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Jézus halála.
»Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet.
És ezeket mondván, meghala.« Luk. ev. 23; 46.

Jézus halálának napja legnagyobb ünnepünk.
Megtelnek akkor templomaink és olyanok is Krisz
tus híveinek mutatkoznak, kik az egész esztendőn
át nem sokat árulnak el keresztyénségükből., Vál
jon mi vonzza az embereket, kik bűnről és bünhödésröl hallani sem akarnak, Krisztus keresztje
alá, mely a legmélyebben tárja fel az ember lelki
világának bűnösségét? Jézus keresztje hirdeti a
leghangosabban, hogy a bűn fellázadt az igazság
és a tisztaság ellen, mely Jézus lelkében élt és a
melyet az emberi világban uralkodóvá akart tenni.
Akik Krisztus keresztje alá gyülekeznek, bizo
nyára nem a bűn szörnyűségét akarják látni, ha
nem hódolni akarnak a legnagyobb hősnek, ki le
győzte a bűnt és a halált. Aki hallja és megérti
Jézus utolsó szavát: Atyám, a te kezeidbe teszem
le az én életemet, az megsejti az életnek és a ha
lálnak titkát, mert e szavakból az életre és a ha
lálra dicsőséges mennyei világosság árad. Jézus
ebben a boldogító világosságban élt mindenkor.
Hegyek és völgyek, erdők-mezők, virágok és fák, a
tenger hulláma és a csillagok ragyogása egyaránt
Isten végtelen szeretetéről beszéltek hozzá. Az
emberi életnek legsötétebb mélységei, a legmegfoghatatlanabb dolgok megvilágosodnak előtte,
mert mindezekben látja Istennek nevelő, meg
mentő atyai szeretetét. És mert mindenütt a sze
retet környezi őt, ő is szeretetben munkálkodott,
mig nappala tartott. Minden, ami körülötte élt és
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mozgott, a szegény, oktalan emberek bűnei, saját
szenvedései, ellenségei gonoszsága, szeretetet vál
tott ki belőle.
Ezt a feladatot hagyta reánk is a haldokló üdvö
zítő, hogy használjuk ki életünket a szeretet gya
korlásában. Ha Jézus keresztje alatt figyelünk,
látjuk, hogy ott is a tiszta szeretet élt benne. El
lenségeiért imádkozott, a szenvedésben társát fe
jedelmi Ígérettel megvigasztalta, édesanyját hű
tanítványa gondviselésére bizta, tanítványát leg
nagyobb bizalmával kitüntette és azután a végtelen
szeretet örök kutforrásához tért: Atyám, a te ke
zeidbe teszem le az én lelkemet. Ezzel az utolsó
szavával áthidalja azt a tátongó szakadékot, mely
élet és halál között látszik., Eltűnik a kettő között
a nagy különbség, mert mind a kettő felett őrködik
az örök szeretet, melynek birodalmában a nap
soha le nem hanyatlik. Aki hivő lélekkel áll Jézus
golgotái keresztje alá, az a legmegrázóbb bűn
bánati prédikációt hallhatja ott. Mert látja, hogy
Jézus és az örök szeretet összetartoznak, egyek.
De váljon, hogy állunk mink az Istennel szemben?
Ha átérezzük azt a nagy távolságot, mely a mi
bűnös önzésünk, szenetetlenségiink és az Isten kö
zött mutatkozik — és ott könnyen átélhetjük, mert
csak Jézussal kell a magunk lelkét összehasonlí
tani, -— akkor a kereszt az uj életnek a jele lese
számunkra, mert hirdeti nekünk, hogy számunkra
is van bocsánat, Jézus a mi testvérünk is, Jézus
minket is megváltott, mert minket is szeretett
utolsó leheletéig. A keresztfa alatt érezzük, hogy
Jézus szeretete tőlünk önmegtagadó viszontszeretetet kíván. A keresztfától uj embernek kell a vi-
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lágba visszatérnie, kinek élete szeretet, mely aláza
tosságot, önmegtagadást, hitet és reménységet hir
det és bizonyít minden testvére számára. Mert, ha
mint régi ember térsz vissza a megszokott kör
nyezetbe, akkor éretted nem halt meg a Krisztus,
számodra szörnyű lesz ítéletnapján a számadás.
Testvérem, érted is meghalt a Krisztus, légy az
övé, lépj nyomdokaiba és akkor már itt e földön
együtt vagy az Istennel!

