is küzdenünk kell
azárt, hogy megváltozzék az a társadalmi rend.
amelynek embertelensége és igazságtalansága ki
öli az emberekből a hitnek csiráit. A keresztyénség nagyon sokat vesztett erkölcsi hiteléből úgy
a széles tömegek, mind pedig a szellemi élet ki
válóságai előtt, nem is említve az úgynevezett in
telligenciának közönyét.
Amiket itt elmondottunk, általánosságban
vannak tartva és mondva. De az általánosság nem
kicsinylendő le, ha az általános elveknek meg
valósítására őszintén törekszünk, ha levonjuk
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belőlük a közvetlen teendőket. Az általánosság
ban maradó érvelés csak akkor lesz megvetendő
képmutatássá, ha semmi nem történik a magunk
életében sem azoknak a gyakorlati életbe való
átvitelére. Az egyháznak nem az a baja, ha nem
állít fel minden részletében kidolgozott programmot, hanem az, ha nem is akar találni ilyen programmot; ha visszariad a kényelmetlenségektől,
amelyek a Programm hangoztatásából és megva
lósításából következnének. Pedig a kérdés
amelynek megoldásától az egyháznak léte vagy
nem léte függ az, hogy olyan forrásnak bizo
nyul-e az emberiség életében, amelyből az élet
nek vizei áradnak, vagy pedig délibábokat ker
getve meghúzódik a fennálló hatalmasságok ár
nyékában és élvezi a privilegizált s felelőtlen
életnek előnyeit. Az a kérdés, hogy az egyház
pusztán epifenomenon-e, a meglevő erőknek egy
parazita eredője, vagy a szociális és emberi ha
ladásnak egyik faktora az élet igazabbá, szebbé
és jobbá tételében. S a kérdést nem az dönti el.
hogy az egyház mit tanít, hanem az. hogy miként
él.
Bizonyára sokan vannak keresztyének, akik
készek volnának nagy áldozatokat hozni hitü
kért, s még a martiromságtól sem rettennének
vissza, amint azt az oroszországi keresztyénüldö
zések is bizonyítják. De vájjon vámunk kell-e
ezeknek a nagy áldozatoknak az idejére, amikor
majd tömlöcökbe vetik, száműzetésbe küldik,
koplaltatják, megkorbácsolják a keresztyéneket
a hitükért? Nem kellene-e az életnek aprólékos
dolgaiban, a mindennapi követelményekben is
valamit mutatni a világnak a keresztyének le
mondásából, önfeláldozásából és önmegtagadá
sából? Várnia kell-e a keresztyénségnek addig,
amíg kikényszerítik belőle az alázatosságot, a
haláltmegvető bátorságot, a tűrésre és szenve
désre való készséget? Van-e annak a kikényszerített nagy áldozathozatalnak értéke, ha addig,
amíg nem háborgattak bennünket, semmiféle ál
dozatra nem voltunk hajlandók? Csupán egy do
logra mutatok rá: egyházunk adminisztrációjának
egyszerűsítésére, amely az egyetemes közgyűlés
tárgyalásának egyik anyagát képezte. Az állam
már megcsinálta azt, amit az egyetemes közgyű
lés elé javaslatként került. Mi szintén meg fog
juk csinálni, mert a nyomorúság kényszeríteni
fog rá, s mert a közigazgatásunk egyáltalán sem
mit sem fog veszteni pontosságából és alapos
ságából. De most nem csináljuk meg; várunk,
amíg a helyzet nyomása alatt kénytelenek le
szünk megtenni, amit már most megtehettünk
volna, amit kötelességünk lett volna megtenni,
ha tisztán látnánk azt a helyzetet, amelyben va
gyunk s ha volna bennünk annyi rugalmasság,
amennyit az eleven élet ád s az életképesség
megkövetel. Kiapadt forrásokból senki sem me
ríthet vizet s lassanként azt is elfelejtik az em
berek, hogy a begyepesedett út valamikor for
ráshoz vezetett és a mohos káva egykor vizet
ölelt.
D iakónus.
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A missziói munka inditékai.
Isten iránt hálával kell elismernünk, hogy
a hazai protestantizmusban, első sorban a refor
mátus egyházban felébredt a missziói felelősségérzet. A Hajnal című református missziói folyó
irat decemberi száma említi, hogy összesen
34.717 P 75 fillér folyt be az 1931. évben ref.
külmissziói célokra. Tehát körülbelül annyi,
amennyi Egyetemes Gyámíntézetünknek itthoni
szegény gyülekezeteink és intézményeink támo
gatására tavaly rendelkezésre állt. Ellenben az
evang. külmisszíó céljaira a Misszióegyesület
pénztárába tizedrésze sem folyt be annak, amit
a reformátusok ezen a címen adakoztak. Nem
állítjuk azonban, hogy a külmissziói érdeklődés,
áldozatkészség, a mi egyházunk tagjaiban el
lanyhult volna, mert ilyen sohasem volt. Tagad
hatatlan, hogy ennek a közönynek megvoltak és
megvannak szomorú együttjárói és következmé
nyei egész egyházi életünkben, nevezetesen a
belmisszió területén is, amint erre az utóbbira az
egyetemes felügyelő úr Öméltósága az idei egye
temes közgyűlést megnyitó beszédében az őt jel
lemző éleslátással szintén rámutatott.
