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Mentségek.
És mindnyájan egyenlőképen kezdék

maookai menteqetni ...
Luk. ,14, 18.

Mindnyájan meg voltak híva és mégis mindnyájan mentegették magukat.
Mindnyájuknak helyet készíttetett az Isten és egy sem voll közöttük, aki a meg-
hívást elfogadta volna, Isten végtelen irgalmát mutatja, hogy mindnyájan kaptak
meghívást és az emberi természet romlottságát, hogy a meghívást egyik sem
fogadta el.

Mindnyájan megromlottunk az Isten kegyelmének visszautasításában s
mínden bűnünknek, elesettségünknek ez az egyetlen oka és eredete. Min<le;nélet-
viszonyunk megromlásának egy oka van: mentegetni kezdjük magunkat, amikor
hív az Isten. Es ezért vagyunk a bűnben mindnyájan egyformák. Mindnyájan
«egyenlőképen» mentegetjük magunkat. Nincsenek kís és nagy, halálos és nem
halálos bűnök az üdvösség szempontjáhól, - hanem csak egy bűn van: a ke-
gyelern visszautasítása.

Igy cselekszi az Isten munkájának fordítottját az ember : a jót rosszra
fordítja. A meghívásból mentséget, a' mentségből kárhozatot szerez magának.

Kétféleképpen híva példázat szerint az Isten. Szent igéjében, a Jézus
Krisztus, a Lélek ereje állal: jertek, minden készen van. Ez az Isten legnagyobb-
szerű meghívása félreérthetetlen és határozott, személyhez szóló meghívás. A
másik meghívás a teremtés földi rendjébe van beleágyazva és így .hívják : élet-
hivatás, család sth. Mikor szántóföldet, kereskedést, tehát kenyeret, élethiva-
tást ad az Isten, vagy amikor a házasság, a családi élet boldogságának rendjébe
vezet az Isten, - ez mind csak eszköz Isten kezében, 'hogy ezeken keresztül lás-
suk meg az ISten külön meghívását. Az élethioatás Isten hívása az ő országába,
S amikor a bűn meghomályosítja ezt a hívást és elhalkíLja benne az Isten hívó
hangját, akkor szól Isten az ő igéjében, Jézus Krisztus által: jer, mert minden,
készen van!

Igy az ember az általános meghívásból mentséget kovácsol a külön meg-
hívá'; elutasítására. Ezért nem menekülhel meg az ember lelke, ha csak .az általá-
nos kijelentésre figyel, mert az ember kezében mínden bűnné lesz: a teremtés
egész rendje, az élethivatás (szántóföld, öt iga ökör, kereskedés), a családi élef
(feleséget vettem l) stb. rrűnd a bűn tanyáivá, a kárhozat előtornácaivá lesznek
az ember életében - és ezek közül valóban egy sem késtolhatja meg Isten ke-
gyelmét, Isten kegyelmét az nyeri el, - aki Isten külön meghívását a Jézus
Krisztushan elfogadja és nem veli el magától.

Az ember hűnné tette a meghívást - és elveszett volna, ha Isten Jézus
Krisztust bűnné nem tette volna, hogy az Isten meghívását elfogadhassa az em-
ber. Az üdvösségtörténet azzal kezdődik, hogy «rnindnyájan egyenlőképpen» el-
vetik az Isten kegyelmét. Ennek folytatása Isten haragja, a kárhozat lehet csu-
pán. Az üdvtörténet azonban folytaíódík tovább: telik az Isten háza szegények-
kel, nyornorultakkal, bűnösökkel, - akik tudják, hogy «rnindnyájuknak egyenlő-
képen. szükségük van a kegyelemre, hogy életük legyen.

A mentség mindig emberi dolog, tehát mindig bün, de legyen hála az
Istennek, ih ogy az ő meghívása mindig erősebb, mint a mi mentségünk.

Zászkaliczky Pál.
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Munka - hivatás.
BÖLCSŐTŐL A KOPOR5ÓIG.

Az emberi élet isteni rendje, hogy minden munkára képes ember
munkáia gyümölcséböl éljen. "Ha valaki nem akar dolgozni, ne is
egyék" (II. Thess. 3, 10). Kemény szabály, de az élet igazsága szól
belőle. Csak akik munkára még nem, vagy már nem képesek, tarthat-
nak számot arra, hogy a többiektől eltartassanak.

Korunk szomorú kiváltsága, hogy a munkanélkülíség hallatlan
arányokban való kitermelésévei felforgatta a munkából élés isteni rendjét
s ezzel milliók életét tette értelmetlenné. Dé ezzel nem szűnt meg
annak az isteni élefrendnek az érvényessége.

Boldogok mi, ha van munkánk, van "foglalkozásunk"! De ha van,
meg tudjuk-e becsülni úgy, ahogyan kell? Nem tekintjük-e a rnunkát
pusztán robotnak. tehernek, szűkséges rossznak, melyet kénytelen-
kelletlen viselnünk kell? Csupán arra való a munka, hogy rnegszerezzűk
vele a megélhetés vagy az életélvezés vagy a vagvonosodás eszközeit?
Hány ember munkájából hiányzik a lélek, mert nem találja meg a belső
kapcsolatot azzal a tárggyal, azzal az üggyel, azzal a feladattal, mellyel
"foglalkozik" ! Pedig ha a munkában nincs benne a lélek, akkor az nem
is igazi munka, csak "foglalkozás".

Hogyan találjuk meg a munka igazi értékelését? Csak úgy, ha
abban hivatásunkat, isteni rendeltetésünket ismerjük fel! Sokszor hasz-
náljuk a hivatás szót mint valami kopott bankét és megfeledkezünk
arról az eredeti aranyfedezetről, mely nélkül értékét veszti. Ez az
aranyfedezet abban van, hogy Isten azt, aki bennünket a munkára
elhioott, azzal megbízott, úgyhogy munkánkkal nemcsak önmagunknak,
nem is csak embertársainknak, földi urainknak, népünknek, hanem
mindenek fölött Ö neki, mennyei Urunknak és Atyánknak szolgálunk,
Ö neki tartozunk hűséggel, felelősséggel, számadással j Tőle, az Ö
kezéből vesszük munkánkhoz az erőt, a sikert, az áldást és neki adunk
hálát mindezért. A munka istenszolgálat, istentisztelet. A munkával,
hivatásunk hűséges, lelkiismeretes betöltésével Isten életfenntartó, gond-
viselő munkájának részeseivé, Isten munkatársaivá, Isten sáfáraivá
válunk. Luther Mártonunk volt az, aki a világi, polgári hivatásköröket
leértékelő szerzetesi ideállal szemben minden becsületes rnunkának mint
Istentől való hivatásnak ezt az eredeti tiszta evangéliumi értékét és
jelentöségét újra meglátta és érvényesítette. Micsoda fény, micsoda
melegség, micsoda erő, micsoda áldás sugárzik ~.munkának, a hivatás-
nak ebből a lutheri, evangéliumi értékelésébőll ürüljön a maga munká-
jának, hivatásának az az egyszerü cseléd is, aki mikor a tűzhely körül
szorgoskodik, "Istennek főz" és mikor a seprüt hűséges en forgatja,
Istennek tetszőbb dolgot végez, mint az apáca, aki egész nap a rózsa-
fűzért morzsolja.

"Jó lutheránus" voltunknak egyik legfőbb bizonysága a feltétlenül
megbízható kötelességhűség kell legyen a legszerényebb és legfényesebb
munkakörben egyaránt.

Fiatal értelmiségűnk ezrei állanak most a pályaválasztás nehéz
kérdése előtt. Vajha a pályaválasztás mindig az igazi isteni hivatás
felismerését jelentené I



167

ft maqyar evangélikus eqybaz lelki arca."
Az egyház arca áttükrözött arc. Szépsége belülről vetülő szépség, ra-

gyogása felülről sugárzó világosság. Ennek az arcnak vonásai annál nemeseb-
bek, minél teljesebben veszi át a mögötte élő arc örök képét. É& annál ragyo-
góbb, mínél hívebben adja vissza az örök arc fényét.

Az egyház Krisztus élő teste. Arca mögött Krísztus arca világít. Minél
több krisztusí vonást hordoz magán, annál ragyogóbb, mínél több világosságot
sugároz Krisztus életvalóságából. annál hasonlóbb hozzá.

Az evangélikus egyház arcának szépsége az Igében, a Szentségben raj-
zolódiíc elénk' s a kegyelemtől áthatott vallásos életben válik teljessé.

Helyesen járunk el tehát,ha magyar evangélikus egyházunk lelki ar-
cának kereséseker az egyháznak Isten igéj éhez, a szentségekhez való viszonyát
keressük és az egyháznak a lélek által kialakított kegyelmi életét igyekezünk
megismerni. Meg kell látnunk, hdgy az egyház míképpen töltötte be Istentől
nyert hivatását? Hogyan őrizte meg és vitte át nemzedékek életébe az evan-
gélikus egyház elhatározó, sajátos értékeit? Hogyan vált a magyar történet év-
századaiban a Szentírásnak, az egyetlen isteni tanításnak, a sola fide-nek és a
lutheri vallásos típusnak öntudatos őrizőjévé?

. Énezzük azonban, hogy ezen a lelki arcon nem tükröződhetik zavarta-
lanul Krisztus arca. Az egyház a történeti eseményekbe beágyazva végzi mun-
.káját. Benne ernberek emberekkel dolgoznak, szervezet szervezetekkel vias-
kodík. örök isteni igazságokkal emberi érdekekés törekvések szállnak szembe.
Az egyház lelki arcának kialakulására hatással van tehát a nemzet története.
Azután hatással van reá a nép lelke, gondolkodása és életszemlélete, mely első:
alkotó vonásait a nép bölcsőjénél nyeri, azután a nemzet évezredes fejlődésén
át tisztul és nemesedik, míg végül nemzeti egyéniséggé alakul.

Elképzelhető tehát, hogy az egyház lelki arcára idegen vonások és szo-
katlau színek is húzódnak. melyek nem származnak az evangélikus egynáz
Iényegéből, nem olvashatók le Krisztus arcáról és mégis a természetesség es,
szükségképpeniség erejével hatnak.

A magyar evangélikus egyház lelki arcának megrajzolásánál először
az arc kíábrázolását befolyásoló történeti- és külső körülményeket ismerte-
tem, azután megállapítom az egyház lelki arcának kialakult vonásait,

1. Külső és belső formáló tényezők.

1. Magyarországon a reformáció nem hódította meg az egész népet,
úgyhogy a nemzet ldét élesen szembenálló pártra szakadt. Aléltságban átélt
rövid időszak után a római katolíkus egyház mínden erejével a protestantiz-
mus megsemmisítésére tört.

A római katolikus egyház szinte kerlátlan hatalommal bírt és döntő
szerepe volt az államkormányzásban. Akkori főpapjairól jellemzésképpen fel-
[egyeztek, hogy "többet forgolódnak politikai ügyekben, mint egyházi dolgok-
ban». A hatalmas püspöki vagyont megkisebbítette ugyan a mohácsi vész után
bekövetkezett általános összeomlás, de maradványaiban is nagy hatalmi for-
rást képviselt. Későbbi századokban még nagyobb arányokat öltött a katolí-
kus egyházi vagyon. Nagymagyarország utolsó idejében a római katolikus és
görög katolikus püspökségek birtoka 861.542 kat. hold, a káptalanoké 494.439
kat. hold, a szerzetesrendeké 145.225 kat. hold volt.

* Az 1. finn-ugor lelkészkongresszuson elhangzott előadás.

t
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A protestantizmusnak kezdettől fogva számolnia kellett a római ka-
tolikus egyh'az sokoldalú hatalmával, mely államkorrnányzati, vagyoni és po-
litikai oldalról fordult ellene.
. Ez a körülmény különös nagy jelentőséget ad a magyar evangélikus
egyház külső szervezetének. Megmagyarázza, hogy az egyház kezdettől fogva
miért fordított olyan sók erőt jogi szervezetének kiépítésére és egyházi autónó-
miájának biztosítására. Az egyháznak törvényekkel és jogi szervezéssel való
körülbástyázása védelmet, megmaradást és életet jelentett.

2. Egyházunk küzdelrne a vallásszabadságért való harccal kezdődött.
De a vallásszabadságért folytatott küzdelem összeolvadt a nemzet szabadsá-
gáért indított harcokkal. A magyar szellem-történet megmagyarázza azt is,
hogy a protestantizmus a szabadságra irányuló törekvéseket mindig a maga
ügyének fo rezte. Hajlandó volt átlépni a vallásszabadság vonalán és síkra szál-
lani a szellemi felszabad'ítás, a felvilágosodás, az emberi jogfelszabadítás
érdekében.

Ez a történeti helyzet két irányban mutatta hatását. Egyfelől meg-
növelte az egyházi szervezet jelentőségét s azt a nemzeti szabadság védőbás-
tyájává tette, másfelől kiterjesztette az egyház szabadságvédelmi hivatását és.
ezzel az egyházat beleállította a politikai és művelödéstörténeti küzdelmekbe.

3. A történeti szükségböl folyik az is, hogy az egyház életében a lelkész)
és világi emberek egymás mellett vállvetve küzdöttek az egyházért..

A reformáció hajnalán munkába álló magyar reformátorok szemlélte-
tik az évszázadokon át folytatódó lelkészi munkál. A wittenbergi egyetem Lu-
ther-katedrájáról hozzák a reformáció igazságainak fáklyáját. Országutat járó,
keményszabású embereld, Pajtákha gyűjtik a falvak népét. Hallgatag erdők'
lombsátora alatt megszélaltatják az evangélíumot. Végigkopognak nagyúri kú-
riák kőkockás ámbttusain és megzörgerik a félrebillent zsupptetejű vályog-
házak ajtaját. Országjáró vándorprédikátorok, otthon pedig tudós teológusok.
Az Újszövetséget fordjtják, prédikációkat, vallási könyveket írnak, azokat őli
maguk kiszedik, könyvnyomtatójukon kinyomatják, azután viszik faluról-fa-
lura, tanyáról-tanyára. Rájuk csap a fegyveres hatalom, dohos börtön mélyére
kerülnek. Szenvednek, kiszabadulnak és folytatják, ahol abbahagyták! Cso-
dálatos nemzetség: vándor-prédikátor, tudós, könyvnyorndász, kereskedő, pro-
pagandista és mártir! De mindig Krisztus szolgája és az egyház munkára és
halálra kész apostola.

Korszakok keze alatt megváltozik a kép kerete és színezete, de lényege
érintetlenül marad: kezdettől fogva a lelkipásztor hordozza az egyház lelki
munkáját,

. Ugyanakkor kialakul a világi elem egyházi képe.
A reformáció megindulásakor és még az utána következő évszázado-

kon át a nagybirtok volt a tulajdonképpeni országvédő hatalom. A földbírtokt
hadsereget, erőt, hatalmat, jogforrást jelentett. A vártartomány középpontja
intézte a védelem, a kormányzás, a gazdálkodás ügyét, de hatalma alá haj-
totta a hítéletet is. Egy kiváló történetíró jogosan állapította meg, hogy a ma-
gyar reformáció történetet megírhatjuk a nagyúri birtokok történetéből.

A földesúri jog felszívja a vallásszabadság] elvet: cuius regio, eius
religio, de ugyanakkor óriásra növeszti a világi-ember egyházi jelentőségét,

A földesúri jog védelme alatt templomok épülnek, védő karjuk árnyéká-
ban pásztorok igehirdető munkájának vetése zöldül s egyházszeretetük áldo-
zatából iskolák hosszú sora épül. Az államhatalommal szemben a világi nagyúr
az egyház védője, sérelmei orvoslásának harcosa, jogainak hiztosítója.
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A jogfejlődés és az állami él-et kialakulása megváltoztatta a világi elem
szerepét egyházunk életében, hivatása lényegeképpen megmaradt az egyház-
védelem és a korrnányzásban való részvétele.

4. Egy további történeti-adottság a reformáció két ágának egybefonódó
kőzös elindulásában mutatkozik.

A reformáció Magyarországon közös mozgalomként indult meg. Szer-
vezete, sőt dogmatikai iránya is kezdetben lutheri szellemű volt. Csak 1550~
ben válik ketté az evangélikus és r-eformátus ágo A refor'rnátus cegyház külön
hitvallását 1560 után állapította meg a debreceni zsinat. Wíttenberget Genf
csak 1562 után váltja fel. Ettől kezdve mínd erőteljesebben érvényesül a refon-
mátus szellem. Hódítását elősegíti antikatolikusságának külsöleg szembetűnőbb
határozottsága, nénraságában is bíráló puritánsága és a magyar nyelv egyete-
mében erősödő nemzeti irányzata.

Egyházunk kidolgozza önálló egyházi életét, hittanát és szervezetét, de
azért a sorsközösség és egymásmellettiség hatása alól nem tud megszabadulni.
Az erdő szélén gyengébb növésű tölgy és hatalmasabb lombozatú cser álla-
nak egymás mellett. Ugyanazon humusból táplálkoznak, ugyanazon napsugár-
zásban növekesznek, die a gyeng'éblb fejlődése és egyénisége megérzi az erő-
sebb hatását.

5. A történeti adottságole közt gondolnunk ~ll az ország hosszú időn
át fennállott szétdaraboltságára, mely lehetetlenné tette az egységes vallásos,
lélel: kialakulását.