Egyházunk
és a nemzetiségi kérdés.*
A nérrjetországi »Evang. Bund« D. Raffay
Sándor bányakerületi püspök római pápai audencián való részvételével kapcsolatban egy nyilatko
zatot terjeszt s a nyilatkozattal kapcsolatban a
»Wartburg« c. német folyóirat 1932. 11, számára
mutat rá, amelyben már állást foglal Raffay püs
pök pápai kihallgatása ügyében.
Ez az állásfoglalás érthető okokból egyházun
kat is érdekli. Nézzük tehát, mi van benne?
Az »Evang. Bund« közlése szerint a »Wartburg« 1932. évi 11. száma a következőket irta:
»Magyarországon egyet ne felejtsenek. Ma
gyarország — teljes joggal — azt panaszolja,
hogy a tőié elszakított területeken elnyomják a
magyar kisebbségeket. Arra azonban, hogy pa
naszainak súlya lesz, csak akkor számíthat, ha,
a neki megmaradt területeken gondoskodik
róla, hogy az ott levő német vagy szlovák ki
sebbségeknek panaszokra ne legyen okuk. Eb
ben a tekintetben különösen elöl kellene járnia
az evangélikus egyháznak. Különben képviselői
nek számolniok kell azzal, hogy mindig szemükbe
vágják azt, hogy mekkora ellentétek vannak ha
zájukon kivül tett nyilatkozataik és otthon köve
tett eljárásaik között. Ezen a téren olyan felada
tok várnak egy evangélikus püspökre, amelyek
teljesítése fontosabb, mint az, hogy pápai ki
hallgatásokon vegyen részt.«
Az »Evang, Bund« által' terjesztett és itt ma
gyarra fordított szövegből a következő dolgok
nyilvánvalóak: A közlemény nem teljes, mert va
lami előzményének is lennie kellett.
A hiányos szövegben terjesztett közleményből
az látszik, hogy az egész Raffay püspök római
útjáról szól, de ezzel az úttal nem komolyan és
tárgyilagosan foglalkozik, hanem az ut alkalmá
ból rá való célzással egy döfést helyez el olyan
vonatkozásban, aminek a római úthoz látszólag
semmi köze.
A közlemény a római úttal kapcsolatban azt a
vádat emeli a püspök ellen, hogy fontos dolgok
helyett kevésbé fontosakra fordítja idejét és ener
giáját.
Végül a közlemény sorai között az az általános
vád bujkál, hogy egyházunk vezetői kétszínű játé
kot folytatnak, az országon kivül helyes és korrekt
nyilatkozatokat tesznek a nemzetiségi kérdésben,
panaszkodnak a magyarság elnyomása ellen az
* A cikkben használt többesszám nem egyszerűen
stilusforma, hanem valóban több személyt jelent, kiknek
gondolatait és állásfoglalását az iró megfogalmazta.
Szerkesztő.
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utódállamokban, itthon azonban ugyanilyen pa
naszokra maguk is okot adnak.
Azt hiszem, bármennyire kínos és kellemetlen is
az, hogy ehhez a kérdéshez hozzányúljunk, mégis
a római útra vonatkozók kikapcsolásával egyhá
zunk becsületes és vezető férfiainak a nemzetközi
életben való szavahihetősége követeli meg azt,
hogy a »Wartburg« közleményének sorai között el
helyezett vádat határozottan és kereken vissza
utasítsuk. Meg kell mondanunk azt, hogy a »Wartburg« közleményét a nemzetközi egyházi életben
szokatlanul súlyos inzultusnak kell tekintenünk,
mert sem a magyar evangélikus egyház, sem a
magyar evangélikus egyház vezetői nem illethetök
azzal a váddal, hogy szavaik és cselekedeteik nem
állanak összhangban, hogy külföldön tett kifeje
zéseik és itthon gyakorolt módszereink nem fednék
egymást s hogy a külföld alattomos, de gyerekes,
mert bármikor rájuk süthető rosszhiszemű meg
tévesztésével volnának vádolhatok.
A »Wartburg« közleményével szemben meg kell
állapítanunk azt, hogy országunk és egyházunk
felelős képviselői itthon és a külföldön egyaránt
tudatában vannak annak, mivel tartoznak saját
becsületüknek és evangéliumi egyházunknak. Ma
gyarország sorsának intézői számtalanszor kije
lentették, hogy a nemzetiségi kérdést a tisztessé
ges és becsületes viszonosság és az emberi jogok
feltétlen megbecsülése alapján kezelik és kézeltetik. Ezekkel egyértelmüleg járnak el egyházunk
hivatalos vezetői és képviselői is. A legutóbbi
bányakerületi közgyűlésen éppen ebben a vonat
kozásban kőbe vésésre érdemes, lapidáris, férfias
és európai színvonalú nyilatkozatok hangzottak el,
amelyek e mellé az eljárás mellé szögezték le
egyházunkat. Külföldi barátainknak és fegyver
társainknak, az »Evang. Bund«-nak és a vele kap
csolatban levő lapoknak ezeket a hivatalos, kor
rekt, jóhiszemű és méltányos kijelentéseket kell
tudomásul venniök s kell egyházunk hivatalos ál
láspontjának tekinteniük.
Lehet, hogy vannak egyének, akik gondolkozá
sukban, érzéseikben és magatartásukban nem tud
nak sem evangéliumi, sem európai nívóra felemel
kedni, Ezek azonban még a mi egyházunkban is
kivételek. Viselkedésüket sem általánosítani nem
szabad, sem egyházunk nem tehető miattuk fele
lőssé. A »Waiitburg« és az »Evang. Bund« nagyon
helytelenül és méltánytalanul cselekszik, ha egyes
jelenségek miatt akár nyíltan, akár burkoltan ily
súlyosan megvádolja és megbélyegzi egyházunkat
vagy egyházunk külföldre is kikerülő vagy külföl
dön is nyilatkozatokat tevő képviselőit. Ha valaki
ellen valamilyen ügyből kifolyólag speciális kifo
gásaik vannak, azt mindig esetről-esetről intézzék
el az illetővel. Mindnyájunk cselekedetei nyilván
valók Isten előtt s barátaink előtt is. Nyilvános
kritikájuk alól semmiféle közérdekű, valamennyi
evang. magyan testvérünkre vonatkozó tettünket
vagy érzésünket nem akarjuk és nem fogjuk ki
vonni. Ha olyat látunk, ami evangélikus vagy ma
gyar egyetemes érdeket sért, lesz arra is módunk
és alkalmunk, hogy ezeket a sérelmeket reparáljuk. Az ellen azonban tiltakozunk, hogy akár a
»Wartburg«, akár az »Evang. Bund« egyházun
kat azzal vádolja, hogy egyházunk tudatos csele
kedeteivel vagy — jellembeli hibáival az utódálla-
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mohban élő magyar kisebbségek sorsát nehezíteni
vagy rontani akarná. Kérjük őket, hogy ilyesmit
se nyíltan, se burkoltan, se egyes ügyekből ki
folyólag, se Raffay püspök római utjával kapcso
latban ne tételezzenek fel, ne mondjanak és ne Ír
janak rólunk.
SzimonidesZ Lajos.

Karcolatok
a cserkészéletből.
Alsóausztriában Klamm várának r'omjait, szo
báit, kápolnáját, bástyáit tekintettük meg. Amint
a bástyafokáról letekintettünk a szédületes mély
ségbe, végigsiklott tekintetünk a meredek sziklaéleken s láttuk Schottwien utcáit, nyüzsgő emberáradát, mint valami vándor hangyacsoportot,, ön
kénytelenül is e szavakkal fordultam társamhoz!
—• Lehetetlén, hogy valaha valaki elfoglalta
volna e sziklakupon fekvő lovagvárat!
Majd vezetőnkhöz fordultam ugyanezzel a kér
déssel. A válasz meglepő volt:
—- De igen! Elfoglalta egykor Mátyás, a magyar
király!
Tekintetem újból végigsiklott a meredek szikla
éleken, amelyek nagy részén csak lebocsátkozni is
istenkisértetés lenne. Szinte hihetetlennek hangzott
előttem: Mátyás legyőzhetetlen fekete serege megmászta e sziklaéleket és elfoglalta Klamm várát!
A világháború után a Csonkahazának újból meg
kellett ostromolnia s meghódítania a félrevezetett
Külföld meredek, bevehetetlennek látszó sziklavá
rát. Hihetetlennek látszott e vállalkozás akárcsak
a Mátyás fekete serege részére a sziklaéleken épült
Klamm várának elfoglalása. Van azonban az" or
szágban egy szürkeinges, széles kalapu, térdnadrágos sereg, amely vállalkozott, Mátyás fekete se
regének példáját követve, hogy megvívja a Kül
föld kemény sziklavárát. Ez a szürkeinges sereg:
a magyar cserkészfiuk serege!
A dániai világjamboree alkalmával valóságos
orkán szántott végig a hatalmas, tízezreket befo
gadó sátor városon. Az orkán felszaggatta a cövekeket, feltépte a sátrakat s az egész sátortábor
szétszórtan, sárosán futkározott szerteszórt hol
mija után, majd eltűnt a környék házaiban. A zi
vatar elmúltával visszajönnek a menekültek, hogy
a tábor újjáépítéséhez fogjanak. A táborhelyen vi
dám cserkésznóta üti meg a fülüket: a magyar
cserkészfiuk nótáztak sátraikban. Mert a magyar
cserkész sátortábort még az orkán sem volt képes
kimozdítani helyéből. Álltak a sátrak diadalmasan,
akárcsak Mátyás győzhetetlen fekete serege sok
kemény csatán. -— A külföld egyszerre meg volt
hódítva!
Az angliai jamboreen a tábori színházban kéthárom naponként felváltva szerepeltek a különböző
nemzetek cserkész fiai. Csupán egy nemzet cserké
szei szerepeltek minden este, -— mert úgy követelte
s ahhoz ragaszkodott a nézőközönség — s ezek a
magyar cserkészfiuk voltak!
Nem fegyverrel, nem is ötvenkettes kaliberű
ágyuszörnyetegekkel, tankokkal, hanem ügyessé
gükkel hódították meg a bevehetetlennek látszó
Külföld sziklavárát a magyar cserkészfiuk. Dia

dalukat bizonyítja, hogy a folyó évben a világjam
boree nem valamely idegen, hatalmas birodalom
területén lesz, hanem a kicsiny, megtépett Csonka
földön!!
V