Hogy a belmissziói és a külmissziói tevé
kenység együtt éled s együtt senyved, annak
megvan a maga alapos és érthető oka. Az ok az,
hogy általában a missziói munkának a lelki in
dítékai azonosak, s azonosak azok a gátlások is,
amelyek a missziói munkát hátráltatják. Ezekkel
az utóbbiakkal rövidesen akarunk végezni. Csu
pán rámutatunk a vezetők és vezetettek kénye
lemszeretetére, rövidlátására, röghözkötöttségére és parochializmusára, mely utóbbi alatt ér
tem nemcsak azt, hogy a gyülekezet és annak
vezetősége minden ambícióját kielégítve, minden
talentomát kellően gyümölcsöztetve látja a helyi,
vicinális érdekek istápolásában, hanem azt a
nem kevésbbé vészthozó mentalitást is, melynél
fogva kicsinyes féltékenységből nem látja szíve
sen azokat a terveket, programmokat és munká
kat, melyekben azoknak átfogó természete miatt
a lokális nagyság nem játszhatík vezető szerepet,
mert be kell érnie a közkatona és a névtelen hős
nem jelentéktelen, de mégis más rugókra járó
poziciójával.
Ebből azután következik az is, hogy ezeknek
az egyetemesebb jellegű munkáknak a tespedése,
csüntsége, hátráltatja az egyházban olyan jelle
meknek a kialakulását és létezését, akik a coordinatioban és a subordinatioban, minden eredmé
nyes együttműködés e két elemi követelményé
ben, olyan örömest fogadott életszabályt ismer
nének el, amelynek fegyelmezetten és készség
gel alávetik magukat. Egyszerűen hiányoznak
azok a keretek, amelyekbe a dedikált és konszekrált lelkek beleilleszkedhetnének azzal a re
ménységgel, hogy nekik megfelelő lelki miijőt,
azonos rezgésű szíveket lelnek. Ehelyett társtalanul bolyongnak a sivatag beláthatatlan térsé
gein s tűzük, mely a velőt és csontot égette, ap
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ránként elhamvad, vagy pedig átcsapnak tőlünk
elvezető útakra, s odamennek, ahol az ő lángjuk
beleolvadhat egy nagy máglyarakás lobogásába.
Azok, akik a helyzetet ismerik s már esz
tendők óta aggódó figyelemmel kísérik, s csak
az én tudtommal is nem kevesen vannak ilyenek,
nem maradhatnak meg a tépelődés meddő, avagy
a vész jóslások kirívóbb ugyan, de semmivel sem
termékenyebb álláspontján. A mindjobban elha
talmasodó tompultság és elfásulás, elkérgesedés
egyfelől, másfelől pedig a helyzetből adódó szük
ségszerűségek kell, hogy megmozdulásra indít
sák azokat, akik egyházuk és vallásuk ügyét szí
vükön viselik s olyan értékek birtokosainak, sá
fárainak tudják magukat, melyeket a földbe ásni
vagy kallódni hagyni nem szabad. Itt van a leg
főbb ideje, hogy az elevenre tapintsunk s megta
láljuk azt az igét, amely az erőket felszabadítja
és munkába állítja. Azt a nemzedéket, amely
munkabírásának teljében van s azt, amely utána
következik, meg kell nyerni a keresztyén misszió
(kül- és belmisszió) számára, különben a stag
nálásból áthanyatlunk a haldoklásba. A keresztyénség s az egyház missziójával áll és bukik.
Semmiképen nem nyugodhatunk bele abba,
hogy a missziói kötelességteljesítés moratóriu
mot kapjon, s a missziói munkában beálljon a
,,Stillhalte“-nak időszaka. Nem lehet kedvezőbb
időket kilesni, nem lehet ifjabb és másként ne
velt nemzedékre várni, nem lehet „erőgyüjtési“
pauzákat tartani. Minden ilyesfajta patópáloskodás és fontolva totyogás nem a józan mérle
gelésnek a körülmények okos számbavevésének,
nem is a ,,távolabbi célkitűzések“ nagyszabású
stratégiájának, hanem csupán a belénk rögzött
mozgásviszonyoknak a jele és megnyilvánulása.
Gondolkodni, cselekedni és alkotni kell! És
rámutatok elsősorban azokra, akik a missziói
munkát a belmissziói és a külmissziói egyesüle
tekben hivataluk szerint, felelősséggel vezetik.