Az évszázados török-uralom, az ország testének három részre szaka-
dása különbőző helyzetet teremtett a különbözö országrészben élő egyházak
számára. Egyik helyen vallasszabadságuk birtokában éltek, a másikon elvették
templomaikat és gályára hurcolták lelkípásztoraikat, Az ország különböző vi-
dékén élő evangélikusok külön egyházi területet alkottak. Szervezet, kormány-
zás, vallási élet tekintetében egymástól független, önálló életet éltek Igy azután
az egyházi terület különbözősége természetszerűleg külőnbőző vallási egyé-
niség kialakulására veretett. A Felvidék például a zsolnai zsinaton kárhoz-
tatta a pietizmust, Dunántúl pedig vallási élete mélyülésének fontos tényezőjét
ismerte fel benne.

6. A történeti adottságok ezen hézagos szemléltetéséből nem híányoz-
hatík a magyar földne és magyar lélekre utalás, melyek szintén befolyásoló té-
nyezökként szerepelnek a magyar evangélikus egyház lelki arcának kíalakítá-
sánál.

A régi nagy magyar föld két kézzel szórta gazdag ajándékait. Rónáin
acélos búza hullámzott a nyári szellö érintésére. Dombjainak és sziklás he~-
oldalainak szőlöskertjében tüzes bor szendergett. Bányáiban só, kőszén, arany.
rejtőzködött. Fekete földjét izom pattanás nélkül puhán hasította ekéjével a
szántóvető. Könnyen zendült a magyar földművelő munka-himnusza, mint a
Levegőben libegő pacsirta újjongó éneke. Szinte magától terült meg asztala a
a föld áldott gyümölcseivel, mliillt a míndenkí szamóca-bokra az országút
szélén. :'

A föld éghajlata mérsékelt, Az évszakok kiegyensúlyozottan illeszkednek
a természet esztendejének folyamatába, Al napsugár, eső, szél, fagy és har-
mat az embernek nem ellenségei, hanem békés munkatársai,
, Ezen a földön nem szülelnek aszkéták. Az emberek nem öltözködnek
az élettagadás szürke csuhajába. Ez a föld a munkát megáldónapsugaralS
élet. Olyan, mint az Isten kitárt tenyere: Minden a tiétek, l'ti pedig a Krisz-
tuséi vagytok!

A magyar föld mellett a magyar lélek is beleszól a vallás arcának ki-
alakulásába.
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A magyar lélek hősi lélek: történeti küldetése szerint mindíg nemes
eszmékért küzdött, Országhódítás, államépítés, nemzeti szabadság, vallássza-
badság voltak világító csillagai. A magyar lélek mártir-lélek: vérhullás, szen-
védés, elhukás volt osztályrésze. Évszázaoos elnyomatása, nemzeti önálló-
ságért folytatott küzdelme lelkébe égette az igazságért való szenvedés önkén.
tes keresztvállalását. Jelleme egyenes, becsülete tiszta. Nyilttekintetű, büszke.
es önérzetes. Isten előtt is egyenesen áll, nehezen tud letérdelni. 'Kevés haj-
landósága van a misztícizmusra. Vallási gondolkodásában történeti öntudatát
értelmi okoskodással és érzelmi elemekkel keveri, a megismerhetetlen, titok-
zatos világ ellenben rejtett tündérvár marad számára.

Erek a történeti és természeti adottságole formálták a magyar evangé-
likus egyház lelki arcát.

ll. A magyar evangélikus egyház lelki arcának vonásai.
, Vajjon erek a történeti és természeti adottságok milyen vonásokat

rajzoltal. evangélikus egyházunk lelki arcára, melynek az Ige és a szentség
képezi örök tartalmát s melyen Kriszt us arcának kellene áttükröződnie ?

1. Az első vonás a történeti öntudatban és a jo,gközösségi tudatban
áll előttünk. \

A magyar evangélikus egyház lelki arcának egyik jellemző vonása a
határozott, kemény, történeti öntudat. Az egyház évszázadokon át folytatott
küzdelme és szenvedése, az egyházépítő ősök munkája s az igazságért már-
tiromságol szenvedő bizonyságtevölenek az emléke, csodálatos egységes képpé
szövődik benne s felvilágol rajta az egyház történeti kűldelése, vallási igaz-
sága, utókorra testált öröksége és nemesi ármálislevele.

Ez a történeti öntudat a mult ismeretéből és értékeléséből táplálkozik,
azután vallási érzéstől színezett önérzetté forrósodik, Drága és szükséges,
mert belekapcsol a történeti mult élő folyamatába és messze évszázadok kö-
zösségébe állít. De minden szépsége mellett is csonka marad, ha multja dicső-
ségéből akar megélni s az ősök nagyságával elfedezt a mai nemzedék törpe-
ségét. A történeti öntudat könnyen a gőg lépcsőjévé lesz, magasság helyett
romlásba veret.

A történeti öntudat mellé illeszkedik a jogközösségi tudat.
Evangélikus egyházunk évszázados munkával kiépítette autonóm szer-

vezetét, mely egyházi, vallási ügyeinek önkormányzata keretében való önálló
intézését és vallási életének szabad kiélését teszi lehetövé. Nehéz idők tanul-i
ságából megismerte külső szervezetének és autonómiájának értékét. Szikla-
vár az, mely védelmet nyujt az államhatalom és az egyházi üldözés ellen. Csa-
ládi ház, mely saját akarata szerint való életének kiépítését lehetövé teszi.

A magyar evangélikus ember értékeli, megbecsüli, nélkülözhetetlermek
tartja az egyház jogi szervezetét. Isten által adott drága edénynek tekinti.
Tudja, hogy mit köszönhetett neki a multban és mit várhat 'tőle a jövendő-
ben. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a jogközösségi tudat a magyar evangéli-
kus egyház lelki arcának egyik általános vonása.

De bizonyos az is, hogy néha ezt a vonást sokan legyoldalúan értéke-
lik, sőt túlértékelik. A Luther által életre keltett egyetemes papság elvének
megvalósulását látják az egyház jogi szervezetében való munkálloodásban.
Megfeledkeznek az evangélíum ama dgazságáról, hogy a királyí papság legfőbb
ismertetője nem azeEyház külső szervezetével kapcsolatos jog, avagy a szer-
vezetben biztosított munkaalkalorm, híanem a lelki egyházban való élet és
szolgálat,

Ezen kérdésben bízonyos elhajlást és befejezetlenséget látunk. Az egyház
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jogi szervezete önállósul, esetleg eltávolodik a lelki egyháztól. A keltő,
szolgálatában is szakadás állhat be: lehet, hogy valaki szolgálj'a a, jogi-egy-
házat, dc nem érez kötelezettséget a lelki-egyházzal szemben. Elfogadja a jogi-
egyház felkínált értékeit, de közörnhösen elfordul Krisztus megváltó életé-
nek örök kíncseitől.

A történeti öntudat és [ogközösségí tudat ezen önállósodása végső kö-
vetkezményben a vallási élet öntudat-hasadására vezet. Mélységes tragikuina
az emberi léleknek, ha ezekben a kezdő érzésekben kiéli magát, megbecsüli az
évszázadok kere alól kikerült drága edényt, de nem törödtk az; edényben el-
helyezett isteni értékekkel. Kidolgozza történeti öntudatát és jogközösségi tuda-
tát, de azokat nem egészíti ki hittudattal és vallási élettudattal.

Fájdalom, magyar evangélikus egyházunk lelki arcán megvan ez a
tragikus vonás. , '

2. A második vonás a római katolikus egyházhoz való viszonyban éle-
ződík ki, mint antikatolikus és filokalolikus iránuzai. .

Az anlikalolikus vonás elutasító tiltakozásként jelentkezik. Legtöbbször
hiányzik dogmatikai meggyőződése. Nem előzi meg az egyház tanításának be-
ható vizsgálata, hanem ösztönszerű megérzéssel igy fejezi ki vallási állás-
pontját, meggyőződésem a katolikus egyház tagadása! Ez az irányzat megáll a
speyeri birodalmi gyűlés deklarációjanak első szavánál: protestálok l és nem:
mondja el második szavát: bizonyságot teszelel Ez a feleúton megállt evan-
gélikus vallási létlet egy nagy negatívumban végződik Tagadja a római kato-
likus egyház tanításait, életformáit és törekvéseit, de ugyanakkor elmulasztja
saját egyházának igazságait beépíteni vallási gondolkodásába és életszemlé-
letébe

Ez az irányzat nagyrészt történeti öntudatból. az egyház évszázados
küzdelmeinek emlékeiből táplálkozik, de erösítést kap a római katolikus egy-
ház mai irányzatából is, mlely a protestantizmus létjogát tagadja, ajapigazságsqlt
támadja s a míndermapí életet átszövi kizárólagosságot követelő igényeivel
és meg terheli azt a vegyesházasságok elkeseredett reverzális harcával.

A katolíkus-ellenességben magáL kíélő evangélikus tipus csak csoport-
jelenség. Egyházunk nagyegyetemességben igazságosan és megértőn ítéli meg
a római katolíkus egyházat. A mai katolicizmust nem azonosítja a reformáció
korabelí katolikus egyházzal, elismeri történeti szolgálatát, lelki gazdagodá-
sát és spirituális munkájának mélyülését. Komolyan vallja az Apostoli Hitval-
lás harmadik cikkének első mondatát: Hiszek egy keresztyén any,aszentegty-
házat! Boldogító és kötelező lehetőségnek tekinti ezen isteni igéretet s megvalö-
sításán megbecsülö, megértő, Krísztushoz hű lélekkel munkálkodik, de ugyan-
akkor saját hitvallását és sajátos egyházi életét teljes határozottsággal kiépíti,
Ez az irányzat míndkét történeti feladatát betölti: protestál és bizonyságot tesz l'

A felekezetközi erőviszonyok azonban még egy sajátságos kedvezőtlen
vonást rajzolnak evangélikus egyházunk lelki arcára.

Egyházunk kímondottan misszió-egyház, másvallásúak tengerében szét-
szórtan élő, kicsi szigetcsoport. Csonka-Magyarországon 5,634.000 római kato-
liku." 1,813.000 református és csak 534.000 evangélikus van. A római katolíkus
és református egyház hatalmas tömbökben él, melyek belső erejüknek kifelé
való érvényesítését megkönnyítik, sőt sokszor a számok fölé emelik. Az evan-
gélikus egyház szétszórtsága következtében veszít tőmegerejéből.

Más szempontokról is meg kell emlékeznünk. A nagyszámú vegyesházas-
ság idegen fonalakat szö egyháztársadalmunkban és megbontja vallási és
életszemléletünk egységét. .mami, társadalmi, gazdasági életünk konstrukciója
következtében megkevesbedik a független evangélikus emberek száma, ami
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felekezetközi viszonyban kedvezőtlen következrnényekre ve-ret. Az emberek.
hajlandók a meggyőződés kérdéseiben engedményeket tenni s ilyenkor a ma-
gát türelmesnek nevező gyenge meggyőződésű ember gyakran elbukik.

Végeredményben azután kialakul egy olyan irányzat, mely felekezet-
közi viszonylatban elismeri a római katolikus egyház munkájának egyetemes
keresztyéni és nemzeti értékét, beletörődik kisebbségi voltunk kővetkeztéberr
kialakuló helyzetünk kedvezőtlenségébe, tür és lemond, ütköző kérdésekben
habozik és hallgat. Ebben az óvatos alkalmazkodásban azután elfelejti a. speyeri
gyűlés mindkét követelését: nem protestál és nem tesz bizonyságot!

Az antíkatolíkus és filokatolikus vonás közös gyengéje, hogy hiányzik
belőlük a vallási meggyőződés gerince: az erőteljes hittudat.

3. Az utolsó, legerősebb vonás egyházunk arcán: a lel/ci vonás. Nem
különálló vonás, hanem az egészet beragyogó lélek, mely örök fénnyel át-
világítja a vallásos megnyilatkozás eddig emlí tett iránysit és elválaszthatatlan
egységbe olvasztja azokat.

Evangélikus egyházunk hitvallásos egyház. Egyszerre a reformáció
hajnalán az Ágostai Hitvallást vette kezébe s belső történés ének kerszakai el-
választhatatlanok a hítvallásosságrá való törekvéstől.

Kezdettől fogva egyházi programmnak tekinti ezen hitvallási iratunkat
s Bárány György 1740-ben megjelent fordításának előljáró beszédével egyetértő-
leg ma is vallja, hogy «az Augustana Confessio ismerete szükséges, mert megmu-
tatja, miként kelljen az megígazító hitet egész életednek, szívednek és cseleke-
detednek megváltoztatásával vagy az igazi keresztyéni élettel megmutatnód-
Azért: «Szégyen és igen nagy kár volna, ha az Augustana Confession leX9>ke-
resztyének az Augustana Confessiót nem értenék».

Egyházunk Lelki arcán az Ágostai Hitvallás a folytonos rnunkát követelö
vonás. Atérezzük azt az igazságot, hogy a VII. cikkely az egyháznak csak lényeg-
megmutatása, az evangélikus egyháznak az egész életre kiható szellemét a tel-
[es Ágostai Hitvallás tartalmazza. Számunkra a teljes Ágostai Hitvallás a; min-
dell erőt maga számára követelő folytonos programm, ez egyházunk hamisitat-
lan lelki arca.

Egyházunk hittel, világosan látással és lelkiismeretes munkával azon
dolgozik, hogy az Ige egyháza legyen. Lelkipásztorait igeszolgálatra neveli és
kötelezi, Népét emberi bölcseség és gyönyörködtető beszéd helyett Isten igéje
után való szomjuhozásra készteti. Törvényt és evangéliumot nyujt, követelést
és ígéretet. A lelkekben igyekezik komoly bűntudatot ébreszteni. A bűnbánatot
lutheri tartalommal tölti meg, hogy a bűnből származó bánat a bűnös emberi
természetből származó bánattal egyesüljön s állandó lelki állapottá legyen,
hogya törvény összemorzsoló bűnbánata kiegészüljön az evangélium boldogító
bíírbánatában. Krisztus keresztjét állítja az emberek szeme elé s Iegfőbb vágyáL
a kegyelem valóságának és boldog b~zonyosságának megéreztetésében látja.
Az Ige egyháza akarunk lenni. Ezen dolgozna], templomaink, bibliás ifjúságot
nevelő ískoláínk, bibliaköreink, egyháztársadalmi egyesületeink, konferencláink,

Mindeddig azonban nem Lettünk ugyanilyen mértékben a szentség eg'Y·
háza. Történeti adottságaink, különösen a református egyházhoz fűző és erő,
lelkihatást eredményező kapcsolataink, továbbá a magyar lélek belső gátlásai
miatt, nehezebben válik egyetemes áldássá a Krisztusnak az úrvacsorában való
testi jelenléte s vele való egyesülésünk boldog realizálódása.

Krisztus lélekhódító munkáját, az Istenhez jutás útjait és módjait, ál-
landóan mélyülő és sokoldalú gyülekezeti belmissziói munkák, szervezetek, egye-
sületek, szövetségek, konferenciák is munkálják, Megszervezik az egyház külön-
bözö szolgálatát. Kötelességtudatot és felelősségérzetet ébresztenek, munkaeszkö
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zökct teremtenek. Munkájuk azonban mindig kapcsolatban áll az egyházzal. az
egyház szellemében és az egyházért folyik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy magyar evangélikus egyházunk lelki arcára
külőnbözö vonások húzódnak s ezeket a vonásokat történeti multunk és jelen-
Iegí helyzetünk magyarázza. Bizonyos azonban, hogy ezek a vonások az egy~
ház lelki szolgálatában állandóan tisztulnak, nemesednek s mínden- vonás a
Krísztus testének, a lelki egyháznak erősítöjévé válik.

Egyházunk átérzi Istentől kapott hivatását. Magyar földön az Ige és a
Szeritség egyházának kell lennie s ki kell dolgoznia a lutheri vallásosság típusát
Ezzel tartozik Istennek, az anyaszentegyháznak és a gondjaira bízott, üdvösség
utá.i vágyódó lelkeknek. Azért önmagával és munkájával szemben állandó ko-
moly vizsgálatot tart, bűnbánatot gyakorol és mivel nem emberi erő, jogi szer-
vezet, avagy történeti formáció végzi ezt az Isten által kijelölt munkát, hanem
egyedül a kegyelem a Lélek által, engedelmes munkaeszközként átadja magát az
egyház urának.

Nincsen nagyobb vágya, mínt hogy történeti és emberi vonásokkal meg-
rajzolt lelki arcán világítson át örök szépségével Krísztus arca. Mert az egyház
lelki arcának örökkévalóságát és szépségét nem a saját, hanem a Krisztus ar-
cába.i 'bírja. D. Kapi Béla.

Hz észtorszáqí evangélikus egyház
jelenlegi helyzete.

1. Egyszer valaid állítólag azt kérdezte Renantól, létezik-e Isten? A vá-
lasz ez volt: nlég nem. Hazámban egyszer művelt honfitársaim beszélgetését
hallottam. Az egyik azt kérdezte. létezik-e Isten? A másik azt felelte: már, netm;
En akkor Ziegler Leopold filozófus «Gestaltwandel der Götter» c. könyvének
arra a helyére gondoltam, ahol azt mondja. " .... mindenki csendben haza-
vonul és kertjében a nagy szilfa alatt sírt ás», Kinek? Istennek 1 Ez a valaki'
azután karddal kezében ráül a sírra, Es ha valaki arra jöve azt mondaná: Is-
tenél, -' ő azt Ielelné : «Fékezzétek nyelveteket! Ez az isten, itt az én ülőhelyem
alatt, halott!»