*

Sopronból lerándultunk a Fertő tavára. Az éppen
ott lévő vizi cserkészek örömmel fogadnak bennün
ket s rendelkezésünkre bocsátanak egy csónakot,
markunkba nyomnak egy pákászrudat, hogy kicsó
nakázhassunk a tóra. Barátom ragadja először a
kezébe a pákászrudat, hogy a csónakot kiirányitsa
a tóra. Nehezen ment a dolog. A pákászrúdhoz
érteni kell, mi pedig nem értettünk. Bármiként is
nyomkodja barátunk a vízbe a pákászrudat, a csó
nak körbe-körbe fordul. Önhitten ragadom ekkor
én kezembe a pákászrudat s hatalmasat lökök véle
az iszapba. Csónakunk vagy tiz métert korcsolyá
zott a vizen, a pákászrúd azonban megállt az
iszapban, mint valami fenyegetőző ököl: ne nyúlj
ahhoz, amihez nem értesz! — Szégyen ide, szé
gyen oda, le kellett vetnem a cipőt, feltiirnem a
nadrágot, s kiszállva a csónakból, visszakullognom
a pákászrúdért, a parton ülő víziek nem kis kacaja
között.
A cserkészfiu életirányát a cserkész törvény
szabja meg. Olyan a cser|készfiú életében a tiz tör
vény, mint a mi kezünkben a fertői csónakban a
pákászrúd. Ezzel irányítja a cserkészfiú élete csó
nakját. Ha felületesen fogja, élete csónakja bizony
össze-vissza futhat s társai azt mondják rá, hogy
rossz cserkész! Ha azonban tudással, jószándék
kal ragadja meg a cserkész a maga tiz törvényét,
gyönyörű iramban haladhat élete a tökéletesedés
felé. — Vigyáznia kell a tiz törvényére! Az élet
iszapja, gyarlóságai, bűnei igyekszenek kicsavarni
a cserkészfiú kezéből a tiz törvényt. Mindenkor
szomorú látvány, amikor a cserkészfiú kezéből a
bűn iszapja kiragadja a tiz törvény irányitó pár
kászrúdját. Sajnos, ismerünk ilyen fiúkat, akiknek
élete csónakját ide-oda sodorja a szél s Ők tehetet
lenül ülnek csónakjukban. Még jobbik eset, ha az
illető szégyenkezve bár, de visszakullog a tiz tör
vényéért s újból kezébe ragadja azt, hogy a jövő
ben biztosabb kezekkel irányítsa véle élete csónak
ját!
*
Kisgyőr mellett, amint az erdőből kikerültünk,
— bizony kissé eltévedtünk — mintegy száz hol
das legelőre találtunk. Sivár, kiszikkadt legelő
volt, sűrűn telve csipkebokrokkal. Alig tudtunk ha
ladni közöttük: véresre karmolták csupasz térdün
ket. Boldogan sóhajtottunk fel, amikor végre meg
szabadultunk a csipkemezőtűl!
Baden Powel jutott az eszembe. Ilyen sivárnak
láthatta a cserkészet megalapítója hazájának utcá
kon ődöngő, mulatóhelyekre beforduló ifjúságát,
amikor nagymultú katonái pályája után London
utcáin figyelni kezdte őket. Ekkor támadt a gon
dolata, hogy e sivár, mihaszna vadócokat új szel
lemmel oltja be. Elhatározását tett követte s meg
született a ma már több milliós cserkészrózsaerdő,
amely széles e világon mindenütt érezteti illatát!
*
A kőszegi határhegyek egyik kedves kirándulóhelye az Irottkő. Nótázva ment fel csapatunk az
Irottkőhöz. Nótázásunk lassan elhalt. Az Irottkő
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felől — vasárnap délután volt éppen — különleges
hangzavart hozott felénk a szellő: valami fúvós
zenekar kínlódott fenn a hegytetőn. Férfiak, nők
énekeltek utána. A nóta, a zene minden volt, csak
magyar nem. Nem is volt magyar, hanem német.
Akkor jutott csak eszünkbe, hogy a trianoni
,,bölcs“ végzések folytán itt húzódik el Ausztria
határa. Nem értettem azelőtt e kifejezést: „bicskanyitogató" zene — de ez olyan volt. De olyan volt
a sváb legények, lányok nótázása is. Hogy hogyan
lehetett erre táncolni, annak a Mindenható a meg
mondhatója. Pedig táncoltak rá. Meglehetősen
kedvetlenül léptünk be a kilátótoronyba, amelyben
a földszinten egy kő meredt elénk: a trianoni határ
kő. Megszoktuk a trianoni határkövek látását, hi
szen láthattunk a mi községünk határában éppen
eleget, amint végig vonulnak a széles mezei útak
kellős közepén, tanyaudvarokon, de az épület kel
lős közepébe beágyazva megdöbbentő volt! —
Levelezőlapokat kínáltak megvételre: fiuk kezében
már ott volt a pénz is, de meglátva a német felírást,
a pénzt visszasülyesztették zsebeikbe.
— Nem szomjasak fiúk? — kérdi az egyik sátor
alól az árús. Hűsítő italok tekintettek felénk. —
Senki sem volt szomjas: hiszen még a szódás üve
geken is német feliratok voltak.
Valami szorongatta torkunkat. Egyik-másik fiú
a szemét törülgette: úgy látszik port fújt bele a
késő délutáni szellő. — A furcsa fúvós zenekar
most túlvidám nótákba kezdett, a táncolok kurjon
gattak. Nem bírtuk tovább, hazafelé, illetve tábo
runk felé indultunk. Az volt az érizésünk, mintha
szeretett édesanyánk sírján táncolnának, kurjon
gatnának a lelketlen kegyeletsértök. Valóban ott
táncoltak!
Rettenetes „bicskanyitogató“ érzés volt ez még
a legbékésebb magyar szivekben is!
*
Fraknó várából kijövet a Rozáliára, a régi Ma
gyarország határhegyére kapaszkodtunk, fel. A
hegykúpon megmaradt öreg fák azt a benyomást
keltik az emberben messziről, mintha süvege volna
Rozáliának. Kápolna áll a hegy tetején. A hegykúp
egyik részén mintegy vállig érő kőoszlopot fedez
tünk fel. Igen régen állíthatták ide, mert a moha
csaknem ujjnyira takarta. Bár sejtettem, de mégis
megkérdeztem egy fiatalembertől, hogy micsoda
jelentősége van e kőnek! Megerősítette érzésemet:
a régi Magyarország határköve volt!
Miért nem mozdították már el a helyéről? —
Talán a lelkiismeret nem engedte volna meg a régi
kő kimozditását? — Vagy talán a gyakorlatias
osztrákok igy gondolkoznak: előbb-utóbb a tria
noni köveket úgyis fel kell szednünk, minek rak
juk le újból? Maradjanak csak a régi kövek is a
helyükön! Vagy a legvalószínűbbnek tartom: nem
mernek hozzányúlni azokhoz a kövekhez, amelye
ket az ezeréves Magyarország határára maga a
Mindenható, a magyarok Istene helyezett el!
Benkóczi Dániel.
Dr. Batizfalvi főorvos, fogorvos magán fogorvos
intézetében vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő
egyháztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fog pótlására. Szükség esetén rész
letfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeumkörut 27. sz.
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A hűtlenség.
Mivel ok nélkül semmi se történik a nap alatt,
minden rendellenességet, bajt oly módon lehet leg
biztosabban orvosolni, hogy ha kikutatván az
okot, ezt igyekezünk teljes erélyességgel, minden
kezünk ügyébe eső eszközökkel eltávolítani. Meg
szűnvén az ok, megszűnik az okozat is, mint a
hogy a növény elpusztul, ha gyökerét elvágják.,
Azok a sajnálatos, sőt fájdalmas tünetek is, a
melyeket a reversalisok terjedése s újabb vallásos
testületek keletkezése címén ismerünk, nem ok nél
kül jelentek meg a szemhatáron. A reversalisok
általános tapasztalat szerint rendesen anyagi ér
dekek következményei., Ezeknek a terjedését tehát