A különböző elnökségekre, bizottságokra és ta
nácsokra. Ezeknek kötelessége, hogy agyukat és
szívüket egyaránt igénybevéve a missziói munka
egész területét, módszerét, eszközeit, céljait, erő
forrásait, lehetőségeit, következményeit újra át
gondolják, azoknak gazdagságában, valóságában
és élettartalmában, ezzel a missziói mozgalomba
színt, elevenséget, meleget, életközvetlenséget
vigyenek s úgy állítsák oda az élet lüktetésébe,
mint az életritmus szabályozóját és jellemzőjét.
Amilyen bizonyos az, hogy Krisztusnak akarata
és munkája az új embertípusra irányult, s orszá
gát a Szentlélektől született polgárokkal kívánja
benépesíteni, épen olyan kétségtelen az, hogy en
nek az új embertípusnak kiemelkedően jellegze
tes sajátossága itt a világban a misszió.
Ebből következik, hogy ahol az Istenországa
iránt megvan a fogékonyság a szívekben, ott a
hívők nem érik be a boldog birtoklók, a beati
possidentes, quietismusával és bukolikus tilinkózásával, hanem meghallják a nem bizonytalanul
zendülő kürt riogatását s elindulnak, hogy hor-
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dozzák verejtékes munkában az egész napnak
terhét és hévségét. Ne gondoljuk, hogy normális
idegzetű ember jólérzi magát a tétlenségben, a
felelőtlenségben. Minden nem degenerált faj és
egyén fészkelődig mozog, mert az aktivitást be
léje oltotta az élettel együtt a Teremtő. A fel
adat csupán az, hogy ennek a természetes aktivi
tásnak megtaláljuk és megadjuk azokat az in
dítékokat, amelyeknél fogva a termékenység az
Istenországának építésére és terjesztésére irá
nyul. A keresztyén missziónak ilyen indítéka a
szolgálat. Az emberek mindig kaphatók a szolgá
latra s ezt mindig jól tudták azok, akik az embe
reknek ezt a hajlandóságát a bűn érdekében gyümölcsöztették. Ha az emberek érdemesnek ta
látják a célt, akkor érdemesnek találják a szol
gálatot is. Hét esztendőt Leáért, de meg hét esz
tendőt Rákhelért. Mert Rákhel szép termetű és
szép tekintetű vala. Aki meglátja a keresztyénség céljának szépségét, igazságát, jóságát és ere
jét, az szívesen szolgál érte. Persze kell, hogy
mindazt szóban, írásban és valóságban láthassa.
Éppen azért a missziói kötelezettség elismerése
magának a missziónáló egyháznak is élő lelkiis
merete és hegyes ösztökéje. Sokfelé talán azért
félnek tőle.
A keresztyén misszió új életstílust jelent.
Aki ráveti a fejét a munkára, az nem mozoghat
a konzekvenciális életsineken s nem maradhat
meg a rutinnál. Belekerül a Lélek sodrába, aki
ről az mondatik, hogy nem tudható honnan jő
és hová megy. Az új életstílus ebben a minden
mozgalmassága és sürgése mellett is annyira
megáporodott és sablonizált emberiségben so
kaknak szívevágya. óhajtanak kijutni ebből a ta
posómalomból, a falanszterből, az egy kaptafán
gyártott ruhák, arcok, lelkek, reflexek és komp
lexek nagyüzeméből a szabadba, ahol lehet al
kotni, az emberiség legnagyobb problémáinak
megoldásában közreműködni s az egész lélek,
szív, elme minden erejét beleadni az életmun
kába. Ilyen munka a keresztyén misszió s mint
ilyen mindig vonzani fogja az emberiség legjobb
jait.
A legmérvadóbb indíték pedig a misszióra
az Urnák, az élő Krisztusnak jelenléte és közremunkálása. A Krisztus reális jelenléte a misszió
ban: ez a missziói munkának legvonzóbb és el
lenállhatatlan indítéka.
- Lelkészértekezleti témák. A dunántúli lelkész
egyesület elnöksége az egyházmegyei lelkészegyesületeknek a következő öt témát ajánlotta feldolgo
zásra: 1. A szórványgondozás programmja; személyi
és anyagi követelményei. — 2. A házasság az evan
gélikus dogmatika és etika szempontjából, tekintet
tel az eg/házfegyelmezés kérdéseire. — 3. Krisztus
tanításának és életpéldájának jelentősége korunk er
kölcsi és gazdasági válságára. — 4. Az Ágostai Hit
vallás XX. cikke (A jócsjlekedetekről) és a szekularizmus.
5. A lelkészegyesületek a lelkészek lelki
életének szolgálatában.
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Ki a felelős ?