Ilyesféle gondolatok és érzések keringtek a levegőben és sokak szívé-
ben is hazánkban a vílágháhorú és a nagy orosz forradalom' után, a holseviz-
mus idejében, majd még 191.9-1925 közőtr is,,-amikor az állam negativ tenden-
ciákkal végrehajtotta az egyház és állam szélválasztását. Az egyház birtokait
kísajátították (1920). A vallastanítást kíküszöböltékaz iskolákból és az egyházi
vezetést rnindenütt gyöngítették.

Az utóbbi néhány év alatt ez a kép egészen megváltozott. Ma már szinte
mindenki azt vallja: az embernek kell, hogy legyen valamilyen vallása. Komo-
lyau veszik Darwin gondolatát, hogy az állat és ember közti megkülönböztető
határvonal a vallással kezdődik, - ha míndjárt az ősök régi pogány vallásához
akarnak is némelyek visszatérni és azt az Ú. n. (taraizmus formájában igye-
keznek visszaállítani. Híveinek száma azonban csekély j az 1934-i népszámlá-
lás szerínt mindössze 116 férfi és 55 nő.

De az evangélikus egyház népe a megrázkódtatások és válságok leg-
súlyosabb idejében is helytállott lés a bolsevizmus ideje az egyháznak a már-
tirkoronát is megszerezte. Egyetemi városunknak. Tartu-nak Ú. n. «halálpíncé-
jében» 1919 január 14~ének reggelén, amely napon a korrnánycsapatok a vá-
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rost felszabadították, ezt megelőzően több lelkésszel együtt meggyilkolták Halm
Traugotl dr.-t, a gyakorlati teológia professzorát és egyetemi ígehirdetőt, vala-
mint az észtországí orthodox egyház püspökét: Platont. - Utóbb a megejtett
népszavazás óriási többségi határozatával újból bevezetfék az iskolákban a val-
lástanítást, habár csak az iskolára nézve kőtelezően, a tanulék számára azonban
szabad tárgyként. A gyülekezetek 50 hektárig visszakapták földbirtokaikat és
épületeiket. Ha 1920-1925 között össze akarták törni az egyház gerincét, - úgy
ma elmondhatjuk, hogy az Egyház Urának vezetése és a mostaní államelnök-
nek, dr. Páts Konstantinnak - aki maga az orthodox egyház tagja - bölcs
kormányzása eredményeképpen az evangélikus egyház újból egységes és erős
és gyógyítani képes a saját és gyülekezeteinek sebeit.

2. Hadd nyujtsak egészen rövid történeti vázlatot az országunkban vég-
bement vallási és egyházi változásokról.

A legújabh etnográfiai megállapítások szerint az észtek kb. 3000 évvel
'Kr. e., tehát a Baltikuni történelem elötti kerszakában telepedtek le a Keleti-
tenger és a finn öböl partjain. Az észt nép pogány vallását szellemi politheiz-
musnak lehet mondani, de erős monotheísztíkus irányzattal, ami jó alap volt a
keresztyénség számára. Az észtek föistenének: Vanaisa, Taevaisa, Taevataat,
Taara (ősatya, égi atya) neve alapján nevezik a pogányságot ma visszaállítani
akaró irányt taraizrnusnak. Tartalmilag azonban ez az újpogány mozgalom egé-
szen más, rufin'! a régi pogány valláso Ez a mcstaní irányzat inkább a natu-
ralista pantheizrnusnak egyik faja, melynek éle a keresztyénség és a keresztyén
egyház ellen irányul s csupán a pogány vallás mázával van bevonva. En azt
tartom, hogy a taraizmusnak kevés vallásos jellege van. A taraístáknak van sa-
ját lapjuk, «Hiis» (liget) a címe; néhány szertartást is alkottak (pl. a házasság-
kötésnél). Természetesen nagy szerepük van itt a ligetekben felállított tűzál-
dozati oltároknak. .

Az ország krísztíanízálása egyszerre két oldalról történt: a római kato-
likus és a keleti orthodox egyház részéről, előbb békés úton (kb. a 10. század-
ban), majd erőszak, fegyver és keresztes hadjáratok segítségével (11. sz.). A'
nép életében azonban ezek az egyházak nem hagytak mélyebb nyomot. Ezért az
ország hamarosan csatlakozott az evangélikus reformációhoz, miután már 1521"
ben kapcsolatok létesültek Wittenberggel, illetve Lutherral és Melanchthonnal.
1924-ber űnnepeltűk Tartuban országunk reformációjának 400 éves jubileumát.

3. Hogy az észt ember lénye mélyén vallásos hajlamú-e és hogy a ke-
resztyénség melyík típusához hajlik leginkább, - arról különféle nézetek van-
nak. Állítani merem, hogy az észt ember e tekintetben a 'többi finn-ugor, törzs-
néppel szemben nem alkot kivételt. De a történeti események nagy akadályokat
gördítettek az észtek vallásos hajlamai normális kifejlődésének útjába. Az or-
szág urai Észtország másodszori önállósulásáig (1918), tiehát mintegy 700 éven
át, szociális és nemzeti tekintetben is majdnem mindig egészen más rétegekhez,
és népekhez tartoztak. Ez volt az eset II ,papi osztálynál is, melytöbb tekintetben
az uralkodó réteg volt és a német nemzethez tartozott.

Az észt ernber erősen hajlik a keresztyénség evangélikus tfpusa felé, ami-
ben része van szabadságra törekvésének, önálló, előretörő, de egyben racionális
természetének is. Sokat jelentett ebben a tekintetben Zinzendorfnak és a «Brü-
dergemelndes-nek a hatása, különösen a 19. sz. közepén. A «testvérgyüle-
kezet» ma is erős befolyással van a nép egyházi életére, különösen Észtország
északi részén. De a «testvérgyűlekezet» hatásának csúcspontja már a multé,

4. Tájékoztatásul hadd szolgáljon a következő rövid statisztikai áttekin-
tés. Észtország összlakosságának száma az utolsó (1934) népszámlálás szerint:
1,126.413. Ámbár Észtországban 48 nemzeliség van képviselve, népi tekintetben
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az ország mégis egységes. A lakosság 88.2 %-a, tehát kb. 1,000.000 észt, 8.2 0/O:
orosz, 1.5 % nérnet, 0.7 % svéd; mínden egyéb nemzetíséghez tartozók összes
száma 15.000. \

A vallások, egyházak és vallásos társulatok száma kb. 32. 874.026 em-
ber, vagyis a lakosság 78.2 %:~a az evangélikus egyház tagja s ezelc majdnem
90 %-'ban észtek. A görög keleti (orthodox) egyház tagjainak száma .mintegy
200.000 (18 0/O); a római katolikusoké mindössze 2327 (0.2 %); a zsidóké kb.
4.000. Hitvallásnélkülinek (felekezetnélküli) mondta magát 4.777 férfi és 2.316
nő; egy ember büszkén vallotta magát napimádónak. A népszámlálásker kb. 50.000-
en voltak olyanok, akik evangélikus keresztyéneknek vallotrák magukat, de az
egyházzal semmi kapcsolatuk nem volt. Ezek közül míntegy 25.000~n az utóbbi
évek alatt már visszatértek az egyházba. A görög keleti egyházból az evangé-
likus egyházba tőrténő ártérések száma nagy, kb. 700-800 évente, míg az evan-
gélikus egyházból kílépök száma csekély.

5. A nagy orosz forradalom után az evangélikus egyház kénytelen volt
az országos egyházi formát más formával felcserélni. Egyházunk újjáalakulá-
sának akkor megvetett alapjai azóta is változatlanok. Ezek szerint :

1. az észtországi evangélikus egyház szabad népegyház;
2. tagjai mindazok, akik a gyülekezetből való kílépésüket nem jelen-

tették be; ,
3. ott, ahol lehetséges, kapcsolatot teremt az államkormányzattal ;
4. az észtörszági evangélikus egyházba egyenlő.jogú tagokként mitiden

nemzet fiai heléphetnek, amennyiben ezt kívánják ; ez esetben biztosíttatnak:
a) a nemzeti kísebbségek vallásos érdekei; b) ezek jogai az egyházkormány-
zathan ;

5. az észtörszági és azon kívüli evangélikus es más keresztyén egyhá-
zakkal a kapcsolatot ápolni kell (ökuméníkus vonás).

Az észtországí evangélikus egyház 'jelenlegi szervezetének alapja az
1934. dec, 24-1énkiadott «Törvény az egyházakról és vallásos [ársulatokról». Ez
a törvény az evangélikus egyházat mint egészet veszi figyelembe; új evangéli-,
kus gyülekezetek csak az egyházon belül alakulhatnak; ha valamely gyülekezet
működése megszűník, vagyona az egyházra száll. A kísajátított egyházi birto-
kokért kárpótlást adott az állam és megvan a törekvés az állam és egtyház Jja-
rátságos együttélésére. Az államelnök az állami szervezet újraépítésénél az evan-
gélikus egyház fejének helyet ígért a felsőházban.

Az egyház vezetése a püspök és a kotizisztáriuta kezében van. Az egyház
törvényhozó testülete az Ú. n.• Kirikukogu» (egyházi gyűlés), amely a prépost-
sági (esperességí) gyűlések 80 képviselőj éből és a gyülekezetek képviselőiből áll.
Vannak az egyházi élet alakulásának más szerveí is, így külőnösen az egyházi
kongresszus, mintegy 1000 taggal, mely alkalomszerűen ül össze.

Ezidőszerint van 16 prépostság (esperesség), köztük 2 nemzeti jellegű:
egy német és egy svéd. Két gyülekezet pedig közvetlenül a püspöknek van alá-
rendelve, nevezetesen a püspöki dórntemplom gyülekezete es az egyetemi gyü-
lekezet. Az alkalmazott lelkészek száma kereken 200, 24 lelkészjelölt pedig pró-
baévét tölti. A gyülekezetek és prépostságok négy püspöiti vikáriátusba vannak
tömörítve. I I I

6. Az észtörszági evangélikus egyház mai állapotát Oehler kifejezésével
«menetelö egyházs-nak lehetne jellemezni. Az evangélikus keresztyének és egy-
házak elég sokáig úgy viselkedtek, mint a magas hegyek közt a «verandán ülő
turisták •. Most azonban jelszóvá l'ett, hogy az egyházat mozgásba kell hozni 1,
Csak ha az egyház hajója előremenő mozgásban van, hajlandók a parton
várakozó utasok is vele menni; külőnben meg a bajón lévők is elhagyják.
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Ezért az észt központi egyházi vezetőség nagy gondot fordit az «Eestj
Kirik» című h'Nafalos egyházi lap, továbbá a vasárnapi iskolai és ifjúsági mun-
kai központ kiépítésére és fejlesztésére. Hasonló gondot fordít az egyházi zene,
titkárságára, a kül- és belmissziói központi egyesületekre, a tengerész-mísszióra
és a szórványmunkára. Mínden területen új és fiatal s többnyire igen jó munka-
erőket alkalmaznak, aloik kőzűl sokan a teológia magisterei.

Most van munkában az ágenda, énekeskönyv és bibliafordítás átdolgo-
zása, Illetve revíziója, új egyházi énekek és korálok alkotása. 1939-ben fogjuk
ünnepelni az észt biblia/ordítás kétszázéoes jubileumát; addigra a Biblia ú]
fordításának nyomtatásban is meg kell jelennie. Egyelőre a négy evangéliuru
fordítása jelent meg.

Az egyház e munkájának eredményeképpen jelentősen erősebbé vált
a híveknek az egyházhoz való pozitív viszonya.

Más országok egyházaihoz való viszonyunk barátságos és testvéríes,
kUIönös·en Fínn-, Lett-, Svédország és Dánia evangélikus testvéregyházaihoz.
1936 márciusában első ízben folytak. tárgyalások az anglikán egyházzal. Igen
örülünk a 'magyar evangélikus egyházhoz most történt közeledésnek, Reméljük,
hogy az Úr Isten a szép kezdetet meg fogja áldani.

8. Manapság újból sokat beszélnek a népek nemzeti kuliúrális törekvé-
seiről, de arról a [éleíemrbl is, amely az emberiségen elhatalmasodott.

'Isrnertetésemet annak hangsúlyozásával kívánorn befejezni, hogy az,
evangélikus egyház sokkal inkább, mint korábban, nagy felelősséggel tartozik
saját népeivel és az emberiséggel szemben. Nekünk elsősorban saját népcinknek
kell az élő Istent hirdetnünk. Úgy is mondhatnám, hogy kötelességünk testvé,
reinket és népeinket az élő lsten kozelébe vezetni.

Schlatter. a híres teológus, egyszer azt mondta ~ aki csak a kultúrát
akarja, megsemmisíti azt; csak azok, akik többet akarnak a'kultúránál és akik-
nek többjük is van annál, csak azok teremtik a kultúrát. i

Es ha Stuttgartban klinikát létesítettek olyanok számára. akik. nem
tudnak aludni s akiket félelern és gond gyötör, és ha a klinika vezető orvosa
a Biblia olvasását ajánlja a betegeknek, úgy ezt neml a puszta unaloműzés cél-
jából teszi, hanern azért, rnlert a Bil:\lia az embert Isten világosságába emeli és
ezzel kiemeli a személyes gondokból. bajból, félelemből.

Az evangélikus egyház legfőbb kincse a Biblia, Isten igéje.
Mivel ez a mi hazai egyházunknak is birtokában van és mivel Isten

igéjét bőségesen hirdetik és mert minálunk is minduntalan Istennek egyszerű,
de mély igéjéhez térnek vissza, azért hiszünk erősen az evangélikus egypá.'Zi
fennmaradásában nálunk. .

Isten igéje maga tör utat magának, biztosítja, hogy Krisztus legycn és
maradjon az Úr és létrehozza a gyülekezetet, a keresztyének közösségét.

Isten igéjének hirdetőit és hordozóit evangélikus egyházunk számára a
tartui teológiai fakultás készíti elő. Ez állami fakultás, 6 evangélikus és 1 gö-
rög keleti (orthodox) tanszékkel. Jelenleg mintegy 130 teológiai hallgató van.
Gondoskodás történik az ifjú tudósnemzedék utánpótlásáról is.

A tisztán hirdetett Isten igéje feltétlenül az emberi személyíség restau-
rációjához és a keresztyén világnézet felűlkerekedéséhez fog vezetni.

Feuerbach ki akarta küszöbölní Istent a népek életéből, amennyiben azt
hirdette, hogy Istent az ember saját képére alkotja magának. Nietzsche viszont
az embert akarta kikűszöbölni, amikor «Übermenschs-csé, azaz istenné akarta
őt emelni. Sok modern poliUI(UlS,Leninnél az élükön, az Istent és embert is ki
akarta küszöbőlní, amennyiben helyükre a társadalom vagy állam bálványát
akarták állítani. Mégis: mivel nekünk evangélikusoknak a Bibiia annyiban Isten
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látás szerint is ez a helyzet, ennek igazolására figyeljük meg Kosztolányi Dezs{1
panaszkodását:

Az én koromban: zörgött az egekben a gépek acélja.
Az én korornban: nem tudta az emberiség, mi a célja.
Az én korornban : beszéltek a falban a drótok, a lelkek.
Az én koromban : vad, bábeli nyelvzavarok Ieleseltek.
Az én koromban : öngyilkosok ezrei földre borultak.
Azén koromban : méreggel aludtak el a nyomorultak.
Az en koromban : kínpadra feküdtek az árva, beteg nők.
Az én korornban: lélekbe kutattak alélekelemzők.
Az én koromban : mint koldusok álltak a sarkon az épek,
Az en koromban : recsegtek a trónok, a bankok, a népek.
Az én koromban : mily dal remegett, a velőkig üvöltő.
Az lén korornban : prózára szerelte a verset a költö.
Az lén korornban : míndannyían ó de magunkra maradtunk
Az lén koromban : sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk.
Az én koromban : nem volt, ki szegény szíveket melegítsen.
Az lén korornban : álmatlanul ült arany-ágyon az Isten.

(Litánia)
Korunk embere nem tudja, rni a célja. Nem is akarja tudni. Nem is ér

rá, hogy gondolkozzék róla. Nem akarja, nem ér rá, mert mindannyiszor bele-
ütközik a halálba, pedig éppen attól menekül ijedten, A halál sZámára a reá-
litások határa. Ezért fél tőle irtózattal. Nem akar tudni róla, nem akar beszélni
róla. Küzd ellene minden irányban. Erősíti izmait. Szépíti az arcát, hogy el-
tüntesse a fonnyadást. Szalad az okkultizmus ügynökeihez. Felejt mámorban. A
küzdeleru a 'halál ellen egyre keserűbb. Az ember feléget míndent maga mögött,
hogy ne futamodhassék meg; vakon, esztelenül hadakozik a halál ellen. A leg-
újabh nemzedék már nem is tudja, mí idegesiti a szülöket, mi teszi száguldóvá
az életíramot, beáll tájékozatlanul a harcba, gyüjti a testi erőket, már 10-12
éves kerban azért tanul, hogy állást kaphasson majd, 14-15 éves korában bi-
zonyságot keres afelől, hogy az élet teljességére képes, siet, rohan, nehogy vala-
miképpen, talán a kétségbeesés bódítógázával leleperje az örök ellenség, a
számára esetleg még mindig ismeretlen rém, a halál. *

5. Ebben a válságban, ebben a küzdelemben egyszerre, hirtelen, meg-
magyarázhatatlanul felhangtik az eoanqélium. Nincs átmenet korunk és az
evaugélíum között. nem lehet átvezetni, átirányílani az embert korunkhól <lll

evangéliumhoz. Az evangéliumban Isten hírül adja nekünk: ne félj, ember, ~
halál már le van győzve, Kríszrus feltámadt, Krisztus él, Krísztus uralkodík.