a korszellem oly változása akadályozhatja meg, a
mely a lelkiismerjet szabadságát minden körülmé
nyek között becsesebb és tiszteletre méltóbb ér
téknek tartja bármi más tulajdonoknál, ha a tá
madó felet az emberszeretet tartóztatja vissza fe
lebarátja legdrágább kincsének elrablásától. Vi
szont ha a megtámadott fél kész elviselni minden
veszteséget, minden szenvedést, de hitét, melyben
a lélek üdvét találja, hűtlenül meg nem tagadja.
A törvényhozók szivét pedig oly krisztusi érzület
dobogtatja, mely gondosan oltalmába veszi a
gyengébb fél igazságát a bármi tekintetben erő
sebb fél törvényszegő túlkapásai ellen.
A szekták keletkezésének és terjedésének alkal
masint több oka is van. Az egyik ugyancsak a mai
korszellemben rejtőzik, melynek alapvonása két
ségkívül a minden téren, néha indokoltan, gyakran
teljesen indokolatlanul megnyilatkozó ujitásvágy.
A mai kor szülötte azt hiszi, hogy hivatást telje
sít, ha elégedetlen mindennel és hadat izén min
dennek, a mi régi. Nagy dicsőség tehát, valami
újat találni föl, még akkor is, ha ez az uj egyedül
azzal az értékkel dicsekedhetik, hogy uj. Ilyen
esetnél azonban a tapasztalat csakhamar földeríti
a puszta ujitásvágyból létrejött intézmények, épít
mények célszerűtlenségét, minek folytán ezek a
sziklára esett mag sorsára jutnak, mely nem lévén
képes gyökeret verni, idő előtt elsorvad.
De nem csupán hiú újítási vágy ösztönzi ezeket
a keresztyén testvéreket uj vallásos alakulatokba;
van ennek a mozgalomnak mélyebben fekvő oka
is. Tegye szivére kezét minden, a ki Krisztus
Urunk kebelén nevelkedvén, gondosan megfigyeli
korunk szellemének megnyilatkozásait az emberi
tevékenységnek bármely terén és vallja meg őszin
tén, hogy azok a mozgató erők, azok az eszközök,
az a mód, a melyekkel ma az Isten gyermekeinek
lelki békéjét és életsorsát kormányozzák, vajon
igaz keresztyénségről tesznek-e tanúbizonyságot,
vagy inkább Beliál, Asmódi, Mephisto — vagy
nem tudom én, hogy nevezik még ezeket a föld
alatti iparlovagokat — sikeres hatalmaskodási
törekvéseiről. Hiszen komoly gondolkodó tollából
olvashattuk azt a bölcs megállapítást, hogy a keresztyénség már túlélte magát.. Holott az igazság
szerint a keresztyénség fenséges eszméinek ma
gasságától és erkölcsi színvonalától még igen
távol vagyunk. Sőt ma távolabb, mint ezelőtt ne
hány évtizeddel, a mikor Baál papjainak hatalma
még nem uralkodhatott oly kényuri joggal, mint
ma.
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Mert ha Krisztus Urunknak igaz követői vol
nánk, nem sínylődne köztünk tultömött raktárak
mellett éhezők sokasága; nem látnánk határtalan
fényűzés és emberi méltóságot levetkezett divat
rabszolgaság mellett gyötrelmes nyomort; nem
zeti felbuzdulás mellett nemzetek könyörtelen
pusztulását, álláshalmozások mellett reménytelen
munkanélküliséget, nem tapasztalhatnánk közép
kori sötétséget tanúsító babonaság mellett isteníkáromló hitetlenséget stb.
Nem csuda tehát, ha akadnak az elégedetlenek
között próféták, a kik elhitetik önmagukkal, hogy
ők föltalálták a társadalmi betegség sikeres
gyógykezelésének útját, módját és hivatást érez
nek magukban találmányukkal felebarátaik segít
ségére sietni. Ezeknek és az ő követőiknek meg
rögzött álláspontja ellen hasztalan bocsátkoznánk
hitvitába. Oda jutnánk velük, a hova a suttonyi
lelkész a helységbirájával. Mikor már azt gon
dolta, hogy meggyőzte a feltámadásban kételkedő
gazdaembert a leghatásosabb bizonyítékokkal, a
melyekre ez már nem volt képes visszavágni, kérdi
tőle diadala érzetében: Most már csak elhiszi biró
uram? — Elhiszem, elhiszem, kedves tisztelendő
uram, de meglássa majd, még se úgy lesz! — El
méleti fejtegetésekkel, fölvilágitással helytelen,
vagy nekünk nem tetsző meggyőződést meg lehet
téríteni; de hitet, bizalmat — valamint szerelmet
— ezen az utón, ezekkel az eszközökkel a szívbe
oltani nem lehet. Emlékezzünk Bölcs Náthán re
géjére a három gyűrűről. (III. felv. 7 jln.) Az a
testvér és jövendő nemzetsége a boldog birtokosa
a valódi gyűrűnek, a kinek kebléből az Isten és
emberek előtt való kedvesség legfényesebben tündöklik a világ szemébe, (Máté 5; 16.)
Eltagadhatatlan tényekkel kell tehát bebizonyitannunk, hogy Isten kegyelme mihozzánk juttatta
a valódi gyűrűt. Lássa az egész világ, hogy »itt
szent a tűzhely, nem sérthető a vendég, nem öl a
férfi nőt és az erős gyengék; tisztelik itt az öre
get, tisztelik a vagyont és az életet; a hatalmas
nem töltözködik a hatalomtalan zsiradékával, ha
nem oltalmazza, karon vezeti ezt, nincs itt irigy
ség, gyűlöltség és nem lopózik a szivekbe az elé
gedettség révén farizeusi gőg, hanem krisztusi
alázatosság és istenfiuság eleven érzete ver ott
gyökeret. A mi családi életünk, iskolai nevelésünk,
gyűléseinknek nemcsak külsőségei, hanem egész
szelleme, intézményeink, beszédeink, nyilvános
életünk és egész társadalmunk színe, lelke bizo
nyítsa, hogy a hová mi vetettük el az Isten igéjé
nek magvait, ott hatvanszoros és százszoros gyümölcsözés sarjad föl. Arrpl ismerjen meg bennün
ket a világ, hogy önzetlenül, érdek nélküli szeret
jük egymást és házunkon kívüli felebarátainkat.
(Ján. 13; 34, 35.) Ennek következményeképen a
mi oltáraink körül az Isten országának békességé
ben, elégedettségében és folytonos tökéletesedé
sében gyönyörködjék a hivők serege.
Ez a cél, ennek a bizonyságtételnek elkötele
zettsége uralkodjék minden protestáns egyháztag
lelkületén, ez legyen mozgató ereje minden tevé
kenységünknek, ez legyen világitó szövétneke
egész fejlődésünknek. Erre a bizonyságtételre kell
nevelni gyermekeinket és ifjúságunkat. Ha ehez az
Istennek tetsző munkához szent szövetségre lép
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nek papjaink, tanítóink, presbitereink és minden
nemű s rangú egyháztag, kiknek keblében a köz
jóért lelkesülő s z ív dobog és kötelességtudással,
magas hivatáséi/zettel, szent buzgósággal és pél
daadással munkálkodnak az Isten országának
megalapításán, minden kétségen kivül bizonyos,
hogy az oknak: az elégedetlenségnek megszűnté
vel megszűnik az okozat: az egyháziatlanság és
hűtlenség.
Nem gondol akkor híveink táborában senki el
szakadásra, sőt a kiket csillogó lidércfény eltán
torított, azok is visszatérnek az édesanya kebe
lére, hogy élvezzék ott a mindent megbocsátó
emberszeretet édes örpmeit.
Én hiszem, hogy ezt a mai fásult közönyt a val
lásos élet áldásteljesebb korszaka váltja fel. Nem
azért, mivel én és velem együtt milliók hiszik, ha
nem a bölcs Gondviselés örök erkölcsi törvényei
nek vaskövetkezetességénél fogva bizonyos, hogy
ez a mai küzdelem a kereszténység: az igaz keresztyénség teljes diadalával végződik.
Sass János.