E lap f. évi 41. számában egy cikk jelent
meg „papjainkról" címmel Diakónus tollából.
Megengedem, hogy a cikket egyháztól vezető,
egyházáért aggódó lélek sugalta, de midőn egy
házunk minden bajáért csak a papokat teszi fe
lelőssé, akkor ez mégis olyan egyoldalú túlzás,
amely felett minden szó nélkül napirendre térni
nem lehet.
Teljesen újszerű a papok hivatásának olyan
beállítása is, hogy „ők azért vannak, hogy embe
reket térítsenek", hogy „a pap éppen arra van
rendelve, azért van a gyülekezetbe állítva, azért
kapja fizetését, hogy a bűnös embereket megté
rítse". Én eddig úgy tudom s az ágostai hitval
lásból is úgy tanultam, hogy az egyházi hivatal
,.az evangéliom hirdetésére és a szentigék kiszol
gáltatására való hivatal". Hogy tehát a pap azért
van a gyülekezetbe rendelve, azért kapja a fize
tését, hogy az evangéliomot hirdesse és szentsé
geket kiszolgáltassa. A bűnösöket pedig maga
Istennek lelke téríti, „mert az igehirdetés és
szentségek — mint eszközök — által ajándékoztatik a Szentlélek, amely — ahol és amennyire
Istennek tetszik — hitet ébreszt azokban, akik
az evangéliomot hallgatják". (Ag. hitv. v. cikk.)
A kettő között nyilvánvaló a különbség éppen a
felelősség szempontjából. A lelkész azért igenis
felelős, hogy az evangéliomot tisztán és igazán
hirdesse és a szentségeket Krisztus rendelése
szerint szolgáltassa ki, de hogy ezek cszközlik-e
a megtérést, az már nem tőle függ. Ha tőle
függne, akkor teljesen jogosult volna az a frivolitás, amelynek egy valaki fülem hallatára adott
kifejezést, midőn meg nem tért állapotát avval
igyekezett szinte kérkedve menteni: nem tehetek
róla, miért nem térítettek meg a papok?
Általában egyrészt egy kis óvatosságot ké
rünk a lelkészi munkának a momentán, látható
siker alapján való értékelésénél, hiszen Üdvözí
tőnk szerint is itt más a magvető és más az
arató; másrészt tiltakoznunk kell ellene, hogy ha
sokan a papi szolgálatot értéktelennek tekintik
s legfeljebb „sallang"-kcnt veszik igénybe, akkor
az a papnak rovására írassék. Volt alkalmam
beszélgetni olyan gyülekezet tekintélyesebb tagjá
val, melynek lelkésze minden tekintetben a cikk
író által tökéleteseknek nevezett papok közé tar
tozik. Az illető egyháztag panaszkodott — szo
kás szerint — a magas egyházi adó miatt s mi
dőn megtudakoltam annak összegét s merészel
tem megjegyezni, hogy az nem is olyan sok, szóról-szóra ezt felelte: igen, de mit kapok érte?
Hangsúlyozom: ezt egy olyan egyháztag mondta,
aki egyházi adójának ellenértékéként lelkészétől
megkaphatott mindent, amit tőle jogosan vár
hatott.
Abban tökéletesen egyetértünk, hogy az
evangéliomot nem csak a templomban lehet é»
kell hirdetni és hogy a hirdetett igével a pap
külső és belső életének összhangban kell lennie.
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Elismerem azt is, hogy ebben a tekintetben lehet
nek és vannak is jogos kívánnivalók. De csak
úgy általánosságban úgy beszélni a papokról,
mint dologtalan, henye, vizet prédikáló és bort
ivó társaságról, akik a választási visszaélésektől
kezdve az egyházi élet minden hiányosságának
és bajának okozói, talán mégsem lehet. Lehet,
hogy Diakónus sem így gondolja, de cikke minden esetre ezt a látszatot kelti.
Megkérdezhetnénk Diakónustól: lehet-e jo
gosan az anyagi gondokkal terhelt, sok száz.
néha több ezer lelkes gyülekezettel s mellette
fii iákkal, szórványokkal megáldott lelkésztől ér
demleges egyénenkénti lelki gondozást várni?
Mert bizonyára ezt érti „megtérítés" alatt. Rá
mutathatnánk az egyház bajainak rajtunk kívül
eső forrásaira, köztük nem utolsó helyen azon
világiakra, akikre nem csak azért illik rá ez a
név, mert nem papok. Könnyű volna kimutatni,
hogy a papi körön kívül álló kórokozók veszedel •
mesebbek az azon belül találhatóknál is, hiszen
ez utóbbiakat az egyházi hatóságnak jogában és
módjában is van szükség esetén az egyház testé
ből egyszerűen kioperálni, míg azokkal szemben
a pap is, meg az egyházi hatóság is sokszor te
hetetlen. De mi nem akarunk sem mentegetőzni,
sem vádolni, . legkevésbbé pedig általánosítani.