Az evangélíum nem mondja azt, hogy térjünk vissza az előző korok
erkölcséhez. nem csábít vissza az ídeálizmushoz, a nyárspolgári vagy régi ma-
gyar erkölcshöz, őseink és nagyasszonyaink példájához. Ellenkezőleg, teljessé
teszi rajtunk a válságol, mert hozza az igazi krizist, az ítéletet. Ez alatt wagyunk
mindnyájan, fiatalok és öregek egyaránt. Isten előtt nincs bűnösebb vagy ke-
vésbbé bűnös nemzedék, Az evangéliuni hallása után nincs helye kimagyaráz-
kodásnak, mentegetőzésnek, a felelősség elhárításának Sőt nincs más menek-
vés korunk erkölcsi válságából, csak ez az egy, hogy teljessé legyen rajtunk az;
lsten krizise, A törökök elleni háborúról írta ugyan Luther, de itt is igaz .

,
• Az ••Uj magyar költ~k" címen ez évben megjelent gyüjteményröl Márai Sándor

ezt írja a Pesti Hírlapban: "E' száz vers csaknem kivétel nélkül a halálról, a halál ellen,
a halál elé énekel. Soha még nem félt így nemzedék a haláltól. Ez már kórkép, meg-
szállottság, igézet."
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Ennek a harcnak valóban a bűnbánatnal kell elkezdődnie, és meg kell javul-
nunk, vagy - hiába harcolunk.

Egyedül az evangéliuni tudja megnyitni szemünket a valóságok teljes-
sége előtt, hogy necsak részleteket lássunk, hanem az egész világot. Félre
ne értsük a dolgot, nem arról van itt szó, hogy az evangéliuni parancsolja ne-
künk a tisztánlátást, - az evangélíum felszabadít minket vakságunkból, képessé
tesz a látásra. Igy látjuk meg, hogy a ViiJlágIsten teremtése, az ember Isten
teremtménye: ez az első feltétele az életben való eligazodásnak és cselekede-
teink rendezésének. Igy látjuk meg, hogy mi nem vagyunk polgárok evilágban,
mert itt csak idegenek, jövevények vagyunk. Nem itt van igazi hazánk. Ez.
a hit szabja meg a keresztyén etikát.

És az evangélium beszél nekünk, reálitások embereinek a legnagyobb és
legbizonyosabb valóságról: Krisztus királyságáról. Mi ennek a királyságnak va-
gyunk igazi polgárai. Akik ilyenekként élnek, azoknak a számára korunk er-
kölcsi válsága a boldog hazatérés áldott alkalma. Ellenben, akik az evangé-
lium hallása rután is továbbélik a polgári erkölcsöt, azoknak a számára a válság
ítélet, halálos ítélet marad. Dr. Sólyom Jenő.

Hitvallásos teleszmélés.
1. Ma hitvallásos feleszmélés szélei rázzák meg mindenfelé a keresztyén-

ség szunnyadó berkelt. A keresztyénség történetében ismételten bekövetkezett
fel-felocsúdas nem míndig hitvallásos újraeszmélés formájában dörzsölte ki
az egyház szeméből az álmot. Gondoljunk csak a középkori szerzetes-mozgoló-
dásokra, vagy a píetizmusna, vagy a mult század közösségí ébredési mozgal-
maira. Valamennyi éledezés volt és sok jót köszönhetünk nekik. De hiányzott
belőlük az, ami ma végre újra jellegzetesen színezi a keresztyenségen belül meg-
rezdült legtöbb új ulási kísérletet: a hitvallásosság. Látszatra ugyan ezzel ellen-
tétes jeleket is láthatunk. Arcunkon érezhetjük ellenkező áramlatok lehelletét
is. Hol itt, holott keresztylén összefogásra harsonáznak; ökuménikus koníeren-
ciák gyűléseznek ; legutóbb nálunk is megforgatták a keresztyén únió problé-
máját. De éppen ezekben a megnyilatkozásokban is szemmellátható, hogy meny-
nyire erős a hitvallásos gondolkodás ma újna, Egyetlen felekezet sem óhajt.
többé hitvallásainak félretételével, megkerülésével, vagy csak elhallgatásával is
tárgyaló-asztalhoz ülni, cikket írni, nyilvánosan hangot adni. A keresztyénség
feleszmélése, amit ma letagadni nem lehet, kétségtelenül hitvallásos feleszmé-
lés s tudatosan is az akar lenni. Ami annyit jelent, hogy a közeljövőben ez a
folyamat csak erősődhetlk s nem apadhat egyhamar el. Ezért számolni kell
vele és szemébe kell nézni.

Legmegrázkódtatöbb módon és eltitkolhatatlan világossággal a némel
evangélikus egyház évek óta folyó küzdelmében tört fel a megújhod:ás; t-őle
elválaszthatatlan a hitvallás kérdése. Ez a harc az egész világba belekiáltotta a
.hitvallás» nevet. A hitvallás lett az összecsapások ütközőpontja és a viták köz-
ponti fogalma. S hogy nemcsak kűlső formai fontossága van, hanem tartalmilag
is körűlőtte forog az egyház léte, vagy nemléte, - annak bizonysága az
utolsó két-három esztendő csodálatosan termett, gazdag egyházi irodalma. En-
nek áttanulmányozása indít bennünket arra, hogy a hitvallásos feleszmélés
üzenetét tísztázzuk és tovább adjuk néhány olyan ponton, amelyek hazai hely,
zetünkben bennünket is szükségképpen érdekelnek és érintenek.

2. A hitvallásos feleszmélés elsősorban is az egyház valóságának fel-
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ismerése szempontjából jelent döntő lépést. A német egyházi helyzet újra vilá-
gosan megmutatta, hogy mílyen viszonynak kell lenni az egyház és hitvallásai
között. Kitűnt, hogy nem elég ennyit tudni: a hitvallásokat az egyház szülte, az
~postoli Hitvallást az ó-egyház, az Ágostai Hitvallást a reformáció egyháza. .
Ez igaz. Egyház nélkül nem támadhat hitvallás, sőt örökre az egyház közös-
sége marad a hitvallás forrása. Ha meghal a közösség, meghal a hitvállása is.
De ennél tovább kell menní. A hitvallás nemcsak egyik produktuma az egy-
háznak sok más produktuma között, melyeknek sorsa tőle filgg, hanem fordítva
is: hitvallásától függ mindig az egyház; hozzá van kötve, Soha nem dobhatja
el magától mint mostoha gyermekét és meg nem feledkezhetik róla, mert akkor
saját magát csúfolta meg és önnön szívéí tépte ki. Hitvallás nélkül többé nem
egyház ai egyház.

Hát nincsenek meg az egyháznak a hitvallásai ? Hogy papíron meg-
vannak, azt tudjuk De érvényesítésüle körül baj van. Nem él velük és bennük
az egyházi közösség. Általános közíelfogás, hogy a hitvallások megmerevedett
dogmatíkus tanrendszerek. amelyek távol állanak a mindennapi élettől és csak
megszenesíthetík azt. Pedig ez visszájára-fordult okoskodás. A valóság az,
hogy csak az az egyház él, amely hitvallásáról le nem veszi tekintetét. Eleven,
tnozgékony, a társadalomra nézve hasznos e nélkül is lehet, - elismerjük, -
de akkor kénytelenek vagyunk megvonni tőle az «egyház. nevet! Mert az egy-
házat nem az organizáció teszi egyházzá, hanem a hitvallása, a hitvallásában
megnyilatkozó közös hite, amely Istennek kijelentett Igéjéri nyugszik. Ha csak
az organizáció kellene az egyház élő egységéhez, amelynek keretén belül külőn-
bözö tanítások jól megférhetnének, akkor régen készen állana a Harmadik Bi-
rodalom egységes "evangélikus egyháza».

Semmiképpen nem közörnbös tehát az a kérdés, hogy vajjon egyházi
közösségünk egységes-e tanbeli, hitvallásos tekintetben. Semmiképpen sem tűr-
hető dolog az, hogy szószékeinken sokszor hitvallásaink tekintetbevétel c nél-
kül, vagy azzal egyenesen ellenkező módon hirdetik «Istennek igéjét». Semmi-
képpen sem bocsátható mieg, hogy az egyházat döntő módon jogi testületnek
tartják sokan és mint ilyenhez ragaszkodnak «híthűséggel». Semmiképpen sem:
hordozható el, hogy hfveínk nem ismerik hitvallásalnkat. a hit legelemibb és
legfontosabb kérdéseiben tudatlanok és legjobb esetben is nagyon bizonytala-
nok. Vajjon hogyan tehetnek vallást Krisztusról és egyházukról mindennek
híján? Fel kell eszmélnünk a hitvallás fontosságára, hogy helyesen nézzünk az
egyházraés csakugyan benne éljünk.

3. Egy másik fontos szerepe a hítvallásnak az egyház életében az, hogy
védőpajzs a váltakozó politikai helyzetekben. Nemcsak befelé ad tartalmat,
formál stílust és rendez életet, hanem kifelé is véd, határokat szab, vétót mond
és tiltakozik. Ebben sem helyettesítheti a hitvallást Stem korszellem, sem jog-
rendszer, sem individuális bölcseség. Csak a hitvallásra való ráeszmélés őriz-
heti meg az egyházat attól, hogy bele ne olvadjon ebbe a világba, Természetes,
hogy az egyház nem keresi a mártiriumot és nem szólítja fel a világot, hogy
verje és üldözze őt. Magától értetődö, hogy hitvallásának politikai elismertetését
is megszerezni igyekszik éppen missziói munkája érdekében. De sosem le-
het a;~a célja, hogy világgá legyen, kényelemben éljen, végleg a földön települ-
jön meg. Hol van hát a mérték? A hitvallá soon ! Mert a hitvallás mindig Isten
Igéjéhez van láncolva és soha evilági váltakozó politikai, társadalmi, világnézeti
elvekhez. Ezekkel- szemben kell tudnia nemet is mondani, vonják bár vissza a
hatalmon lévők politikai elismerésüket, vagy fogjanak egyenest Krisztus kato-
náinak üldözéséhez. Ilyenkor harcba és szenvedésbe kel! mennie az egyháznak,
hogy önmagát fel ne adja. Ez történt Németországban a politikai fordulat után.
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Mi lett volna, ha az egyház harc és szenvedés árán Is nem vállalta volna a
«hitvalló egyház» sorsát?! Olyan «nemzeti egyház» alakult volna, olyan «pozi-
Lív keresztyénség», amelynek nem Krisztus, hanem a világ a «hitvallása». De
másképpen Lett, mert ráeszméltek a hitvallásokra és volt bátorságuk kifelé
határvonalat vonni.

Nálunk ma nyilvánosan tiszteletben és elísmertetésben részesül egyhá-
zunk. Ez azonban még távolról .sem jelenti azt, hogy nekünk nincs szükségünk'
hitvallásaink védelmére. Annyi felől jönnek-mennek az újnál újabh eszmeáram-
latok, annyira felborzolta népünket a nyomorúság, olyan nagy mértékben belo-
pózile intelligencíánk lelkébe is a szekuláris világnézet, hogy bőven van okunk
az aggodalomra. Nem kell más, illint egy politikai fordulat, ami rögtön lángra
lobbantja a húnyó parazsat. Lesz-e akkor bátorságunk tiltakozni és bezárni
körünket ? S maga az a tény is, hogy ennyire játéka vagyunk különböző poli-
tikai, társadalmi, szellemi árarnlatoknak, nem azt hányja-e szernünkre, hogy
merünk állást foglalni és nyiltan nemet mondani sok mindennel szemben, - a
béloességünket, kényelmünket, pénzünket, sorsunkat féltve gyáván. Rá kellene
még idejében eszmélnünk hitvallásaink határozott nyilatkozataira, hogy poli-
tikai, szekularizált szellemiségeknek ne essünk áldozatul.

4. Egy harmadik problémakör, amelyben hitvallásos feleszmélés nélkül
szükségképpen eltévelyedünk a felekezetek viszonyának és esetleges únioiának
kérdés-komplexuma. Kétségtelen, hogy a felekezetekre szakadt keresztyénségen
belül míndíg újra fellángol az a vágy, hogy az egymásra-agyarkodás viszonya
átváltozzék barátsággá, vagy egyesüléssé. S az is igazolt, hogy válságos poli-
tikai helyzetek és nagy átalakulások kerszakai - mint amilyen a míenk is -
núndig újra különös erővel szítják ezt az álomtüzet. De éppen ilyenkor van
szükség a Legnagyobb óvatosságra. Nem mintha rni eleve radikálisari elutasí-
tanók a barátkozásnak és az úniónak a gondolatát más keresztyén felekezelek-
kel kapcsolatosan. hiszen az evangélium alapján álló egyháznak mindig ke
resnic és munkálnia kell Krisztus népének egységét. De attól nagyon óvaked-
nunk kell, hogy politikai motívumokból ne hajszoljunk olyan összeforrást, amely
evangéliumi örökségünk megsemmisülését jelenti. Hol van - kérdezzük megint
- az a mérővesszö, amelyhez igazodhatunk? A hitvallásainkban ! Csak hítval-
lásaink igazságán állva menekülhetünk meg attól, hogy úniós rajongások tőrébe
ne essünk Mert az egyhúztörténet szerint az úniós törekvések és a rajongás'
Legtöbbször párhuzamosan haladnak. Világosan kimutatták ezt az 1817-es po-
rosz únió esetében, amely a mai német egyházi helyzetben mindinkább elvisel-
hetetlen zavart okoz. Minden történeti, politikai érdekből létre jövő únió tra-
gikus az egyházra nézve, mert csak hitvallásainak (s ezzel önmagának) felál-
dozása árán lehetséges. Igazi és maradandó únió csak dogmatikai és hitvallá-
sos megegyezés alapján épülhet feL Ezt bizonyítja a német Hitvalló Egyháznak
mai válsága is. A híressé lett Bármen-i hitvallás-zsinaton evangélikusok és refor-
mátusok közösen foglaltak állást a «Nérnet Keresztyének» tévtanítása ellen,
mint közös veszedelem ellen. Ez a szövetkezés érthető volt. De hamarosan ez
is bonyodalmakat hozott magával, mert egyesek ezt a föderatív összefogást
valóságos únióvá akarták tenni, ami lehetetlenség, núg az evangélikus és refor-
mátus hitvallások közt különbségek vannak. Igy tette az amúgy is súlyos hely-
zetet még súlyosabbá az únió erőltetése.

Ezek a példák álljanak szemünl, előtt, amikor ma nálunk is újra úniós
tervek látnak napvilágot. Jól tudjuk azt is, hogy nagy tömegekben kedvező
fogadtatást talál ez a gondolat. Ennek nemcsak abban van az oka, hogy sze-
retnénk békességben élni és a magyarság jövendőjét féltjük az örökös harcok-
tóI, hanem még inkább abban, hogy az egyházi közösségek nem élnek benne a
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saját hitvallásukban. Ez a hitvallással szemben való közömbösség könnyen vég-
zetessé lehet. Tudniillik közömbössé tesz az igazsággal szemben is. Csak azért
beszélhetnek ma olyan sokan az únióról, mert nem merík és nem akarják fel-
vetni az igazság kérd!ését. Ezt pedig mii soha porba nem ejthetjük ! Azt mond-
hatja erre valaki: hát addig marakodjunk, míg közös ellenségünk, az istentelen-
ség stb. fel nem fal valamennyiünket? Nem! Tárgyalj unk szövetkezésröl bizo-
nyos dolgokban, egymás mellé állásról, de ne egymásba olvadásról, olyan únióról,
melyben szükségképpen fel kell adnunk önmagunkat! Ha tisztán akarunk látni
s a ránk következhetö nehéz időkben biztos kézzel cselekedni, akkor az egész
vonalon hitvallásos feleszmélésre van nekünk is szükségünk.

5. Végül meg kell említenünk a hitvallás fontosságát az egyházkormány-
zaira nézve. Azt mondtuk, hogy nem az organizáció teszi az egyházat. Ezzel
azonban még nem akartuk azt állítani, hogy az egyház kűlső szervezet nélkül
is meglehet. Itt inkább arról van csak szó, hogy az egyház jogi szervezete soha
sem Lehet független az egyház sajátos életétől, nincsen kivűl rajta és nem állhat
felette. A német egyházi harc nyilvánvalóvá tette, hogy az egyház öncélúvá fej-
lődött jogrendje micsoda tehertétellé válhat. A szörnyű jogi ziláltság megérlelte
újra azt az általános meggyőződést, hogy az egyház szervezete, jogi alkata és
kormányzása is szigorúan a hitvallások alá kell tartozzanak! Ezért alakalt
meg a lutheri egyházak Tanácsa, hogy megvalósítsa a Corpus Lutheranorumot
Németországban. Az egyház rendje, közigazgatása, kormányzása, ordináció, vizi-
táció mind az egyház tanításához es hitvallásához van kötve és azzal nem jut-
hat ellentétbe! A külső jogrendnek csak az lehel a feladata, hogy szolgálja, se-
gítse az egyház hivatását es mísszióját, lehetőséget, teret és alkalmat teremtsen
az evangélium igéjének tiszta és állandó hirdetésére. Egyszóval az egyházért:
legyen és ne önmagáért!