H us v é ti ének.
Oh feltámadott fenséges Király!
Te diadalmas szent, Te győztes!
Husvétod csodás reggelén
Előtted porba esem én
S bámulom a Te dicsőséged!
Ily mérhetetlen fényfolyam
Földünket még nem glóriázta,
Mint Te vagy dicső Krisztusom,
Ki minden bukottnak tudom,
Te vagy isteni Messiása.
A végtelenség Benned tükrözik;
Te vagy az igaz Isten képe;
Te vezetsz minden életet,
Oh mérhetetlen Szeretet,
A boldog, örök szent egységbe!
Dicséretedre alig van szavam; —
Mit mondjak én a Végtelennek
A semmit mondó csepp atom?
Én örök éltető Napom
Hozsánnát néked miként zengjek?
Magasztosságod leköt, elbűvöl
S parányiságom alig érzem.
Oh Mesterek nagy Mestere!
Te vagy a lelkem élete,
Benned merül el egész lényem . . . .
S míg imádattal csüggök lényeden,
Csak ennyit mondhat hü érzelmem:
Alleluja! Oh szállj dalom!
Feltámadt Krisztus e napon!
Él a Messiás lelke bennem!
Vitovszky I.
A kanadai Montrealban január 29-én 412 felnőtt
francia nyelvű róm. katolikust vettek fel az evangélikus
egyházba. Vidor Rahard, a gyülekezet lelkésze, előbb
római katolikus pap volt. A felvétel nagy közönség jelen
létében, szép istentisztelet keretében történt. Mint a
Montrealban megjelenő L’Aurore február 10-i száma
írja, még több áttérés fog bekövetkezni.
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Melyik a világ legnagyobb
temploma?
Liverpoolban Sir Edwin Lutyens tervei szerint
épül a föld legnagyobb temploma. Katolikus tem
plom lesz. Kelet-nyugati irányban való hossza 676
láb, ami kb, kétszáz méter, holott eddig Európá
ban az 560 láb, vagyis csak 170 méter hosszú
winchesteri székesegyház volt a leghosszabb temlom. Az új székesegyház jóval nagyobb a római
szent Péter-templomnál, mert beépített területe
33.000 négyzetláb lesz, holott a szent Péteri
templom csak 27.069 négyzetláb területen fekszik.
A liverpooli katedrális kupolás építmény lesz. Ku
polája is jóval nagyobb a szent Péter-temploménál,
nagyobb a bijapuri Goi Gunbaz sirtemplom 150
láb, vagyis 45.7 méter átmérőjű kupolájánál is,
mert ez 168 láb, vagyis majdnem 51 méteres át
mérőjűnek készül. A kupolájára illesztendő kereszt
meg éppen közel ötször akkora lesz, mint a szent
Péter-templom hatalmas keresztje, amely 33V2 láb,
vagyis tiz méter, az új székesegyházé ellenben 150
láb, vagyis 45.7 méter magas lesz. A hatalmas
épületben negyvenhat oltárt állítanak fel.
Az Alig. evang. luth. Kirchenzeitung-ban is kö
zölt híradásból az látszik, hogy a liverpooli kate
drális a középkori templomok stílusában készül.,
Ebben a kategóriában lehet, hogy csakugyan a vi
lág legnagyobb temploma lesz. Általában azonban
nagy tévedés az a beállítás, hogy valamennyi tem
plomkategóriában az első helyet fogalná el.
A karnaki templom méretei ugyanis semmiféle
más templom által utói nem ért nagyságúak. Persze
a karnaki templomnak nincsen kupolája és nem
díszíti ötven méter magas kereszt se. Ellenben az
egész területe közel egy négyzetkilométer, vagyis
nem 33.000, hanem közel három millió négyzetláb
területen fekszik, az előtte álló pylon száztíz méter
széles, tizenöt méter vastag és 43V2 méter magas,
százával álló, évezredek rombolásával dacoló osz
lopai tiz méter kerületűek és huszonöt méter ma^
gasak s egy-egy templomban könnyen elfér akár
a Kölni dóm is. A karnaki templom teleppel vete
kedik az indiai Trichinopoly mellett levő és a 17.
században épült Srirangam-templomtelep. amely
nek a falain belül húszezer ember lakik, amelynek
a Visnu-templomát hét kőfal zárja körül s tizenöt
emeletes templompiramisok emelkednek kétoldalt
a kapuik mellett. A madurai óriási templom ennél
sokkal kisebb, bár még ez is akkora, hogy mellette
bármilyen nyugati templom eltűnik. Ez is a 17.
században készült s százötven millió pengőnél
többe került. Szászhusz hatalmas faragványokkal
ékes oszlopból álló előcsarnoka maga több pénzt
nyelt el negyven millió pengőnél. Tizenöt felhőkar
colókkal vetekedő templompiramis áll bejáratai
mellett és foglalja nagyszerű keretbe az „arany
liliomok” tavát, amelyben annyi zarándok végzi
nagy ünnepeken szent mosakodását, hogy testük
tömegétől a viz annyira megdagad, hogy sokan
bele is fulladnak az, egyébként csak egy méteres
vizű tóba.,
Az ókorban épült egyptomi és az újkorban emelt
indiai templomcsodákkal tehát a liverpooli katoli
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kus katedrális nem vetekedhetik. De nem éri el sok
tekintetben az amerikai templomokat sem. Az ame
rikai metodisták Chicagóban épült templomfelhő
karcolója -— melynek képe „A világ vallásai" c.
müvem II. köt., 286. lapján található — csak 21
emeletes, de tornya messze felülmúlja a hasonló
európai építményeket. Még nagyobbnak készül
New-Yorkban a Dann Barber által tervezett
Broadway Temple, melynek építését Charles V.
Bob biztositotta hatalmas alapítványával. Ez har
minchatemeletes felhőkarcolónak készül. A tetején
levő keresztet a vallás minden sötétséget eloszlató
s csupa világosságot terjesztő áldásai jelképezésére éjjelenkint ötszáz millió gyertyafényü fény
forrásból világítják ki s repülők számára szánják
útmutatóul, mert a tenger szine fölött 700 láb ma
gasra kiemelkedő kivilágított keresztet száz angol
mérföldnél nagyobb körzetben lehet majd látni." A
felhőkarcoló-templomok arányai természetesen fő
ként fölfelé haladják meg a gótikus és egyéb ré
gibb stílusú templomok arányait, abban azonban
nem számítanak teljesen templomoknak, hogy nem
egész beépített területük szolgál templomhelyiség
gyanánt, mert tulajdonképeni templomtermeik sa
ját tömegeikhez való arányban is meglehetős ki
csinyek.
Ebből az összeállításból csak annyit érdemes
megjegyezni, hogy templomaink arányai terén a
nyugati kultúra még nem érte el és nem haladta
meg a keleti kultúra szédítő alkotásait és hogy a
hagyományos templomstilusban készült templo
moknak a modern felhőkarcolókban és a felhőkar
coló stílusban épült templomokban is diadalmas
vetélytársaik akadtak. Hogy azonban egyik stílus
hivei se bízzák el magukat s hogy ne építsenek so
kat templomaik nagyságára, jó, ha arra is gondol
nak, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban,
hanem gyermekei szivében lakik. Ha a szivekben
kihűl a hit, összeomlanak Bábel tornyai', sakálok
ütnek tanyát a karnaki templom kövei között, de
nevérek suhannak végig a madurai templom vég
teleneknek tetsző zarándok-folyosóin s romokba
dőlnek a legszebb gótikus katedrálisok is. Isten
dicsőségét ne kövek egymásra halmozásával, ha
nem élő hitünk alázatos cselekedeteivel, igazságra
és jóra való törekvésünkkel hirdessük és bizonyít
suk.
Sz. L.
A budai Lutherszövetség Vegyéskara április
9-én, virágvasárnapon délután 6 órakor böjti
hangversenyt tart a várbeli ev. templomban, me
lyet a rádió is fog közvetíteni. Közreműködnek:
Sárkány Sándor orgonaművész, a Mátyás koro
názó templom főorgonistája, Koromzay Dének
hegedűművész és a Vegyeskar. Karnagy: Schenk
Géza. Előadásra kerülnek: Roselli, Palestrina,
Hassler, Schütz, Bach és Gounod 4—6 szólamu
kórusai; Bach, Beethoven, Tschaikowszky, Guilmant és Sárkány zeneművei. Belépődíj nincs. Mű
sor megváltása kötelező, ára: 30 fillér.
A Vegyeskar önzetlenül szolgálja Isten dicsősé
gére egyházunk közönségét. Minden evangélikus
legyen ott a hangversenyen! Megjelenésével támo
gatja a kart művészi törekvéseiben, hozzájárul a
kan anyagi költségei előteremtéséhez és igazi lelki
emelkedést szerez magának is.
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Istentiszteleti sorrend a várbeli evangélikus templomban
Virágvasárnap délelőtt 11 órakor magyar Istentisztelet:
L)r. Varsányi Mátyás.