Az előbbiekkel nem sokat érnénk el, az utóbbi
val pedig igazságtalanságot követnénk el. Mi há
lásan és készséggel elismerjük sok világinak sok
és értékes egyházi szolgálatát, de az ellen ismé
telten óvást kell emelnünk, hogy minden bajért
mireánk háríttassék a felelősség.
Ki ne látná, hogy az egyház berkeiben ba
jok, nagy bajok vannak? De ezeket igazán nem
lehet így megszüntetni, ha távolról szemléljük a
papok küzködését és magas bírói székbe ülve
bírálgatjuk munkájukat. Nem jutnánk-e sokkal
előbbre, ha a papokat mindig csak lesajnálók és
kritizálók is oda állanának melléjük s velük
együtt munkálkodnának a romok eltakarításán
és a sáncok építésén? Elvégre ha a reformáció
megajándékozta a keresztyénséget az egyete
mespapság elvével, annak nem csak az egyház
kormányzat külsőségeiben, „sallang"-jaiban kell
megnyilvánulnia, hanem az egyházépítés és lélekmentés munkájában is. A ránk háruló felelős
ség alól nem akarunk kitérni, de másokét is a
mi, amúgy is roskadozó vállainkra áttolni nem
engedhetjük. Suum cuique!
Egy somogyi pap.
(Eszem ágában sem volt egyházunk minden
bajáért papjainkat tenni felelőssé. De amikor a
papok felelősségéről írok, nem írhatok a „vilá
giak" felelősségéről.
Diakónus.)
— Halálozás. Jausz László, Jausz Lajos rábaszabályozótársulati főmérnök, győri egyházközségi másodfelügyelő fia, műegyetemi hallgató, december 15-én
19 éves korában Törökbálinton elhunyt: temetése de
cember 18-án volt Győrött.
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A 46. zsoltár.
Luther éneke.
Erős várunk az Úristen,
Jó fegyverünk és pajzsunk;
Balsorsunkban más senki sem,
Csak ő segít mirajtunk.
Az ős ellenség
Most félelmes még:
Erőszak és csel
Harcát idézi fel,
Nincs párja itt a földön.
A mi erőnk semmit sem ér,
El vesztenők a harcot;
De küzd értünk a hős vezér,
Kit Istenünk választott.
Ha kérded, ki ő?
Krisztus, a dicső,
S nem más, mint maga
A seregek Ura,
Győztes csak ő maradhat.
S legyen bár ördög a világ,
Hogy elnyeljen bennünket;
Nagy rettegés nem száll miránk,
Mert nyerni kell ügyünknek.
E világ Ura
Gyúljon bosszúra,
Hiába dúl-fúl:
Elítélő az Ür,
Egy puszta szó ledönti.
Az ige áll, sha bántanák,
Maguk esnek szégyenbe:
Velünk marad pályánkon át
Az Ür lelke s kegyelme.
Ha éltünk, nevünk,
Nőnk és gyermekünk
Mind elveszítnők,
Azzal se nyernek ők:
Miénk lesz a mennyország!
Fordította:
Vietorisz József.
— Változások a kormányban. A kormányzó Ernszt
Sándor vallás- és közoktatásügyi valamint népjóléti
és munkaügyi minisztert állásától felmentette s neki
az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta;
vallás- és közoktatásügyi miniszterré dr. Karafiátb
Jenő nyug. miniszterelnökségi államtitkárt, ország
gyűlési képviselőt nevezte ki. A népjóléti és munka
ügyi minisztérium ideiglenes vezetésével ideiglenesen
gróf Károlyi Gyula miniszterelnököt bizta meg. A
kormányzó pénzügyminiszterré báró Korányi Frigyest
nevezte ki. Végül felmentette állásától Mayer János
tárcanélküli kisgazdaminisztert s neki elismerését nyil
vánította. Dr. Karafiáth Jenő kultuszminiszter és báró
Korányi Frigyes pénzügyminiszter vasárnap tették le
az esküt a kormányzó kezébe.