Nálunk ma szilárdan áll egyházunk jogrendje. Éppen az új zsinat igye-
kezett egy és más hiányosságán javítani és jogilag is keretet biztosítani olyan
új rnunkáknak, melyeket az élet egyházunkban is kívánatossá tett. Azt azonban
még mindig megállapíthatjuk, ha egyházunk kűlső életmegnyilvánulásait, fő-
képpen gyűlésezéseit figyeljük, hogy nagyon eljogászosodtunk, Sok helyütt úgy
tetszik, hogy bizony önmagáért van a szervezeti Ielépltettségűnk, mintha két
különbözö egyházunk volna, amelyek nem függenek össze tökéletesen egymás-
sal: egy jogi és egy igehirdető egyház. Ennek a kettősségnek meg kell szünníe ;
még pedig az igehirdető egyház javána l Az egyháznak tulajdonképpen csak
egyetlen sajátos feladata van: az evangéliurnot hirdetni ebben a világban. A
szervezete, jogrendje ezt csak szolgálhatja, mert szolgálnia kell és nem hatalmai
alá haj tania, gátként elébe állania, vagy egyenesen lehetetlenné Lennie. Ezt a
viszonyt akkor fogj:uk helyesen meglátni, újra felfedezni és valóra váltani, ha
Ieleszmélünk egyházunk Isten Igéjén nyugvó tanítására, úgy, amint az a hit-
vallásainkból felénk hangzik.

6. Hitvallásos feleszmélés l Ne tessék ez felekezetíeskedésnek, szűkkeblű-
ségnek, kultúrálatlanságnak, modern emberhez nem méltó gondolatnak. Elég
baj az, hogy erre ma újra fel kell eszmélni Ez azt mutatja, hogy kíestünk onnét,
ahol v.oltunk. Újra bizonyossá kell lenni a hitünkben, újra hitvallást kell ten-
nünk az igazságról, ha megtaláltuk, vagy örökségbe kaptuk azt. Bizony jó volna,
mint a reformáció századában tették őseink, újra káté-prédikációkat tartani,
hitünk cikkelyeiről írásokat szárnyra bocsátani, intelligenciánk számára szerte
az országban kurzusokat szervezní és elöadássorozatokban velük hitvallásainkat
megismertetni. Érdekesebb lenne, mintsem előre gondolnók. Itt kell kezdeni
az «evangélikus öntudat» ápolását. Itt kell kezdeni az evangélikus közvélemény
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kialakítását. Itt kell kezdeni evangélikus egyházunk misszióját népünk körében,
Ne kívülről jövő indításokból éljünk, hanem abból, hogy újra meg újra rá-
eszmélünk a sajátunkra!

Csak akkor és csak addig élünk Isten és a világ előtt, míg hitvalló egy-
ház vagyunk!

Scholz Lászl6.

Egyházunk és a racíonalizálás,
Pár év óta hallunk az állami közigazgatás racionalizálásáról, mint köz-

igazgatásunk legújabb reformjáról. Ha e mozgalom külföldí eredetének utána-
nézünk, azt állapíthatjuk meg, hogy a mozgalom az ipari üzemek köréböl szár-
mazik. Olt tették rendszeres vizsgálódás tárgyává azt, hogy egy bizonyos meny-
nyiségű és minőségű gyártási eredményt hogyan lehet a legkevesebb anyag, idő
és munkaerö felhasználásával elérni A termelésnek a legmagasabb vezérlő
eszméjét, a gazdaságosságot kívánták a racionalízálással, a tudományos analízis
és szintézis módszerességével, érvényesülésre juttatni. Ez volna hát a raciona';
lizálásnak sajátlagos értelme,

A racionalizálás azonban a közigazgatásban úgy elméletileg, mint gya-
korlatilag ezt meghaladó értelmezést nyert s értik alatta a közigazgatás észszerű-
sítését, javítását mínden szempontból. A racionalizálásnak ez az általános ér-
telmű észszerfiségi felfogása azonban helytelen s arra vezethető vissza, hogy
az ipari termelésben a gazdaságosság versenytárs nélküli, egyedüli és egyed-
uralkodó szempont s ha ezt megoldjuk, mindent megoldottunk, - a közígaz-
gatásban azonban a gazdaságosság szempontja csupán egy szempont a sok közül
s ahhoz, hogy a közigazgatás eredményes legyen, nem elegendő, tniként az ipari
termelésnél, az, hogy az gazdaságos legyen, hanem ezenkívül alkotrnányí, jogi,
közgazdaságí, politikai, kultúrálís, szociálís stb. szempontok veendők mél-
tányló figyelembe s ezen egyéb szempontok némelyike olyan nyomatékkal je-
lentkezhetik. hogy amellett a gazdaságossági szempontnak deferálnia kell,'

Akik a racionalizálás alatt a közígazgatásnak nemcsak a gazdaságosság',
hanem egyéb szempontokból való javítását is értik! és látják, azt az ideoló-
giát, hogy az ipari termelésnek a gazdaságosság eszméje szempontjából való
újjászervezése egyértelmű az illető ipari termelés eredmérujesséqéoel, úgy hoz-
ták át a közígazgatás terrénumára, hogy a közigazgatás racionalizálása alalt a
közigazgatás mindazon szempontból való javítását-értették, melyek eredménye-
képpen előáll a közigazgatás eredményessége.

Az eredményesség tehát az érdemleges cél, az uralkodó szempont s rnert
ez a közigazgatás területén csupán a gazdaságossággal, miként az ipari terme-
lésnél nem érhető el, a racionalizálás fogalma alá soroltak a közígazgatásnak
míndazon szempontból való tökéletesítését, javítását, melyek eredményeképpen
előáll annak az eredményessége, vagyis annak a közszükségleteket gazdaságo-
san kíelégítö működése,

Amisor úgy állapít juk meg, hogy az állami közígazgatás területén a
gazdaságosság elvét intézményesen kívánják rnegvalósítani, egyházunknak is
fel kell figyelnie erre a reformra és szemlét tartani a maga közigazgatási mű-
ködése, hogy úgy mondjuk, «iizeme» felett is és megvízsgální, vajjon az ügyek
intézésében érvényesül-e a gazdaságosság elve, nem végzúrik-e felesleges mnn-
kát, mert nűnden felesleges munkamozzanat anyag-, idő- és munkaveszteséggel
ti!ÍT s akadálya annak, hogy a közígazgatás gyors és olcsó lehessen, ami elenged-
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hetetlen követelménye annak, hogy valamely közűlet közigazgatásáról az a
végső értékelésünk alakulhasson ki, hogy az - [ó l

A nemsokára befejezéshez közeledő zsinati munkálatok-Jezárulása után
behatá vizsgálat alá volnának veendők az összes egyéb jogszabályok (szabály-
rendeletek, rendeletek stb.) abból a szempontból, nincs-e azoknak olyan ren-
delkezésük, amely sérti a gazdaságosság elvét, vagyis amely rendelkezések fe-
lesleges ügyintézési mozzanatot iktatnak be, amelynek elhagyásával, illetve
átformálás ával anyag, idő és munka volna megtakarítható s eredményeképpen
az egyházi közigazgatás egyszerűsíthető, ami elemeire bontva azt jelenti, hogy
gyorssá és olcsóvá volna tehetö.

A gazdaságosság elvének érvényrejuttatásáv;alegyrészt gyorsabbá tehet-
nők egyházi közigazgatásunkat, ami elsőrangú követelmény, rnert hiszen a köz-
igazgatás nem öncél, a közigazgatás arra való, hogy a jelentkező; közszűkségle-
teket kielégítse s vitathatatlan a tétel igazsága, kétszer ad, aki gyorsan a,'d.Más,
részt olcsóbbá is tennők a kőzígazgatást, mert ahol anyag-, idő- és munkameg-,
takarítás történik, ez nemcsak gyorsabba teszi a közigazgatást, hanem 01'-
csóbbá is.

Megvízsgálandók volnának az egyes egyházközígazgatásí egységek (egy-
házközség, egyházmegye, egyházkerület, egyházegyetem, ezek szervei és intéz-
ményei) kebelén belüli és egymásközötti relációban szabályozott ügyintézési me-
netek, mert csak egy rendszeres áUekiniV{jss a dolgoknak permanens figyelem-
mel kísérése mellett lehet a gazdaságosság elvének érvényt szerezni, mert oa
bürokratiizmusra való hajlandóság mindig megvan s míndig a gazdaságosság
rovására ~gyekszik érvényesülni.

A közigazgatás a maga üzemi formájáb-an egy állandó átalakulásiban levő
ügymenet 's azért .kell az elv érvényesülését állandóan ellenőrizni, mert J. me
használatos ügymenet .holnap talán már változik s minden változásnál éber
figyelemmel kell lenni a gazdaságossági elv érvényesülésére.

Ha egyházunkat, illetve annak műkődését nem csupán a gazdaságosság
szempontjából, hanem: a végső egyetemes értékelés, az eredményesség szempont-
jából nézzük s a racíonalízálást úgy fogjuk fel, hogy az míndannak a ráció-
nak az érvényesülését jelenti, mely az eredményesség szempontjából hatásos
lehet, - egy nagyobb problémahoz jutunk el, melynek kifejtése már túlér a
cikkben tárgyalni kívánl probléma keretein. Ennek a problémának a kifejtése
arra adna feleletet, hogy mílyennek kell egyházunk működésének lenni azon
végcél, mlint eredményesség szernpontjából, hogya hívek lelki élete olyan gon-
dozott legyen, amínek eredményeképpen legjobban közelíthetjük meg egyhá-
zunk eszmei célkitűzését.

Meg kell jegyeznűnk e helyütt, hogy amikor az egyházi műkődés ered-
ményességéről, az egyház eszmei célkitűzéséről beszélünk, előttiink az egyház,
mint jogi személyiség áll semenett érintetlenül hagyjuk egyházunk újtestá-
mentomi lényegét, melyet a jog a maga eszközeivel nem tud .elérni.

A fenti értelmű eredményességről a gazdaságosság elvét megvalósítani
kívánó racionalizálás keretében természetesen nem tárgyalhalunk.

Legyen szabad azonban a gazdaságosság szempontjain kívűl eső szem-
. pontból szemügyre vennünk egyházi törvénykezésünket." Arra akarunk feleletet

kapni, vajjon a jogvitás ügyeknek szakszerű ellátása a most folyó zsinat mun-
kálatai eredményeképpen biztositva van-e '1 Úgy kell megállapítanunk, hogy az

* Az egyházi törvénykezésnek az egyházi közigazgatástóI való szétválasztásának
kérdésében folyóiratunk nem kiván állást foglalni. Dr. Szontágh Vilmos fejtegetésének
azonban közérdekű voltánál fogva helyet adunk.
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hetetlen követelménye annak, hogy valamely kőzület közigazgatásáról az a
végső értékelésünk alakulhasson ki, hogy az - jó l

A nemsokára befejezéshez közeledö zsinati munkálatok-Jezárulása után
behatá vizsgálat alá volnának veendők az összes egyéb jogszabályok (szabály-
rendeletek, rendeletek stb.) abból a szempontból, nincs-e azoknak olyan ren-
delkezésük, amely sérti a gazdaságosság elvét, vagyis amely rendelkezések fe-
lesleges ügyintézési mozzanatot iktatnak be, amelynek elhagyásával, illetve
átformálás ával anyag, idő és munka volna megtakarítható s eredményeképpen
az egyházi közigazgatás egyszerűsíthető, ami elemeire bontva azt jelenti, hogy
gyorssá és olcsóvá volna tehető.

A gazdaságosság elvének érvényrejuttatásával egyrészt gyorsabbá tehet-
nők egyházi közigazgatásunkat, ami elsőrangú követelrnény, mert hiszen a köz-
igazgatás nem öncél, a közigazgatás arra való, hogy a jelentkező; közszükségle-
teket kielégítse s vitathatatlan a tétel igazsága, kétszer ad, aki gyorsan a,'d. Másr
részt olcsóbbá is tennők a közígazgatást, mert ahol anyag- idő- és munkameg-,
takarítás történik, ez nemcsak gyorsabba teszi a közigazgatást, hanem 01'-
csóbbá is.

Megvízsgálandók volnának az egyes egyhá~közigazgatási egységek (egy-
házközség, egyházmegye, egyházkerület, egyházegyetem, ezek szervei és intéz-
ményei) kebelén belüli és egymásközötti relációban szabályozott ügyintézési me-
netek, mert csak egy rendszeres áttekinltl~s s a dolgoknak permanens figyelem-
mel kísérése mellett lehet a gazdaságosság elvének érvényt szerezní, mert a
bürokratizmusra való hajlandóság mindig megvan s míndig a gazdaságosság
rovására agyekszik érvényesülni.

A közigazgatás a maga üzemi formájában egy állandó átalakulásban levő
ügymenet 's azért .kell az elv érvényesülését állandóan ellenőrizni, mert a ma
használatos ügymenet .holnap talán már változik s minden változásnal éber
figyelemmel kell lenni a gazdaságossági elv érvényesülésére.

Ha egyházunkat, illetve annak műkődését nem csupán a gazdaságosság
szempontjából, hanem a végső egyetemes értékelés. az eredményesség szempont-
jából nézzük s a racionalizálást úgy fogjuk fel, hogy az rnindannak a ráció-
nak az érvényesülését jelenti, mely az eredményesség szempontjából hatásos
lehet, - egy nagyobb problémahoz jutunk el, melynek kifejtése már túlér a
cikkben tárgyalni kívánl probléma keretein. Ennek a problémának a kifejtése
arra adna feleletet, hogy mílyennek kell egyházunk működésének lenni azon
végcél, m\int eredményesség szernpontjából, hogya hívek lelki élete olyan gon-
dozott legyen, aminek eredményeképpen legjobban közelíthetjük meg egyhá-
zunk eszmei célkitűzését.

Meg kell jegyeznűnk e helyütt, hogy amikor az egyházi működés ered-
ményességéről, az egyház eszmei célkitüzéséről beszélünk, előttünk az egyház,
mint jogi személyiség áll s e mellett érintetlenül hagyjuk egyházunk újtestá-
mentorní lényegér, melyet a jog a maga eszközeivel nem tud .elérní.

A fenti értelmű eredményességről a gazdaságosság elvét megvalósitaní
kívánó racionalizálás keretében természetesen nem tárgyalhátunk.

Legyen szabad azonban a gazdaságosság szempontjam kívül eső szem-
. pontból szemügyre vennünk egyházi törvénykezésünket." Arra akarunk feleletet

kapni, vajjon a jogvitás ügyeknek szakszerű ellátása a rnost folyó zsinat mun-
kálatai eredményeképpen bíztosítva van-e '1 úgy kell megállapítanunk, hogy az

* Az egyházi törvénykezésnek az egyházi közigazgatástói való szétválasztásának
kérdésében folyóiratunk nem kiván állást foglalni. Dr. Szontágh Vilmos fejtegetésének
azonban közérdekű voltánál fogva helyet adunk.



elrendezés most sem kielégitő. Ebben a kérdésben nem tudjuk osztani dr. Vla-
dár Gábor azon megállapítását, hogyaközigazgatásnak a bíráskodástól való
elválasztása «híba» lett volna. (Miskolci Jogászélet. 1937. évf. 1. számában: Az
egyházi törvénykezésröl alkotott zsinati törvényeink.) Nem osztjuk ezt a meg-
állapítást azért, mert a közigazgatás mindig bizonyos céloktói vezetett jogalkal-
mazási ténykedés, amelyben nincs meg az intézményes biztosíték a tekintetben,
hogya cél elérésére irányuló igyekezd nem fog-é a jog rovására érvényesülni.
Ezt volna hivatva biztosítaní a törvénykezés, Ezt a feladatát azonban nem lát-
hatja el kifogástalanul akkor, ha szervezetében nincs függetlenítve az aktív köz-
igazgatástól. A jogszerűség ugyanis azzal még nincsen biztositva, hogy valamely
jogvitás közígazgatási ügyet egy másik, de ugyancsak közigazgatási érdekelt-
ségű és jogászi szakértelemmel nem rendelkezö fórumhoz utal unk át. Nem ar-
ról van szó, hogy a bíráskodás az egyháztól elvonassék, hanem arról, hogy ezt
a funkciót az egyház úgy gyakorolja, amint azt a funkció természete megkí-
vánja, ez pedig mindenekelőtt függetlenséget, érdektelenségel és szakszerűséget
kíván, amil az új elrendezés sem biztosít érdemben lényegesen jobban, mint a
régi, ahol erről alig lehetett szó. Teljességgel nem értünk egyet dr. Vladár Gá-
borral abban, hogy a közígazgatásnak a bíráskodástói való szervezetí teljes
elválasztása azz-al a hátránnyal járna, hogy az egyházi közigazgatási elemek
részvétele nélkül a biróság nem tudná megállapítani azt, hogy "az egyházi
közérdek rnít kíván ?» Ezt az índokolást nem tudjuk elfogadni, mert ha a ju-
dex é.s nem az artűter működésére gondolunk, s itt pedig judexszerű műkö-
désről vall szó, akkor nem azt kell néznünk, hogy a közérdek mit kíván, hanem
azt, hogy a vonatkozó jogszabály mit kíván, hogyan fogta fel a közérdeket a
jogalkotó. Ezt közigazgatásí érzékkel párosult jogérzékkel lehet csak helyesen
megállapítani. Nem vitat juk tehát, hogy közigazgatási érzék nem kell ezen
ügyek helyes elintézéséhez, de állítsuk ezt rendelkezésre intézményesen úgy,
hogy e ilh elle tt legyen me€ a függetlenség és érdektelenség is. Mert mínnig
kísebh baj az, ha a bírónak nincs meg a kellő szakértelme, mintha nincs meg
a függetlensége, ami nélkül nem is bíró.