Nagycsütörtök délelőtt 10 órakor németnyelvű Urva-

csoraosztás: Dr. Varsányi Mátyás,
délután 6 órakor magyarnyelvű Urvacsoraosztás: Dr.
Varsányi Mátyás.
Nagypéntek délelőtt 9 órakor magyar Istentisztelet,
utána Úrvacsora: Dr. Gunesch Károly,
délelőtt 11 órakor magyar Istentisztelet, utána Úrva
csora: Dr. Varsányi Mátyás,
délután 5 órakor Passióolvasás: Dr. üunesch Károly.
Husvétvasárnap délelőtt y 210 órakor németnyelvű Istentisztelet és Úrvacsora: Dr. Varsányi Mátyás
délelőtt y.12 órakor rádiós Istentisztelet, utána Úr
vacsora: Dr. Varsányi Mátyás.
Közreműködik a budai Lutherszövetség Vegyeskara,
Schenk Géza karnagy vezetésével, orgonái Weií
Endre.
Húsvéthétfő délelőtt 11 órakor magyar Istentisztelet,
utána Úrvacsora: Dr. üunesch Károly.

Kereszteltetett: Kiss Róza, Dummel Frigyes, Balázs
Sándor, Pavelka László, Plavecz Sándor, Tüske János.
Eskettetett: Rigó Lázár és Pölöskei Eszter. Dr. Szabó
János és Tráger Edíth.
Temettetett: Papp Béla, Kiss Béláné, özv. Prohászka
Sámuelné, özv. ürosz Józsefné, Hellwig Ede, Dr. Szigethy
Lajosné.
Dr. Szigethy Lajos ny. gimn. igazgatót, az Orsz. Ev.
Tanáregyesület elnökét, prot. egyházi és iskolai életünk
nek buzgó munkását súlyos veszteség érte 37 éven át
hűséges hitvestársának, szül. Brósz Erzsébetnek március
25-én történt elhunytéval. Fájdalmában őszinte szívvel
veszünk részt és biztatjuk az igével: a szeretet soha el
nem fogy.
Egyeteme^ felügyelőnk: báró D. Radvánszky Al
bert március 22-én töltötte be szolgálatának tizedik esz