„
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A Salgótarjáni Evang Nö- és Leányegylet dec. 12—
13-án nagysikerű karácsonyi vásárt és kiállítást rende
zett a sajátkészítésű játékbabák és állatokból az Ipartestület székházában, amely Pántyik Arpádné, Medzihradszky Márta elnökök és Moticska Nándorné, Lahni
Gusztávné, Zelenka Panni és Markó Emma alelnökök
irányítása mellett valóságos látványossága lett a vá
rosnak és a mai nehéz viszonyok között is több mint
£00 pengő tiszta hasznot eredményezett az árvák és öz
vegyek karácsonyi megajándékozása céljára. A kiállítás
keretében műsoros est is volt, amin közreműködtek a
lelkész mellett Jesse Mini, Dianiska Mária, Viroszták
Lajos, Jesse Elza, Kalina Márton és Viktor, Knapiczius
Gyula, Pap Ervin, Kovács Géza és Iván Lajos. A kiállí
tás a közönség óriási érdeklődése mellett folyt le. —
Egy magát megnevezni nem engedő evangélikus hittest
vér a salgótarjáni evangélikus egyháznak 3000 pengős
adományt juttatott a felépítendő kultúrterem céljára. A
mai viszonyok között történt ezen nemes adományozás
olyan, hogy arra méltó visszhangot csak maga a minde
neket számontartó jó Isten adhat. Az egyház elnöksége
az Evangélium ügyének ilyen szolgálata mellett tiszte
letadással áll meg s nyilvánítja köszönetét. — A salgó
tarjáni Evangélikus Nőegylet advent vasárnapján *
Krisztusvárás hangulatába beállitottan áldozott az esz
tendő egyháztörténelmi évfordulói eseményeinek, még
pedig Melanchton Fülöp, a Türelmi Rendelet és Gusztáv
Adolf emlékének, mely eseteken előadást, ill. felolvasást
tartottak a lelkész és Zelenka Ottó felügyelő, közremű
ködtek Kovács Géza, a vegyeskar. Wolf Teréz,
Vertich Antal, Urbán Gyula szólóének, hegedű, gordo.ikaszámokkal. A befolyt offertóriureot a nyom ore nv ki
céljára fordították.

— A Nemzetközi Missziót Tanács bizottságra jú 
nius 23-tól július 4-ig tartja üléseit Horrnhutban.
Helyreigazítás. E lap legutóbbi száma az egyete
mes közgyűlésről szóló tudósításában bizonyára elírásból
azt Írja, hogy én azt ajánlottam a közgyűlés figyelmébe,
hogy szüntessünk meg lelkészi állásokat. Tekintettel
arra, hogy ez Így nem történt meg, továbbá arra, hogy
a négy egyházkerület törvényes fennállásának épen két
százéves fordulóján s hozzá nem is illetékes helyen tör
tént s a lapban is részletesen ismertetett s törvényes
állapotaink megváltoztatását célzó Dr. Szeberényi-féle
támadással már csak azért sem érthetek még csak lát
szat szerint sem egyet, mert ilyet még a dekretális eskü
idején sem kockáztatott meg senki egyházunkban —
tisztelettel kérem felszólalásom ismertetése kiegészíté
séül közzétenni azt is, ami a valóságnak megfelel, t. i.
„ha a Szeberényi dr. által képviselt álláspontra helyez
kedünk, akkor ha következetesek vagyunk, arra is sor
kell hogy kerüljön — ha nem állunk félúton meg — hogy
a lelkészi állásokat is összevonjunk, mint amik a lélekszámhoz arányltva ugyancsak túltengenék." — Dr. Csengódy Lajos.

— Karácsonyi szünet az elemi iskolákban. A kul
tuszminiszter elrendelte, hogy az elemi iskolákban a
karácsonyi szünet december 21-től január 6-ig tart
son. Rendeletét a szükséges takarékossággal indokolja
meg. Hasonló intézkedésre felkérte az egyházi főható
Ságokat is. —■ Nem vonjuk kétségbe, hogy a 17 napos
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szünetben sok tüzelőanyagot meg lehet takarítani. Csu
pán azt bátorkodunk megjegyezni, hogy a tízhónapos
tanítási idő most már teljesen illuzóriussá válik, s
lassanként a »munkanapok« tekintetében rosszabbul
fogunk állni, mint azelőtt, régen, amikor a tanév azt
jelentette, hogy a tanítók tanítanak, a tanulók pedig
iskolába járnak. Megjegyezzük még azt is, hogy az
iskola télen sok szegény, didergő tanulónak azt a
helyet jelentette, ahol felmelegedhetett a téli hideg
ben. A rendelet ettől a melegedöhelytöl üti el a nyo
morultakat. Biztosra vesszük, hogy január 6-ika után
sok iskolát be kell majd bizonytalan időre zárni jár
ványos betegség miatt, amit a gyerekek a karácsonyi
vakációban szednek össze. Igaz, hogy az megint tűr
zelőanyagmegtakaritással jár. A mi gyermekkorunkban
az öregek még egészen természetesnek találták, hogy
télen az iskolát fűteni kell. A racionalizálás korszaké
ban jöttek rá, hogy az iskolát be lehet zárni.
F.ooc
Sóderbiom érsek utódja. A svéd király Dró Eidem
Erling lundi egyetemi tanárt nevezte ki Svédország prí
másának.