Nem osztjuk dr. Vladár Gábornak azt a megállapítását sem, hogy az ab-
szolutizmus veszedelme nélkül lehet egyházunkban különböző államhatalmi
funkciókat egyesíteni. Nem osztjuk pedig azért, mert bár egyházunk az állam-
tól lényegesen különbözö természetű jogi személy, a természetük szerint kü-
lönböző müködíések egymáshoz való viszonylata tekintetében azonban az ál-
lammal teljesen azonos. Az önkényeskedés veszedelme nélkül tehát itt sem
közigazgathat és bíráskodhatik az, aki alkotja a jogot, mert akkor mindig a
konkrét esetre fogja azt szabni és illetve rnódosítani és nem bíráskodhatik az,
aki közígazgat, mert - ha talán egyedileg nem a legsajátabb - de mégis az ő
működése körébe eső ténykedés] lesz hivatva egy tőle idegen és neki különleges
szempontból felülbíráini és nem lesz képes a gondolkozását átállítani arra, hogy
most az esetet tisztán jogi oldaláról tekintse s az ügyeket mégis a célszerűség
szempontjáhól fogja nézni, amihez hivatásszerűleg szokva van, amely hivat-is-
körben a jogot sohasem célnak, hanem míndíg csak nyügnek, korlátnak érezte.
Nem lehet az államhatalmak egy kézben való egyesítése mellett a német vagy
az olasz államhelyzetböl sem elfogadhatólag tudományos indokot meríteni,
mert az államviszonyok ott még nem forrtak 14 s bizonyossággal tehető fel,
hogy a társadalmi és államí átforrás után az állam hatalmak szervi szétkr'istá~
lyosodása ott is megint be fog következni,

Magam személyében, mint egyházkerületi törvényszéki bíró, sok visszás-
ságot tapasztaltam az egyházi törvénykezés tekintetében s az a meggyőződésem
alakult ki, hogy egyházi törvénykezésünk egy a közigazgatási eljárásnak a jog-
szerűség tekíntetébení fogyatékosságával terhes intézménye.
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Egyházunk dolgát jogi szempontból kívántam két vonatkozásban meg-
világítani azzal a szándékkal, hogy egyrészt felhívjam a figyelmet a racíonalizá-
lás jelentőségére egyházi szempontból. másrészt, hogy reámutassak egyházi
törvénykezésünk hiányosságára a legfrissebb zsinati munkálatok után is, me-
lyet azok nem javítottak úgy, amint az joggal elvárható volt.

Dr. Szontágh Vilmos.

,
fl magyar evangélikus egyház történetének

jellegzetes vonásai,"
A magyarországi evangélikus egyház történetének legelső sajáts-ága,

amely különösen az északi államok evangélikusságának történetétől lényegesen
megkülönbözteti, hogy története közel 400 esztendőn keresztül a legszorosabban
összefonódott a református egyház történetével. Olyan szoros ez a történeti kap-
csolat a két egyház között, hogy nem is szoktunk külön a két egyház történe-
téröl beszélni, hanem csak a magyarországi protestantizmus történetéröl. Eddig
még nincs is sem a magyarországi evangélikus, sem a református 'egyház törté-
nebe külön megírva. Pedig a szoros történeti kapcsolatnak és kölcsönhatásoknak
ellenére a két egyház mégsem olvadt össze eggyé, nem jött létre köztük úníó
sem, úgyhogy teljesen jogosult és szükséges a két egyház történetének külön
megvilágítása. Ez azonban még a jövő feladata.

A reformáció előtti keresztyén ség képe Magyarországon nagyjában ugyan-
azokat a vonásokat mutatja, mínt Európa nyugati országaiban. 1. (szent) Ist-
ván király tette, mellyel a magyarságot a nyugati keresztyénséghez vezette, sok-
kal inkább politikai meggondolásból eredő és ugyanilyen jelentőségű lépés volt,
míntserr az igazi keresztyénség diadala egy nép felett. A lényeges ebben az volt,
hogy Magyarország a kinálkozó két lehetőség: a keleti és nyugati keresztyénség
közül az utóbbit választotta, s ezzel a nyugati keresztyén kultúrközösség délkeleti
védőbástyája lett, amiért a keresztyén Nyugatnal nem mindig talált méltány-
lásra és segítségre a keletről és délről fenyegető veszedelmekkel szemben. Aiz;
első magyar királynak s az Árpád-ház több tagjának a római egyház szentjei
sorába való emelése s kialakult kultuszuk nem munkálta a keresztyénség el-
mélyítését a magyarság körében.

A középkorí magyar keresztyénség egyébként belekapcsolódott a nyugati
szellemi mozgalmakba. Számos magyar diák tanult a közelí bécsi, krakkóí, de
a távolabbi bolognai, padovai egyetemen, sőt egyik-másik Párisba is eljutott.
Tudomást szerzett a magyarság a középkorvégi reformmozgalmakról is. A kon-
stanzi zsinat védnöke. Zsigmond német-római császár, magyar király is volt
salmagyar főpapok közül többen vettek részt a zsinaton. Nagy hatása volt
nálunk a huszitizmusnak Magyarország északnyugati részei időnként teljesen
a cseh husziták hatalma alá kerültek De valamilyen önálló és átütő erejű re-
formmozgalom Magyarországon nem alakult ki. A 15. század második felében
Mátyás kírály udvarában és a felsőbb klérus körében fényes renaissance-korszak
következett, de nem maradt el ennek az egyházi életet romboló hatása sem. A
főpapi állások a fényűző életmódot szolgálták, míg az alsó papság és az elhanya-
golt nép szörnyű nyomorban élt.

A középkorvégi egyházi állapotok tehát Magyarországon is éppen úgy kí-
vánták a reformácíót, mínt Europa más részeiben. De már a reformációnak Ma-

*) Ar. 1. finn-ugor lelkészkonferencián tartott előadás.
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gyarországon valót<er}edése és meggyőkeresedése egészen más kőrülmények
közt ment végbe, mint pl. az északi államokban. A magyarországi reformáció
nem az uralkodó" a király melléállása révén terjedt el, hanem ellenkezően: ker-
dettől fogva annak ellenzésévei találta magát szemben. Ez már magában véve is
igen nagy akadály volt. De ezenkívül kezdetben még egy további nehézséggel is
meg kellett küzdeníe a reformációnak. A magyar nemesség körében ebben az
időben erős ellenszenv fejlődött ki az idegen származású király udvarát elárasztó
idegenekkel. főleg németekkel szemben. Már pedig a reformációnak Magyarorszá-
gon kőrűlbelül 1519,'től fogva először éppen a nagyrészt német lakosságú váro-
sokban, köztük Budán, a királyí udvarban támadt visszhangj'a, ahol a kískorú
király nevelőjének: György brandenburgi őrgrófnak és az erazmísta művelt-
ségű és lelkületü Mária kírálynénak pártfogásával több olyan pap és tanító mű-
ködött, akik már Luther tanítását hirdették. Ezek közt legjelentősebb az auszt-
riai származású Cordatus Konrád, aki menekülése után Wittenbergbe ment s
később' ő kezdte m(e:gLlufher asztali beszélgetéseinek feljegyzését. Alighanem az
ő közlései alapján írta és küldte Luther Mária királynénak, férje gyászos halála
után, vígasztaló levél kíséretében a «Négy vígasztaló zsoltár» (Vier tröstlíche
Psalmen an die Könígin zu Ungarn. 1526) magyarázatát, a nélkül .azonban;
hogy ezzel őt a reformáció számára megnyerni sikerült volna.

A németek elleni gyűlöletnek nagy része volt az 1525-i rákosi ország-
gyűlés ama határozatában, amely a középkori eretnekellenes törvényeket ol lu-
theránusokra alkalmazva, azok megégetéséf rendelte el. Szerencsére ennek a
kegyetlen tőrvénynek végrehajtására tudomásunk szerínt csak kevés esetoen
kerűlt a sor. A magyarországi reformációnak rendkivüli jelentősége abban van,
hogy a Ikezdeti nehézségek és főleg a nemetellenes hangulat ellenére 3--4 évtized
alatt meghódította nemcsak a németséget, hanem a tőle fajilag kűlönbőző ma-
gyarságot és tótságot is. Ez a körülmény talán a leghangosabban beszélő cáfolata
annak a napjainkban ismét sokszor és meggondolatlanul hangoztatott állításnak,
ihogy a reformáció, nevezetesen a Iutheránizrnus egyszerűerr a német-germán
szellem terméke, a keresztyénségnek germán formája,

De ha az uralkodó és az állami hatalom részéről ellenállással találkozott
is a reformáció, voltak mégis olyan kedvező körülmények, amelyek gyors? ter-
jedését az emlitett akadályok ellenére is elösegítették. A gyászos mohácsi M-;
tasztrófa, amelyben több főpap is halálát lelte, az erkölcsileg és anyagilag amúgy
is nagyon meggyöngült középkori egyházat alapjaiban rendítette meg. Az
ország kettészakadása és az állandó török veszedelem lehetetlenné tette, hogy
az uralkodók erélyesebben lépjenek fel a reformáció terjedésével szemben. Vi-
szont nagyjelentöségű pártfogó kat nyert a reformáció a városok tanácsaibars
és különősen a földesurakban. Utóbbiak nagykiterjedésű birtokaikon maguk
gondoskodtak papokról; még pedig míután maguk a reformáció híveívé lettek',
a megüresedett lelkészi állásokat is a reformáció hitét hirdető Ielkípásztorokkalr
töltötték be, akik viszont a népet vezették az igazságnak újonnan megtaláll út-
jára. Hogy ez mit jelentett, könnyen belát juk, ha tudjuk, hogya 16. században
az összes Iöldbírtoknak kb. 60 o/o.,-avolt az aránylag kevés számú nagybirtokos
kezén, és közel 20 %-a középbírtokos nemesek kezén. Ezek pedig alig néhány ki-
vétellel a reformációhoz csatlakoztak, ami a középkori eredetű egyházi kegyúri
jogaik érvényesülése folytán azt jelentette, hogy jobbágyaik szintén követtétc
őket. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez akkoriban még nagyobb zökkenő nél-
kül végbement természetes folyamat voll és csak egész kivételes esetben for-
dult elő, hogy egyeseket erőszakkal kényszerítettek a reformátori hit elfogadá-
~ára. Ez még nem a kéSőblJi «quius regio, illius religio» elv kiméleilen alkul-
mazdsa volt, hanem a középkori kegyúri jognak egyszerű gyakorlati éruérujesii-
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lése, csakhogy változott körülmények közölt. A magyarországi evangélikus egy-
ház további történetére azonban rendkivüli jelentőségű volt ez. Amint ugyanis
Németországban a íejedelmek pártfogása révén az Ú. n. «Landesherrlíches Kir-
chenregímenb alakult ki, úgy Magyarországon mindkét protestáns egyházban
a városi tanácsok, illetve még inkább a főldesurak. vagyis az Ú. n, laikus, vi--
lági urak jutottak döntő tekintélyhez és vezető szerephez az egyházi élet irányí-
tásában, később kormányzásában,

A városi tanácsok és a földesurak támogatása persze csak a kűlső lehe-
töségét adta meg a reformáció terjedésének. Az igazi missziói, lelki munkát mégis
a magyar reformátorok és igehirdetők végezték. Ezek jórészt megfordultak
Wittenberghen s így közvetlenül megismerve Luther tanítását, annak annál
buzgóbb terjesztői és hirdetői lettek itthon. 1522-ben jelennek meg az első ma-
gyarországi diákok Wittenbergben, előbb csak németek (részben erdélyiek), ké-
sőbb magyarok is egyre nagyobb számban. Luther haláláig mintegy 170 ma-
gyarországi d iák volt a wittenbergi egyetem hallgatója, a 16. sz. végéig pedig
ez a szám többszázra emelkedik.

De bár a magyarországi reformátorok közt számos kíváló képzettségű, lel-
kes ésmissziói munkában nagyszerű eredményeket elért egyéniség volt (pl. Sylves-
ter János, az Ojszővetség első nyomtatásban megjelent magyar kiadásának fordj-
tója, egy ideig a bécsi egyetem tanára; Sztáray MiJbály, aki) 7 év' alatt mintegy
120 gyülekezetet alapított), - mégis a magyarországi reformációnak szinte tra-
gikus vonása, hogy nem volt olyan kímagasló relormátori egyénisége, aki az
egészre egységes és határozott bélyeget tudolt volna nyomni s ezzel biztosa-,
tani az egész magyarországi evangélikus keresztyénségnek egységes lutheri jel-t
legét és szervezetét. ~ a «l11~tyar Lutherv-nak nevezett Déoai Biro Mátyás
sem bízonyul, mínden vonatkozásban Luther teljesen hű és határozott tolmá-
csolójának. A Wittenbergben járt magyar ifjak később egyre inkább Melanch-
thon hatása alá kerültek. Talán része lehetett ebben annak is, hogy az; itthoni
latin iskolákban amolyan humanisztikus színezetű műveltséget sajátítottak el
s így nagyobb Lelki rokonságót éreztek Melanchthonnal, mint Lutherral. Ez a
Luthertól való elhajlás azután egyre erősebb mértékben utat nyitott a svájci
reformáció érvényesülésének, még pedig éppen azevangélikusság magyar réte-
geiben. A református hitvalláshoz való hajlás folyamatát nem ismerjük eléggé
pontosan ahhoz, hogy teljlesen kielégitő magyarázatát lehetne adni. Melanch-
thon hatása teljesen nem magyarázza meg, neki legfeljebb csak útegyengető sze-
repe lehetett. Nem fogadható el az a romantikus érvelés sem, hogy, a kálviniz-i
mus állítólag jobban megfelelne a magyar léleknek. Ennek már az a körülmény
is ellentmond, hogy a 1.6.sz. második felében felülkerekedett református irány
egyáltalában nem volt a tiszta kálvinizmus, hanem annak több más hatással
(főként Bullingeréval) módosított formája s azonkívül ez a reformátusság is
több ponton kapcsolódott még a konzervatívabb lutheranízmushoz (pl. a gaz-
dagabb liturgiáj ú istentisztelet, a püspöki egyházkormányzat). Mindenesetre meg-
könnyítette a református irány felé való elhajlást az a körülmény is, hogy
az evangélikus egyháznak nem volt az egész országra kiterjedő egységes és erős
szervezete, Sőt az egyházi szervezkedés nagyon is hiányos volt. Jóformán csak
az egy-egy földesúr b(irtokán levő gyülekezetek, illetve azok lelkészei alkottak
szerosabb szövetséget, szervezetet s tartottak zsinatokat. Felsö-Magyarországon
pedig a szabad kírályi városok tömörüléséből keletkeztek fraternitások. Itt jött
létre az első magyarországi hitvallás is: a Comessio Pentapolitana (1549), amely
nagyjában az Ágostai Hitvallást követí.

A hiányos szervezettség káros következményeit nagyon hamar meg-
érezte az evangélikus egyház.
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A 16. század második felében a református-svájci irány hóditásával az
evangélikus egyház éppen magyar híveinek nagy részét veszítette el. A néme-
tek és tótok, valamint a csekélyebb számú vendek is általában hívek marad-
tak a lutheri hitvalláshoz, úgyszintén a dunántúli magyarság jelentős része is.
Ennele a hitvallási és egyházi elkülönülésnek az eredménye az, hogy a magyar-
országi evangélikus egyház erősen vegyes nyelvűvé lett, annyira, hogyama.
gyarság már csak kisebbséggé vált benne, S míg a reformáció első idöszaká-
ban rendkívül fellendült nemzeti nyeívű vallásos Irodalom termékei szinte ki-
vétel nélkül lutheri szelleműek voltak, utóbb a magyar nyelvű evangélikus val-
lásos és teolözíaí írodalom bizony erősen visszamaradt a ref'ormátusoké mögött.

A különválás természetesen tudatositotta a reformáció két főirányának
különbségeit és ellentéteit, ami ismételten heves vitákat idézett elő a két irány:
hívei Ikllözött. A lutheránusok elfogad tál, a Formula Concordiaet (az Epitome
magyar fordítása 1598-ban jelent meg), ami az ellentéteket csak kímélyítette.
Viszont a 17. század elején ezzel szemben nálunk is jelentkezik az iréníkus irány-
zat, melynek egyik föszószólója Samarjai János református püspök, aki első
ízben adta ki nyomtatásban az Agostaí Hitvallás magyar fordítását 1628-ban!
Ez az úniós rnozgalom megtört ugyan a hitvalláshű evangélikusok ellenállásán,
de egyébként a következő időszak miégis közelebb hozta a két egyházat az
ellenreformáció egyre fokozódó nyomása alatt a közös szenvedésteljes sors
viselésében. ! l I

A trienti zsinaton megelevenedett római katolicizmus reakciója Magy.ar-
országon már a :L6.század 60-as éveiben megkezdődik, előbb a jezsuiták be-
telepítésével (1560), majd egyre erőteljesebb és a kírályí hatalom segitségére
támaszkodó visszatérítésekkel.

Az ellenreformáció eszközei közőtt nagy jelentőséget nyert a «földesúri
elv», vagyis a «cuius regio, illius religio» elvének alkalmazása. Amig a földes-
urak s:zjel'epea reformáció terjesztésében - mint hangsúlyoztam - nem' vclt
intézményes, addig az ellenreformációban ebből ügyesen kihasznált és érvénye-
sített elv lett, noha a főldesuraknak ilyen joga nemcsak a magyar törvényekkel,
de tulajdonképpen a római katolikus felfogással is ellenkezett. De mivel ennek
az elvnek a segítségével nagy eredményeket lehetett elérni az elvesztett terü-
letek visszahódításában, a római egyház szívesen megalkudott ezzel az új elvvel.