tendejét. Ezen alkalomból számos üdvözlésben volt
része. Mink is tisztelettel ismerjük el azokat a kiváló
szolgálatokat, melyeket ezen idő alatt szeretett evangéli
kus egyházunknak tett és kérjük az egek Urát, hogy
áldja meg hűséges szolgáját továbbra is, hogy férfias
bátorsággal, hűséggel és önzetlen szolgálatkészséggel
álljon azon magas örállóhelyen, melyet a gondviselés
számára kijelölt.
A szíovenszkói tiszáninneni egyházterület ldrányi
Barna nagyszalánczi reí. lelkészt választotta meg püs
pökévé.
A budai Lutherszövetség április 1-én tartotta rendes
közgyűlését Traeger Zsigmond ny. kúriai biró elnöklete
alatt, melyet választmányi ülés előzött meg. A közgyűlés
meghallgatta i a titkár és pénztáros jelentéseit és elfo
gadta azokat. Megállapította a folyó évre szóló költségvetési előirányzatot is. Szimonidesz Lajos javaslatára
a szövetség — tekintettel a feloszlatási kísérletekre —
alapos és tárgyilagos hatósági vizsgálatot kér maga el
len a belügyminisztertől, hogy bármi vádakkal szemben
igazolhassa magát. Traeger elnök Írásban tett jelentést
a szövetségnek azokról a pörökről, melyek az ismert
500 pengős segélyügyböl kifolyólag keletkeztek és a
melyeknek vége az volt, hogy a kúria jogegységi ta
nácsa felmentette őt az ellene emelt vádak alól. Az elnök
terjedelmes jelentését Dr. Horváth Cornél, min. o. taná
csos, alelnök olvasta fel. A közgyűlés egyhangú helyes
léssel vette tudomásul a jelentést. Lapunk következő szá
mában majd részletesebben számolunk be a közgyűlés
ről.
A budai Lutherszövetség közgyűlése után \Szimonidesz Lajos tartott igen lendületes előadást korunk li
turgikus mozgalmairól, melyeknek minden egyes hivő
lélek szempontjából nagy jelentőségük van. Ha az egy
ház rosszul tanit vagy helytelenül vezet, elzárja a nagyközönség útját az Istenhez, mert a tömeg magától a
helyes utat nem találja meg. Egyházunk feladata, hogy
a híveket az Istenhez vezető útra terelje, hogy megtalál
ják az Istent és az Isten gyermekeinek békességét. Az
egyház ezen feladata az istentiszteletben is kifejezésre
jut. Végig tekintve a vallástörténeten, két pólus körül'
alakul ki az istentiszteleti élet. Az egyik szerint az Isten
a legnagyobb felség, oltára előtt az embernek egészen
meg kell tisztulnia és legdrágábbját kell odaadni. A kul
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tuszhelynek is fenségesnek kell lennie. Ez a felfogás jut
kifejezésre a régi Babylon, Egyptom és Izrael váltásá
ban és kultuszéletében, ezt valósítja meg a római és ke
leti keresztyénség, és ez a felfogás jelentkezik újabban
a protestantizmus egyes irányainál is. A másik pólust
az a felfogás képviseli, hogy az Istenhez való viszony
nem tömegprobléma, hanem minden léleknek sajátos
külön ügye. Ennek természetesen más kultuszformái
vannak, mint a nemzeti vallásoknak. 1 Erről a vallásos
ságról szól Jézus a hegyi beszédben, mikor a titkos
kamrácskába küldi az imádkozót. Ez tehát a mystikus, a
befelé néző vallásosság, melynek kultuszformáját vagy
harmadfél század óta kifejlesztette a barátok társasága,
ahogy a quákgrek magukat nevezik. Mikor összegyüle
keznek, hallgatva imádják Istent, bár náluk is megvan a
lehetőség arra, hogy minden hivő sajátos vallásosságát
imádság vagy beszéd formájában kifejezésre juttassa.
Felmerül a kérdés, hogy evangélikus istentiszteleti
életünk a két forma közül melyik felé irányuljon?
Ha történeti álláspontra helyezkedünk, sok szál fűz
minket a római formához. Eszmei szempontból azonban
a mystikumot is megtaláljuk Luther törekvéseiben, mert
Luther mystikus volt és igy tehát ez a mystikus forma
igazi célja a reformatio istentiszteleti életének. A reformatio istentiszteleti életében a két forma közt való fe
szültség megvan, de a fejlődésnek a mystikus forma
irányában kell történnie, mert Jézus életében is ez volt
az uralkodó. A zsidó istentisztelet legtöbbször a zsina
gógában folyt le, elemei ének, imádság, irás-olvasás
volt, tulajdonképeni liturgikus vonás nem volt benne.
Az uiabb időben a protestáns törekvések a két irány kö
zött hánykodnak. Az utolsó 40 esztendőben sok elégedet
lenség mutatkozik az istentiszteleti élet formáival szem
ben. Smend, R. Ottó a quákerek felé szeretnék terelni is
tentiszteletünket, Heiler a katolikusok felé. Nálunk is
nemrégen Jánossy Lajos könyvet irt erről és doktori cí
met is szerzett vele magának, ő római formákkal sze
retné megtömni istentiszteletünket. A Deák-téri temp
lomban is legújabban uj liturgiái formákkal kísérletez
nek. Ezért a mi közönségünknek is bele kell kapcsolód
nia e mozgalmakba és állást kell foglalnia.
Luther szerint az istentiszteleti forma adiaforon,
vagyis nem lényeges. A fontos az, hogy Jézus gondola
tai és tanításai érvényesüljenek életünkben. Az igazi is
tentisztelet csak az lehet, hogy lelkünket egészen átadjuk
Istennek és belőle merítsünk erőt. Ezt igazában csak tit
kos kamrácskánkban, Istennel mintegy négyszemközt
érhetjük el. Istentiszteleti életünkben-a magyar protes
tantizmus történeti fejlődését is tisztelnünk kell és annak
puritánságát kell fenntartanunk. Erre nézve nagyon sok
tanulságot meríthetünk a rózsahegyi zsinat (1707) ká
nonaiból, melyek behatóan foglalkoznak az istentiszteleti
rendtartással, különösen a 8-dik kánon. Nekünk nem kell
érsek, díszes aranykereszt, stola, körmenet és ehhez ha
sonlók. A magunk szegénységében valljuk meg becsüle
tesen hitünket. Mi nem térhetünk vissza dicső nagy múl
túnk megtagadása nélkül a lélektelen formákhoz. Ha
valaki egyházunkat igazán meg akarja újítani, gondos
kodjék az evangéliumnak a huszadik századba való tiszta
hirdetéséről. Mindenképen el kell ítélnünk a dilettánsok
liturgikus kísérleteit, kik a liturgikus stílusnak elemével
sincsenek tisztában. A Deák-téri formában sem találha
tók fel a lényeges elemek tisztán. Jánossy a svéd istentiszteleti formán keresztül akarja visszavezetni egyhá
zunkat a római formákhoz. Mi azonban azokból már ki
nőttünk. Istent lélekben és igazságban kell imádni, a
híveket önálló vallásos személyiségekké kell nevelnünk
az evangeliom tiszta hirdetése által. Ne engedjük magun
kat a magunk templomában otthontalan idegenekké
tenni. Ezen kérdés iránt ebből a gyakorlati okból kell
érdeklődnünk és utódaink részére is biztosítanunk kel]
a puritán protestáns istentiszteleti formát.
A közönség élénk helyesléssel kisérte a szép és magas
színvonalú előadást, melyért Traeger Zs. elnök tolmá
csolta a hallgatóság hálás köszönetét.
A budapesti ev. vallástanárok április 3. és 4-én
középiskolás fiúnövendékeik részére hiterősitö előadáso
kat tartottak, melyeknek vezérgondolata: az üdvösség
útja volt. Az első napon 3 csoportban »Luther Márton
Jézus Krisztus jó vitézei és »Törvénytől a kegyelemig«*
címen hangzottak el az előadások. A második napon az
egész ifjúság együtt hallgatta a Deák-téri templomban
ezt a két előadást: »Uj élet és uj világ«, »A kegyelem