A M isszióegyesfllet kérelme. A Misszióegvesület
elnökségi e helyen is kéri a lelkész uraKat, hogy
január 6-án, Vizkereszt napján, vagy ahol a Vizkeresz*
tet nem ünnepük, Vizkereszt utáni első vasárnapon
szíveskedjenek offertóriumot tartani az Egyesület, il
letve a külmissziói munka céljaira s az egyházi be
szédben és az imádságban megemlékezni erről a
munkáról, melyet Krisztus Urunk egyháza tagjainak
megparancsolt. Az egyetemes közgyűlés a külmissziói
offertóriumot elrendelte és kőtelezővé tette. Az offertőrlumok Összegét szíveskedjenek a misszióegyesület
pénztárosának, Broschko G A. lelkész úrnak, Budapest
IV., Deák-tér 4. I. cm. beküldeni. A dunántúli egy
házkerületben, ahol a püspök az elrendelt offertóriumok tartásét ellenőrzi, az offertóriumok összege az
illetékes egyházmegyei pénztárba küldendő a ren
deltetés megjelölésével. Az elnökség nevében: N é m e th
K á r o ly egyh. elnök. Lébény, 1931. december hó 19-éa
Péter ét János elmen a Harangszó könyvtárában
- egy bibliai elbeszélés jelent meg G á n c s Aladár tollá
ból. A 34 oldalas füzet ára 30 fillér. Megrendelhető a
Harangszó kiadóhivatalában: Győr, Petőfi-tér 2., vala
mint a szerzőnél Bpest, Remetekertváros, Toldi Miklósutca 6.
A kisbabotl árvízkárosultak részére a lelkészi
hivatalhoz adományt küldöttek be: Dr. Scheffer Osz
kár, Sopron 10.— P, N. N. Győr 20.—, N. N. Mező
túr 5.—, Ev. iskola Magyargencs 12.—, Schöpf István,
Győr 10.—, Ev. iskolásgyermekek Kemeneshögyész
11.—, Válya Miklósné, Budapest 10,—, Irsele Józsefné, Budapest 8.—, özv. Gravátschné, Sopron 6. - .
Dr. Payr Sándor, Sopron 10.—, Kirnbauer Lajos, Szom
bathely 5.—, özv. dr. Noszlopiné és özv. Nicolitzné.
Nagyatád 5 .-, Selmeczy Miklós, Budapest 10.—, M
I. Budapest 10.—, Ev. Egyház Felpécz 50.35, Iluszky
Sámuel, Budapest 2.—, Ev. Egyház Lébény 50.22,
Ev. iskola Kisbaráthegy 26.36, N. N. Tét 4.—, Ev.
liókegyház Bodonhcly 10.—, Brenn Zoltán, Zalaeger
szeg 5.—, Ev. Egyház Kispécz 10.—, Ev. fiókegyház
Bánszállás 8.—, Ev. Egyház Rábcakapi 27.60* özv.
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Karsay Imréné, Beled 5.—, Ev. Egyház Ménfő 19.20.
Ev. Egyház Csikvánd 29.10, Ev. Egyház Tényőfalu
15.—, Ev. Egyház Tárnokréti 40—, Ev. Egyház Lovászpatona 23—, Ev. Egyház Nagybarátfalu 16.40,
Káldorné, Budapest 2.—, Ev. Egyház Győr 10.—,
Kontra Pál, Bóesa 1.—, Ev. Egyház Tét 15.—, öszszesen 501.33-P. Az Isten áldása legyen az adakozó
kon és adományaikon!
— Az Egyesfiit Államokban tízezer falunak egyál
talán nincs temploma, harmincezer faluban nincs helybenlakó lelkész, és tizenhárom milliónál több gyer
mek semmiféle hitoktatásban nem részesül. Ezeket
az adatokat az Északamerikai Belmissziói Tanács tette
közzé.
— Kina. Kanton városban rengeteg a koldus. Hogy
megszabaduljanak tőlük, a kormány összeszedette, me.nhelybe rakta és munkára szorította őket. Egyik dol
guk például az volt, hogy nagy kosarakkal bebaran
golták a várost, az előtalált bálványokat összeszed
ték, beszolgáltatták a hatóságoknak s ezek megsem
misítették őket. Rövid ideje a kormány a jövendőmondókat, varázslókat, szellemidézőket és álomíejíőket, akik a templom-űt két szélén állították fel bó
déikat, egyszerűen elkergette. A visszatérés szigorúan
tilos. A kormány így akar véget vetni a babonának.