Az ellenreformáció több, mint másfél évszázados időszakát az evangé-
likus egyház jóval nagyobb mértékben szenvedte meg, mint a reformátusok,
Hiszer az evangélikusok a Habsburg-uralom alatt álló királyi területen éltek
nagyobb számban, ahol az ellenreformáció szabadon dühönghetett, míg a refor-
mátusság túlnyomó része az ekkor református fejedelmek kormányzása alatt
álló Erdélyben és az Erdély védelmét élvező Tisza-vidéken lényegesen könnyebb
viszonyok közt élt. Az ország nagy területét elfoglalva tartó török uralom alatt
a protestánsok, ha helyzetük nem is volt zavartalan, de legalább az ellenrefor-
máció szörnyűségeit nem érezték közveilenül.

Ez idő alatt a magyarországi protestantizmus képét túlnyomóan a
fennmaradásáért és szabadságáért vivott küzdelem jellemzi.

Ez a hosszú küzdelem nem maradt hatás nélkül a magyarországi evan-
gélikusság lelkiségére sem. Az elnyomatás terhét és a hit próbáját nem min-
den lélek birta elviselni. Miég a nyáj pásztorai között is' akadtak, akik hitük
megtagadásával vásárolfák meg életük háborítatlanságát. Viszont a tántorít-
hatatlan hithűségnek a vértanúságot is vállaló ragyogó példáit is nagy számbarr
érlelte meg ez a kerszak. E1lJégutalni a gályarabságot szenvedettJelkészekre,
Die a 250.,ik évfordulón külön meg kell emlékeznem arról a 20-nál több eperjesi
evangélikus vértanúról, polgárokról és nemesekről, akiket 1. Lipót kegyetlen,

•
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táhornoka . Caraffa, 1687-ben hamis vádak alapján kívégeztetett és vagyonukat
elkobozta. Ezek és még számos más vértanú hatalmas erkölcsi tőkét hagytak
a késői nemzedékekre, amit persze az ősökhöz nem mindig méltó utódok túlköny-
nyen szerelnek karnatoztatni, a «hitvalló ősökres való gyakori hivatkozással.

De egy további és inkább sajnálatos hatása is volt az elnyomatás korá-
nak a magyar protestantizmus, és különösen a reformátusokkal szemben is
kísebbségbe került evangélikusság lelkiségére. A vallásszabadságért vivott küz-
delmek hova-tovább azt eredményezték. hogya protestantizmus a maga belső
erejét, értékét és a magyarság körében való hivatását éppen ezeknek, a val-
lásszabadságot biztosíto törvényeknek kíharcolásában kezdte látni. Ez a harc
tényleg tovább folytatódott a 1.8., s~t a 19. században is, és a magyarországi
evangélikusság kísebbségl sorsának egyik legjellemzőbb tünete, hogy még ma
is az egyházi közgyűléseken kifejezésre jutó közfelfogás az állam törvényszerű
intézkedéseit sürgeti a maga védelmére és ettől várja sorsának jobbrafordulását.
Ennek a követelésnek támogatásául pedig az arra való hivatkozás szolgál,
hogy a magyar protestantizmus évszázadokon át a vallás- és lelkiismereti
szabadsággal együtt a nemzet szabadságaért is küzdött az idegen lelkű ural-
kodókkal szemben. Nem akarom ennek a ténynek igazságát elhomályosítani,
csupán a magyar evangélíkusságot ma is jellemző ilyen általános kultúrális és
nemzeti vonatkozású önértékelés ének történelmi gyökerére óhajtottam ezzel
rámutatni.

Pedig természetesen a magyarországi evangélikusság szellemi élete az
ellenreformáció korában sem merült ki a vallásszabadságot biztosító törvé-
nyekért vivott harcban, Igaz, hogy a szellemi életnek is elsősorban az ellenfelek,
most már inkább a római katolicizmus elleni harc volt az éltető eleme. (Magyari
István, Zvonarics Imre és mások vitái Pázmánnyal.)

AZ evangéíikusság életében a reformátusokkal történt szakítás után
az orthodoxia uralkodott. Az 1610-i zsolnai zsinat az egész Liber Concor-
diae-t elfogadta, Pálházi Göncz Miklós püspök pedig 1618 körül le is fordította;
de fordítása kéziratban maradt. A lelkészi hivatásra készülő ifjak tanulmá-
nyaikat jórészt most is Wittenbergben végeztek, sőt némelyek ott nyerték lel-
késszé, avatásnkat is. A számos, részben még a 16. sz. elso felében keletkezett
evangélikus iskola, ha küzdelmek közt s nagy áldozatok árán is, de komoly
munkát végzett. Sőt a legnehezebb időben, az ellenreformáció szellemi ellen-
súlyezása céljából Wittnyédy István soproni ügyvéd buzgólkodására 1667-ben az
eperjesi iskolát Iőiskolává fejlesztették. filozófiai és teológiai fokozattal és az;
iskola rektorául a magdeburgi Pomarius Sámuelt hívták meg. De nem sokáig
tartott a főiskola élete: előbb új épületét foglalták el a jezsuiták, 1673-ban pe-
dig bezárták az iskolát is. Csak a 1;8.század folyamán fejlődhetett újra Iőisko-
lává az eperjesi, úgyszintén a pozsonyi és soproni iskola s ezekből alakultak;
ki a világháború végéig fennállott teológiai akadémiák. Eperjesen jogakadémia
is keletkezett, mely jelenleg Miskolcon működík,

Meg kell még említeni, hogy az elnyomatás következtében nagyrészt Né-
metországban menedéket talált exuláns lelkészek és tanítók közül sokan ott
is nagy irodalmi munkásságot fejtettek ki. Egyikük: a wittenbergi egyetem filo-
zófiai fakultásán alkalmazott Kassai Mihály, a Wittenbergben tanuló magyárok
részére gazdag ösztöndíjalapítványt és szép könyvtárt létesített.

Ezek közt az exulánsok között támad először visszhangja a pietiemusnak.
Az üldözöttek lelkivilága különösen fogékony volt a pietista kegyesség iránt.
Arnint a 1:7.sz. vége felé itthon kissé enyhül't a nyomás, aíhazaszállíngózó mene-
kültek magukkal hozták az új szellemet. Hazulról pedig most már Wittenberg
mellett sokan keresik fel az új hjaHei egyetemet is. Igaz, hogy az, 1707-i rózsa-
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hegyi zsinaton - melynek megtartását II. Rákóczi Ferenc vallásos toleranciával
párosult nemzeti szabadságharca telte lehetővé, - Krman Dániel püspök (aki
később bátor bítéért börtönben halt meg) erélyesen lépett fel az új irány ellen.
ne a píetízmusnak azért számos híve akadt rníndenfelé. A legkiválóbb magyar
píetísták : Torkos Andl1ás győri lelkész, Bárány György és Franeke nagy ma-
gyar tanítványa: Bél Mátyás, aki úgy pedagógiai, mint tudományos munkássá-
gával az egész magyarság elismerését vívta ki. A magyarországi pietizmus
jelentősége főkép az építő vallásos irodalom (énekes- és [makőnyvek, káték,
Arndt. Igaz keresztyénsége stb) Iellendítéséhen van. Ezzel különösen a szűkre
korlátozott nyilvános vallásgyakorlat míatt nagy számban tartott magán áhi-
talokat táplálta. Ole a pietízrnus a magyarországi evangélikusság egészét áthatni
és átalakítani már csak az említett nehézségek míatt sem tudta. Hiszen Mária
Terézia kírálynő 1!749-ben a dunántúli pietizrnus addigi középpontjáhan : Győr-
ben is megszüntette az evangélikusok nyilvános vallásgyakorlatát.

A 18. század azonban jelentősen megváltoztatta a magyarországi evan-
gélikusság külső képét. A török kiűzése után az Alföld és a Dunántúl déli részei
majdnem teljesen pusztán, lakatlan ul maradtak. Ezen a területen azelőtt tiszta
magyar lakosság volt, mely a török uralom alatt kípusztult. A pusztulás mérté-
kéről némi képet adnak a következő számok: A 15. sz. második felében, Mátyás
király idejében Magyarország lakossága kb. 4 millió .volt sennek 80 %-a, magyar.
A 17. század végén a lakosság száma kbj. 2 millió s ennek már csak mintegy
45 %-a magyar. A magyarság pusztulása mellett idegen nemzetiségek szivárog-
tak be, főleg oláhok Erdélybe. Az evangélikusság ekkor az ország népességének
kb. 17-18 %-a lehetett, de ennek kőzel negyed részét az Erdélyben egészen
külön életet élő német szászok teszik.

A 18. században azután megkezdődik a török pusztítás okozta ürnek tele-
pítésekkel való kitöltése. Leginkább Németországból hoztak telepeseket. Az ural-
kodók lehetőleg csak katolikusokat akartak telepíteni, de mégis sok evangéli-
kus telepes is jött. A legtöblb evangélikus nérnet telepes a Dunántúl déli me-
gyéihen (Baranya, Tolna, Somogy) kapott helyet, de az Alföld egyes területeire
is jutott belőlük (fől{jg a Bácskában). Sőt még felvidéki evangélikus tótokat is
telepítettek az Alföldre (Budapest környékén, Szarvas, Békéscsaba. Nyiregyháza
stb.). - Ezeknek a telepítéseknek az evangélikusság szempontjaból egyrészt az
ország területén való szétszóródás (díaszpórásodás), másrészt a nemzetiségek
számarányának a magyarság rovására való további növekedése volt a követ-
kezménye, A magyarországi evangélikusságoh belül a magyarság a tótokkal és
németekkel szemben külőn-kűlön is kisebbségbe került. E mellett az ellenre-
formáció még tovább élt s ha kevésbbé durva eszközökkel is, de a térítések és
zaklatások tovább folytak, ami az evangélíkusság számarányának további apa-
dását idézte elő annak ellenére, hogy a németországi telepesekkel híveinek száma
elég jelentősen gyarapodott.

Csak a század második felében következett be a döntő jelentőségű vál-
tozás, amikor a felvilágosodás szelleme által megragadott ll. Józse! nem sok-
kal trónralépése után, 1781-ben kiadta Türelmi Rendeletét, amellyel a protes-
tánsoknak bizonyos korlátok között szabad vallásgyakorlatot engedett, Hama-
rosan jelentkezett is a Türelmi Rendelet felszabadító hatása: egymásután éled-
tek fel a gyülekezetek és épültek új templomok. A Dunántúlon 5 év alatt 76 új
evangélikus gyülekezet támadt fel, országszerte pedig kőzel 500 új protestana
gyülekezet keletkezett. Evangélikus templomaink legnagyobb része a Türelmi
Rendelelet kővető években épült.

A magyar evangélikus egyház történetének talán legtragikusabb ténye
az, hogy amikor a 18. század vége felé felszabadult az évszázados nehéz nyomás
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alól s kiderült, hogy még míndig 'elég szép számmal vannak hívei, ~ a külsö.
megelevenedés mellett a belsö megújhodásra már nem volt elég ereje. Az evan-
gélikus egyház színte ellenállás nélkül hullott bele a felvilágosodás és raciona-
lizmus karjaiba. Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy az egyházi kor-
mányzat vezetése a 18. sz. folyamán lassan a világi urak kezébe ment át az es-
peresek, illetve püspökök helyett. Utóbbiak egyházi kosrnányzati és felügyeleti
működését (pl. vizitációk) királyi intézkedések teljesen megbénították. Az evan-
gélikusok 1735Jben választottak először a püspökök mellé világi felügyelőket
(kerületi felügyelők), 1758.Jban pedig az első egyetemes felügyelőt választották,
aki hova-tovább az egész magyarországi evangélikus egyház legfőbb vezetője
lett (természetesen a különálló erdélyi szász egyházat nem számítva). El kell!,
ismerni, hogy ezek közt a világi vezetők közt voltak l:J.uzgó··lés teole'giaiIag! is
képzett férfiak, mint pl. MratMouich Pál, dunántúli kerületi felügyelő, - akik
nagyés hasznos szolgálatot tettek az egyháznak. De azután éppen a világi urak:
lettek leglelkesebb hívei a felvilágosodásnak, .különösen Voltaire-nak, és ellen-
ségei a komolyabb 'egyházias vallásosságnak s bizony, maguknak a lelkészek-
nek is, akiket 'nagyobb tekintélyükkel, hatalmukkal egyszerüen háttérbe szorí-
tottak. Ez a szellern a legkirívóbban nyilatkozott meg az 1791-ben Pesten tar-
tott zsinaton, a magyarországi evangélikus egyház első egyetemes jellegű zsi-
natán.

A felvilágosodás szelleme azonban a lelkészeket is meghódította. Ennek
a kerszaknak legjelentősebb alakja: a nemzeti írodalomtörténetben kimagasló
Kis János dunántúli püspök, teljesen a felvilágosodás embere és az általa kiadott
és lelterj-edt énekeskönyv révén .ez a szellem még szinte a legújabb időig is
hatott.

Sajátságos, hogy bár egyébként a magyarországi evangélikusság a né-
metországi teológíaiés vallási irányokra és mozgalmakra mindig reagált, addig
a felvilágosodás ellenhatásaképpen a HJ. sz. első évtizedeiben mindenfelé jelent-
kezö ébredési mozgalmaknak nálunk nem támadt visszhangja. Lehet, hogy eb-
ben némi része volt annak a körülménynek is, hogy areakciós bécsi kormányzat
ebben az időben újból színte lehetetlenné tettle a magyar protestáns diákok kül-
földi tanulmányútját. De míndenesetre szomorú bizonysága ez a magyarországi
evangélikus egyház belső, lelki elerötlenedésének, az igazi evangéliumi igazság-
tartalom nagymértékű elvesztésének.

EZ4a kíüresedés jellemzi azután az egész 19. század egyházi életét, mely
teljlesen a politikai és vallási liberalizmus jegyében folyt le. Ennek' a liheraliz-
rnusnak a képviselői majdnem kivétel nélkü] az egyházi élet vezető egyéniségei,
lelkészek és világiak egyaránt. Elég megemlíteni közülük a 19. század legkima-
gaslóbb alakját: Székács J6zsef pesti lelkészt, a bányai egyházkerület püspökét,
aki kiváló szónoki sikereiért «az ország papja» jelzőt kapta. Ű egyik legbuzgóbb
munkálója volt a reformátusokkal való úniónak, - de az ő nevéhez Iüződikí 3\

nehéz anyagi helyzetben levő gyülekezetek és iskolák megsegítésére létesült
«Gyámintézet» alapítása is.

lz únió és az azzal szorosan összekapcsolódó nemzetiségi kérdés erősen
megzavarta az evangélikus 'egyház belső életét a 19. században. Amikor az 1820-as
években a magyar nemzeti érzés irodalomban és politikában egyaránt hatalma-
san felbuzgott, ugyanakkor a tótság körében is jelentkezni kezdtek egy nagy
szláv birodalom reményét hirdető pánszláv mozgalmak. Ezeknek az eszméknek
hirdetői leginkább evangélikus lelkészek voltak Éppen ennek ellensúlyozása cél-
jából vetette fel 1l841-ll;enZay Károly gróf, egyetemes felügyelő, az evangélikus
es református egyház úniójának gondolatát. Azt remélte, hogy a magyar refor-
mátusság tömegével el lehet hallgattatrii a pánszlávizmust. Ez a törekvés per-
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sze könnyűvé tette az ellentálló tótoknak a hitvallási hűségre való hivatkozást.
De egyéb nehézségek is támadtak, amiken az únió terve megbukott. A szabad-
ságharc után ugyan a két egyház liberális körei még jó ideig közös .vállalko-
zásokkal próbáltak a megvalósíthatatlan gondolatot ápolni.

Ellenben a tótokkal való nemzetiségi ellentét fullánkja most már vég-
legesen belefúródott az egyház életébe. Amikor 10 évvel a 'magyar szabadság-
harc leveretése után 1859-blen Ferenc József király egy önkényes rendelettel
(ú. n .• Patens») akart a protestánsegyházakra új alkotmányt reákényszerfteni, a
reformátusokkal együtt az evangélikusok nagy része is tiltakozott a törvény-
ellenes kényszer ellen. A tótok nagy része s még néhány német gyülekezet is,
éppenséggel nem egyházias indítóokokból. elfogadta a Pátenst s annak alap-
ján külön szervezkedtek, püspököt is választottak. Az alkotmányos nemzeti élet
helyreállásával (:L867) ugyan ez' a külőnvált tót püspökség megszünt, de a nem-
zetíségí ellentétek - sajnos - továbbra is megmaradtak.

A 19. sz. második fele és a 20. sz. első két évtizede azután a liberaliz-
musnak szinte zavartalan uralmát joelenti egyházunk életében. Mert a közben-
közben hangját hallató konfesszionális irány és újabb időben a közösségi moz-
galmale hatása az általános helyzeten nem, vagy csak alig észrevehetően változ-
tatott. Ennek a liberálís szellemnek egy dicsősége lehet: az evangélikus iskolák!
színvonalának magasra fejlesztése, aminek révén az evangélikusság az or-
szág lakosságának legműveltebb rétegévé vált. Országos átlagát messze megha-
ladó számban adott egyházunk nemzetünknek kiváló tudósokat, írókat, poli-
tikai vezéregyéniségeket. Büszke lehet egyházunk arra, hogy pl. az 1848/49-ik1
magyar szabadságharc három, vezető flé:rJja: Kossuth Lajos, a politikus, Gör-
gey Artur, a geniálls hadvezér, és Petőfi Sándor, a gyújtószavú költő, evangéli-
kusok voltak.