Hegyen épített város

1933 április 6-

56

útja az egyházban«. Az előadások után az Ur asztalához
járult az ifjúság lelkileg elkészült része.
A középiskolás leánytanulók részére ugyanilyen elő
adások lesznek április 7. és 8. napján.
Az orsz. magyar prot. diákszövetség március 23—
26. napjain Debrecenben konferenciát rendezett, melyen
»üazdasági, szociális tényezők és az Egyháza, »Korunk
szellemi áramlatai és az Egyház« címen tartottak elő
adásokat és megbeszéléseket a hazai prot. főiskolás
ifjúság számos képviselőjének közreműködésével, Ur.
Hilscher Rezső egy. m. tanár és Dr. Tankó Béla egy,
r. tanár. A konferencián ünnepi beszédet mondott Ur.
Baltazár Uezsö ref. püspök és előadást tartott »Uj reformáció« címen Imre József dr. egyet. r. tanár is.
Május havában orsz. vasárnapi iskolai gyűlés lesz
Budapesten a Világszövetség főtitkárának, Kelly James
dr. részvételével.
A pestmegyei középső esperesség lelkészei, fel
ügyelői, tanítói és presbiterei március 25-én Cegléden
prespiteri napot tartottakt melyen a különböző előadá
sok mind a presbiterről szóltak. A záróbeszédet U.
Rdffay S. püspök mondotta, örömmel üdvözöljük ezt a
kezdést és kívánnánk, vajha minden esperességben, tar
tanának ilyen presbiteri napokat, melyeken minden részt
vevő ráeszmélhetne arra az igazságra, hogy egyházunk
üdve, egészséges fejlődése, szent feladatának eredményes
szolgálata nem a külső szervezettől, hanem Krisztusi
életet élő tagjaitól függ. Csak akikben, mint Pál apostol
ban, a Krisztus él, azokban nyerhet az egyház olyan
szolgákat, kik az embereket Krisztushoz vezethetik és az
iránta való hűségben megtarthatják.
Mint a »Harangszó«-ból megtudtuk, U. Ueiszler
Bruno) a németországi Gusztáv Adolf-Egylet főtitkára,
ki november hóban résztvett magyarhoni ev. gyáminté
zetünk közgyűlésén és akkor előadást is tartott körünk
ben, az 1933. évre szóló »Gusztáv Adolf-Kalender«-ben
»Nem, nemt soha!« felírással cikket irt, melyben meg
állapítja, hogy hazánk lakossága egyértelműleg tiltako
zik az ország megcsonkítása ellen és kifejezi azt a re
ménységet, hogy szívós akaratával magyar nemzetünk
célt fog érni. Cikkében a »Nem, nem, soha!« vallási vo
natkozásait domborítja ki, utal az Üdvözítő' példájára,
az őskeresztyének, Luther, a salzburgiak, a magyar
gályarabok hithüségére, kik a csábitónak feleltek ezzel
a jelszóval és újból bizonyítja, hogy velünk nemcsak az
őszinte barátság, hanem az igaz testvériség köti össze
a német Gusztáv Adolf-Egyleteket.
A német birodalmi hadügyminisztérium minden
katonának 8 napos külön szabadságot biztosit, ha ezt
az időt valamelyik evangelizációs táborban tölti el.
A petróleumáról hires Baku városban, a Kaspi ten
ger partján, most avatták fel az első örmény evangélikus
templomot.

Róma. A »Osservatore Romano« közli a pápa be
szédjét, melyet legutóbb hat bibornok kinevezése alkalmá
val a consistoriumban mondott. Ebben a pápa élénken
tiltakozik az ellen, hogy Rómában propaganda folyik
a protestantizmus érdekében. Ezt a pápa szemérmetlen
és kihivó dolognak mondja. Felhívja a püspököket, a
papságot általában, a füveket és különösen az »Ác'tio
catholica«-t, hogy kövessenek el mindent ennek a diktar
torikus, a vallást veszélyeztető propagandának elhárítá
sára. Továbbá tiltakozott az ellen is, hogy a bolgár ki
rály újszülött leányát nem római katolikus lelkész ke
resztelte meg. (Alig. Luth. Kirchenztg. márc. 31.)
Az a biblia, melyre az egyesült északamerikai álla
mok uj elnöke beiktatása alkalmával esküjét letette, a
Roosevelt családnak háromszázéves családi bibliája.
Holland nyelvű, 1644-körül hozta magával a holland be
vándorló Claes Martension van Rosevelt Uj Amster
damba, melyből később lett a mai Newyork. Ennek a
bibliának lapjaira van irva a család krónikája 1670-től
1840-ig, mikor megtelt a beírásra alkalmas hely. Minden
bejegyzés holland nyelven van. Az uj elnök maga beval
lotta, hogy nem tud egészen jól hollandul már, de a
családi bibliát megérti és szorgalmasan olvassa is. Beik
tatása előtt is elolvasta* az 1. Korinthusi levél 13-ik fe
jezetét, Pál apostol hymnusát a szeretetről és ebből me
rített ihletet székfoglaló beszédéhez.
Lelkészi titoktartás. Egy minneapolis-i ág. hitv. ev.
lelkészt a törvényszék 100 dollár pénzbüntetésre Ítélt,
mert nem akarta elárulni egy hivének bizalmas közlését.
Felebbezés folytán a magasabb bíróság megsemmisí
tette az ítéletet és kimondta, hogy a lelkésznek joga volt
a neki tett közlést titokban tartani.
Újítások a róm. kath. istentiszteleti életben lép
nek életbe Ausztriában a St. Pölten-i egyházmegyében.

A püspök erről ezt irta: A papság és a hívek már rég
óta azt az óhajukat nyilvánították, hogy az oltári szentség
kiszolgáltatásában és más liturgiái cselekményeknél
is használják kiterjedtebb mértékben a köznyelvet, hogy
a hivek könnyebben kisérhessék figyelemmel a szent
szolgálatot. Az új rendtartásban, melyet Róma már jóvá
hagyott, ennek az óhajnak nagy mértékű figyelembe
vevése jut kifejezésre.
Az anglikán egyház nagy gyűlése, mely nem régiben
volt Londonban, elhatározta, hogy résztvesz a 11. prot.
világkonferencián, mely valószinüleg 1937-ben fog meg
tartatni. Az első Stockholmban volt 1925-ben.
Az ev. misszióegyesület augusztus 15—17. napjain
Kardoskuton, Hódmezővásárhely mellett nyári konferen
ciát rendez.

A budai Lutherszövetség szombati elő
adásai husvétig szünetelnek.

Dr. Masznyik Ujtestamenfuma vászonkötésben 3 pengőért kapható a Szövetség irodá
jában Donáti-u. 49. II. em. 15.
Valódi ezüst, protestáns
urvacsorai és keresztelő edények
speciális készítője:

S z ig e ti N á n d o r é s F ia
ezüstmüves és ékszerész cég, amely a régi
helyen, a Nemzeti Múzeummal szemben
magas hazbér miatt megszűnik és ezért öszszes ezüstáruit (tálcák, evőeszközök, stb.)
arany ékszereit és óráit nagy árengedmény
nyel árusítja, Különkelyhekben nagy válasz
ték, darabonként már 8 P-ért. Arany és ezüst
pénzeket, töredék-aranyat napi áron veszünk
és eladunk.

Budapest, IV. Ifluzeum-körut 31.
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