Hadat üzent a kormány az eddig használatban volt
pogány kalendáriomnak is, amely megjeLLe a sze
rencsés és szerencsétlen napokat, tanácsot adott a na
pok megválasztására, az istenek haragjának eltávolí
tására, felsorolta a hatásos amuletteket és varázs
szereket. Ennek a régi kalendáriomnak a kiirtásával
s az európai naptár bevezetésével szintén a pogány
hitet akarják eltiporni. A vezetők természetesen a
keresztyénséget is elvetik. Szerintük minden vallás
ostobaság és kipusztítandó. Ez természetesen nem
fog sikerülni. A nép nem engedi, hogy ősrégi vallásos
képzeteit és szokásait erőszakkal kigyomlálják. Az
emberek vallásos képességekkel vannak felruházva ;
az Isten él; ezeken a tényeken minden támadás meg»
törik. A silány vallást csak jobb vallás tudja legyőzni,
nem pedig a rendőrség és a büntető földi hatalom.
— Ecsedy Aladár: Jó Pásztor, Töviskoronás Király.
Hithü igaz református lelkész müve, de mi is sok
lelki haszonnal forgathatjuk és benne hatalmas erőt
nyerünk az egyházépítés egyetemes munkájához. A
mü elsősorban vasárnapi iskolák és gyermek-istentisz
teletek céljára készült. Azonban a házi áhitatosság
mélyítésére is áldásos, sőt a gondolatok egész lán
colatát adja a gyülekezeti igehirdetés és ifjúsági isten
tiszteletek számára. Nem skolasztikus okoskodással,
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hanem könnyed szemléletes stílussal és eleven pél
dákkal illusztrálja mindig, amit elmondani akar. Bár,
mint említettem, szerzője .református, példái mégis
annyi lutheri jelleget viselnek magukon, hogy mind
egyik csak a legmélyebb nyomokat hagyja lelkűnk
ben. Ne riadjunk vissza az áldozatos könyvszerzéstől
akkor, amikor ilyen mű kerül a könyvpiacra, mert
benne nem kísérletezés, hanem az olyan fontos ifjú 
sági nevelés segítő eszköze kínálkozik számunkra.
A mü külöu-külön, de egy kötetben is beszerezhető
a Luther Társaság könyvkereskedésében.
Az Evangelíomi Világaliansz 85-ik egyetemes imahetének (jan. 3—9.) pragrammja. V a s á r n a p , j a n u á r
3. Az igehirdetés számára ajánlott tárgyak és alapigék:
A megújulás útja; A cél: Zsoltár 85, 6—7, Jóéi 2, 12—14;
A feltétel: 1 Sámuel 7, 3. Jerem iás 29, 11—13; Az ígéret:
Malakiás 3, 10., Jelenések 21, 5; A beteljesülés: Zsoltár
133, Csel. 2, 16—21. — H é t f ő , Hálaadás és bünvallás.
Zsoltár 138; Dániel 9, 3— 19; 2 Timotheus; 1 Kor. 12,
27—13, 13. — K e d d . Az egyetemes egyház, Zsoltár 85;
János 17. — S z e r d a . Nemzetközi jóbarátság és világ
béke. Zsoltár 33; Ésaiás 35; 1 P éter 2, 9—25. — C s üt ö r t ö k . Nemzetközi missziói együttműködés. Zsoltár
2; Ésaiás 60; Máté 28, 16—20, Csel. 1, 6— 11. — P é n t e k .
Az otthon és az iskola. Zsoltár 34; 5 Mózes 45—10; Márk
10, 13—22; 2 Tim. 3, 10—17. — S z o m b a t . Belmisszió
és zsidómisszió. Zsoltár 121 és 122; Ján. 1, 35—51; Je le 
nések 21, 1—7,
A Békési ev, egyházmegye 1931. dec. 18-án Oros
házán rendkívüli közgyűlést tarto tt. A közgyűlésnek 2
fő tárgya volt. Az egyik a Békési és Aradbékési egyház
megyék egyesítésének ügye. Az e tekintetben beadott
indítványt Borgulya Pál szarvasi egyháztag indítványozó
visszavonta, minek következtében a közgyűlés ez ügyet
napirendről levette. A másik fontos ügy az egyházmegye
1932. évi költségvetése volt, melyet a közgyűlés megálla
pított.

— Bantu-közmondás. A bantu-négereknek van egy
közmondása, amely rávilágít ennek az afrikai népnek
mélyen szántó észjárására. A közmondás azt tartja,
hogy nem nehéz megolvasni, hány alma van egy alma
fán, de lehetetlen megmondani, hány almafa van
egy almában.

Kérjük a hátralékok rendezését és az előfizetési
díjak beküldését.

Felelős kiadó; NÉMETH KAROLY.
ét i i n i i Tm m m r m m i i i n i l i n »
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D u n á n tú li e v a n g , ÉNEKESKÖNYV
e g y s z e r ű és d í s z e s k ö t é s b e n kapható.
B evezetésnél előnyös ára já n la tta l szolgálunk.

HORNYÁNSZKY VIKTOR BUDAPEST
főbizományosa: Kókai Lajos könyvkereskedés.
B u d ap est ÍV., K am erm aycr K ároly-utca 3. szám .
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