De ezzel a dicsöséggel szemben mégis szomorú tény az evangélikusság
számarányának állandó csökkenése, 18L1Q-ben még az ország lakosságának 7.8
O(o-avolt evangélikus; 1900-ban már csak 6.7 0(0, 191O-hen - a Csonkaország
területét számítva - 6.4 0(0, 1920~b'an 6.2 0(0, 1930,ban pedig 6.1 %. Ennek a
szomorú jelenségnek vannak külső okai is, mint pl. a népesedési viszonyok ala-
kulása, valamint az índusztrializálódás folytán a népesség állandó belső ván-
dorlása, anúéppen az evangélíkusságnak még nagyobb mértékü szórványoso-
dását idézi elő. Dc nem tagadhatók a 'belső okok sem: a liberálls közszellem
folytán Igen sokak lelkében a hit és meggyözödés meglazulása, ami a kísér-
téseknek (vegyesházasságoknál reverzálls adása a másik egyház javára l) való
ellentállásra gyengévé, sőt képrelenné tesz. Ide kell számítani azt is, hogy egy-
házunk életét a 'mai napig az 1891-94. évi zsinat által alkotott törvények szabá-
lyozzák, amelyek az egyházban lényegileg nem látnak mást, mint egy vallásos
célkítüzésű nagy egyesületet. (A mostani zsinat által röviddel ezelőtt elkészített
új törvények még nem léptek életbe.)

Magyarországi evangélikus egyházunk ma kritíkus fordulóponton van.
Arégi szellern még nem hanyatlott le. De a fiatalabb lelkésznemzedékben új erők,
b'íztató jelenségek bontakoznak A lutheri reformálori teológia s ezzel kíapcsolat-
ban a kornoly bibliai kegyesség megelevenedése egyre erőteljesehbé válik.

Isten a magyarországi evangélikus egyházat történelme folyamán már-
tir-egyházzá tette és ezzel fennmaradást igért számára. A jelenben egyházunk
szórványhelyzeténél fogva nagy nehézségekkel látja magát szemben. A jövője
attól függ, hogy felismeri és megragadja-e azt a nagy missziói lehetőséget és
feladatot, amelyet Isten éppen ezzel a helyzettel adott neki. En .hiszem, hogy
Isten kegyeirnén kívűl nagy erőforrás lesz számára éppen, a legközelebbi rokon
népeinkkel, testvéreinkkel való hitbeli összetartozás tudata, amit a mostanii
találkozás remélhetőleg máris elevenné fog tenni. .

Dr. Wiczián Dezső.
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KRÓNIKA
Harc a kereszt ellen és turánizmus,
E folyóirat hasábjain már volt szó arról a harcról, mely a kereszt-

nek, rnint joelvénynek az alkalmazása ellen református részről folyik. A mult
évben az egyetemi tantermekben elhelyezett keresztek ügye, ennek az évnek
a tavaszán a kecskeméti eset, majd az egyik budapesti református gyűleke-
zetnek az a szándéka, hogy épülö templomát a kereszt jelvényévei ékesítse,
állandóan napirenden tartják ezt a kérdést. A reformátusok nagy többsége, és
mínden árnyalata, a tiszai kerületnek a kálvinista öntudattal eltelt ezrei éppen
úgy, mint Hévész Imre és a fiatal, Barth hatását tükröztetö generáció egy fron-
ton egységes. a kereszt elleni harcban. A kereszt mindegyiknek az üldözés ide-
[ére 'emlékeztető jelvény és mínt ilyen elválaszthatatlanul kapcsolódik refor-i
mátus gondolkodás számára a római 'egyházzal. «A míndenható Isten azt akarta,
hogy mí, magyar reformátusok, az őskeresztyének példáját követve, ne hasz-
nálhassuk a keresztet külső szimbólum gyanánt. Bizonyára azért akarta ezt,
hogy lelki szemeink annál állandóbban ráfüggesztessenek a golgotai keresztre».
(Vass Vinoe.)

A kereszt jelvénye ellen való tiltakozás tehát a reformátusoknál nem
jelenti annak elutasítását, ami ennek a Jelvénynek a hitbeli tartalma. Ezért el-
ső pillanatra talán indokolatlannak látszik, hogya sorok címében egymás mellé
állítottuk a kereszt ellenes mozgalmat és a turánizmust. A turánizmus t. i.,
tnely az utóbbi időben mind többet beszéltet magáról, nemcsak a kereszt jel-
vénye ellen küzd, hanem a keresztyénség ellen is. A «Magyar Szemles júniusi
füzete rövid, de tanulságos képet fest erről a mozgalornról, mely inkább a kőz-
élet felszíne alatt terjed és nyilván állandóan erősödik. Tudvalevő, hogy a tu-
ráni eszme elindítója Palkert Alajos volt s ez már magában is mutatja, hogy j3

nyugati eszmeáramlatoknak állítólagos «turáni» ruhákba való öltöztetésevel van
dolgunk. Valóban, mindaz, amit a turánizmus eszmevilágaként megismerhetünk,
részben a keresztyénségböl vett fogalmak és szertartások gyarló utánzata, rész-
ben pedig külföldről importált újpogány eszmemeneteknek magyar nemzeti sZÍ-
nekkel való átfestése,
I Azok előtt, akik a keresztyénség belső gazdagságát ismerik, talán 1.0-
moly talannak és Jelentéktelennek látszik ez a turáni próbálkozás még akkor is,
ha ismerik az egyházak vetélkedését, egymást gyengítő Iéltékenységét és az, erő-
ket felőrlő hitetlenséget. De ne áltassuk magunkat azzal, hogy ma a turánizmus
divat, amely ahogy jött, úgy megint el is mulik. Lehet, hogy így van. De amíg
ez a divat elmúlik, a magyar keresztyénségben mérhetetlen kárt tehet. Ezért
kell a keresztellenes mozgalom:ról és a turánizmusról egymással kapcsolatban
megemlékeznünk. Akármilyen tiszteletreméltó' indokokból is táplálkozzék a til-
takozás a kereszt ellen, mint jelvény ellen, akármennyire keresünk is rá Isteru
vélt akaratának hangsúlyozásával igazolást, a harc mégis a - kereszt ellem
folyik.' . .

A turánizmus is intő jel arra, hogy a ~agy:ar keresztyénség minden
híve mínden egyház táborában keresse azt, ami összetart s ne azt nézze, ami
szétválaszt. Akkor ped'ilg a keresztnek nem szabad elválasztó [ellé lenni, hanem
össze kell fognia a különbözö felekezeteket. K.
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pont szerint, hogy a különböző műkő-
dési körben dolgozók szóhoz .i uthas-
sanak . a falusi, a szórványmissziói,
a bányászgyülekezeti és a többi lel-
készek egyike-másikának van sajátos
mondanivalója, éppen közvetlen ta-
pasztalata alapján. Egy ugyan az evan-
gélium, de a fogalmazás külőnböző
a hívek különbözősége szerint. Ez a
szükséglet nyerhetne kielégítést az em-
lített szempont alkalmazásával. Nincs
azonban rendjén a "jó szónokolo
szerepeltetése, különösen nincs rend-
jén az, hogy a kis egyházkerülelek
ugyanannyi alkalmat kapnak, minl a
nagyok. Az utóbbiak háttérbe szoru-
lása kétségtelenül hasznos a hiúság
csökkentésére, de ugyanakkor az előb-
biek előtérbe kerülése feltétlenül ká-
ros, mert a kevés szárnú lelkész abba
a kísértésbe esik, bogy a rádiót lép-
csőnek tartja a feljebb jutáshoz. -
"Tartalmi szempontból is le kellene
vonni tíz évi tapasztalatunkból a kő-
vetkezrnényeket, - írja az idézett cikk.
- Rádió-prédikációinkat tekintve leg-
kirívóbb . ígehirdetésúnk szellemi egy-
ségének a hiánya. Egyáltalában nem
csendül ld belőlük evangélikus egyhá-
zunk egyénisége. Távol legyen tőlünk,
hogy egy ember, vagy egy teológiai
iskola szája íze szermt prédikált as-
sunk, De már mégis csak jobban kel-
lene óvakodnunk legalább azoktól,
akik semmi egyebet nem képviselnek
szószékeinken, rninl a poézist!! Nem
az a jó igehirdető, aki a legszebben
tuu beszédeket összeállítani, hanem az,
aki az evangéliumot hirdeti, aki a
felolvasott texrust híven magyarázza,
és nem megfordítva, a saját gondo-
latait igazolja a textussal. ha egyál-
talában többre értékeli azt a puszta
rnottónál l» A cikk itt nagyon helyesen
idézi Kapi Béla megállapítását: «Hít-
vallást sugárzó igehirdetökre van szük-
sége az egyháznak, nem pedig szó-
neki pátosszal dolgozó rétorokra».

SZÉLJEGYZETEK
Finn és észt
vendégeink hazatértek, vittek maguk-
kal sok emléket, ajándékot, virágot és
szerétetet. Hogy ezek mellett még mit
vittek haza, milyen benyomásokat,
milyen ítéletet és mennyi értünk való
felelősséget, ez elsősorban az ő dol-
guk. Nekünk mindenesetre az a kő-
telességünk, hogy főleg azt figyeljük
otthon elhangzó jelentésűkből, ami
számunkra tanulság. Ne legyen fon-
tos, amiről majd lelkesen szólnak, ha-
nem legyen a legfontosabb, ami ta-
lán megszégyenítö ítélet rnulasztá-
saink és hibáink fölött. Addig pedig
köszőnjűk meg Istennek, amit hoz-
tak és nálunk hagytak: ajándékaikat,
körút juk kedves emlékeit és szeréte-
tüket.

A rádiós istentisztelet
történetében határkőhöz értünk az el-
mult hónapban. Magyar evangélikus
egyházunkban tíz-éve közvetítenck rá-
dión istentiszteletet. A jubileum al-
kalmából tanulságos cikket olvasha-
tunk a Fiatalok Országútján című fo-
lyóiratban. Eszméltető mindjárt a sta-
tisztikai kép. «A bányai egy házkerü-
let 15 lelkésze 169-szer prédikált. A
dunántúli kerűle t 8 lelkésze 35-ször.
A tiszai kerület 7 lelkésze 29-szer.
A dunáninneni kerület 7 lelkésze 18-
szor. Végül 5 ny. teol. akad. és mos-
tani egyet. teol. professzor Iü-szer».
E számok segítségével nem valanti
titokhoz j utottunk hozzá, azonban
mégis olyan ismeretet szereztünk,
amely a rádió-műsorokban elszórt
adatokból nem kerül tudatunkba. Az
az aránytalanság, amelyet így meg-
ismerünk, meggondolásra kell, hogy
kényszerítse egyházunkat. Helyes le-
hetne az az álláspont, hogy a mikro-
fón annak a lelkésznek a szolgálatát
közvetíti, aki egyébként is végezn é az
istentiszteletet. Helyes lehetne a lel-
készek kiválogatása a szerint a szem-



A szolidaritás
jogosságának a súlyos kérdése buk-
kant fel nemrégen a magyar közélet-
ben. Közelebbről az volt a probléma,
hogy jogos-e a féltő szerétet a né-
metországi keresztyénség iránt, sza-
bad ..•e kífejeznünk a fájdalmat azok
fölött az események felett, amelyeket
a keresztyén egyháznak Németország-
ban el kell viselni. E kérdésre az
evangélikus keresztyénség álláspontjá-
ról csak egyetlenegy felelet lehetséges:
az igenlés. A szelidaritás nemcsak jo-
gos, hanem köteles magatartásunk.
Mindazoknak, akik ellenkező vélemé-
nyen vannak, ajánljuk figyelmébe gon-
dolkodásuk alkalmazását nemzetünk
sorsára. Vajjon erre vonatkozóan is azt
vallják, hogy semmi kőze egyik nem-
zetnek a rnásík nemzet belügyeihez ? A
magyar protestantizmus rútul hálát-
lan is lenne, ha megíeledkeznék az
idegen nemzetek részéről élvezett
együttérzésröl es segítségről. Más kér-
dés az, hogy ez a keresztyén szolída-
ritás mennyíben érinti és mennyire
alakíthatja politikai magatartásunkat.
Isten különös mértékű irgalmasságára
szorulnak rá azok, akik mint a politi-
kai élet felelős tényezői közvetlenül
döntenek a magyar keresztyén ség út-
járól.

A borlogyaszlás emelése
- úgy látszik - egyik legfőbb gondja
napjainkban a magyar kormánynak.
Rendelet készül, amely a menü-
rendszer bevezetésévei együtt kő-
telezővé fogja tenni a bor felszolgála-
sát, Nyilvánvaló, hogy ez a rendelke-
zés, helyesebben ennek a beharan-
gozása, a szőlősgazdák megnyugtatá-
sára szolgál. A kormány el akarja
csitítani az elkeseredett gazdákat és
meg akarja tartani támogatókul az
igen nagy százalékban zsidó borke-
reskedőket. A kormány kétségtelenül
okos, mer-t felhasználja a bort kedv-
derítőül. De más kérdés, hogy je-
lent-e majd valóban hasznot ez .a;
bortermelöknek. A vendéglősök azon
Lesznek, hogy a legolcsóbb borral te-
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gyenek eleget a kötelezettségnek, kü-
lönben a menű árának felemelésévei
elíjesztík vendégeiket. A külföldi pél-
dák azt mutatják, hogy ez a rendszer
sem tudja belekényszeríteni a rossz
bort az emberekbe. Amint az egyik
napilap ismertetéséből megtudhatjuk.
jobb helyeken fel sem ajánlják az in-
gyen bort. Nálunk sem lesz ez más-
kép. Tehát vagy kétszer-háromszor fel
fogják szolgálni ugyanazt a bort és ek-
kor nem lesz haszna belőle sem az
államnak, sem a termelőnek, vagy pe-
dig újabb ellenőrző szervezetet kel-
lene felállítani, amelyik számontartja,
hogy hányan fogyasztanak menüt a
vendéglőkben. Ez persze célirányos
lenne néhány munkanélkülí elhelyezé-
se szempontjaból. Mindent összevet-
ve, a borfelszolgálás rendszeresitése
csak abban a formában Lenne ész-
szerű, hogyavendéglősök önként ten-
nék kőtelezővé a borfogyasztást. Igy
az illető vendéglősnek a maga ta-
pasztalata, kára vagy haszna szerint
módja lenne a fogyasztók ízlését ki-
elégíteni. Hiszen az italfogyasztás ed-
dig is kőtelezőszárnba ment, Csak a
rendesebb vendéglőkben hoztak rosz-
szaló arckifejezés nélkül vizet. De
megtették. és ez a fontos. Akinek el
volt tiltva a szeszes ital, elmehetett
társaságával a vendéglőbe, és nem'
bosszantottálc azzal, hogy orra elé
tesznek számára tilosat. A szeszes
italtól tartózkodék száma a legutóbbi
években egyre emelkedett, és ennek
csak örülnünk lehet. Ezt leginkább az
államnak kellene örömmel tudomásul
venni, mert az a feladata, hogy a
törvénynek érvényt szerezzen, már pe-
dig könnyebb józanokat, mint italo-
sokat vagy éppen részegeket kormá-
nyozni. Röviden szólva tehát, az ál-
lam ellenkezésbe jut eredeti hivatá-
sával amikor a szeszfogyasztást pro-
pagálja. Mert hiszen a köztudomás
szerint a bűnözést fokozó szeszro-
gyasztást nem volna szabad eröltetnie.
Az a tény, hogy ilyen terv egyáltalá-
ban felbukkant. mindenesetre arra
vall, hogy korántsíncs a magyar po-
litika mögött keresztyén világnézet.
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formáció lényegéhez tartoznék (145. l.).
Az Ágostai Hitvallás úrvaesorai cikkének
fogalmazása távolról sem jelent enged-
ményt a transsubstantiatío-nak, mert tel-
jesen megfelel Luther felfogásának. Grü-
newaid Mátyás nem sorozható a refor-
máció által befolyásolt művészekhez, stb.

Ezek a kifogások nem csökkentik a
kompendium értékét, melyet örömmel üd-
vözlünk és ajánlunk olvasóink figyelmébe
is.

W.D.

Tamás Lajos:
Rómaiak, románok és oláhok Dada

1'raianában. Budapest, 1935. Magyrur
Tudományos Akadémia.
A magyar közvélemény az oláh kér-

dés történeti vonatkozásaiban meglehető-
sen tájékozatlan. Az úgynevezett dáko-
roman elméletről mindenki tud; de en-
nek tarthatatlanságaról táplált meggyő-
ződésüknek csak igen kevesen képesek
alapos megokolasát adni. Az ilyenek, ha
hozzájuthatnak Tamás könyvéhez, min-
den bizonnyal nagy lelki gyönyörűséggel,
sőt itt-ott talán ámulva fogják olvasni.
'I'amás főleg archeológiai és nyelvészeti
adatokra építi előadását. Amit eddig kü-
Iőnböző helyeken elszórva - jórészt ma-
gától a szerzötől -- olvashattunk, mind-
azt most az azonos szempontok által egy-
séges egészbe fogva kapjuk meg. Itt
csak a legkiemelkedőbb tényeket említ-
jük. Az oláh nép az V-VI. század táján
Kr. u. a mai Albánia körül .alakult ki.
Az ősoláh nép idők folyamán négy. nagy
nyelvjárásra bomlott. Ezek közül az úgy-
nevezett északi oláh a X. század után
kenézségekben, majd vajdaságokban meg-
szervezve a Dunától északra is állan-
dóan megtelepszik, közvetlenül a magyar
királyság swmszédságában. Hogy Erdély-
be az oláh bevándorlás - feltétlenül
a magy~r honfoglalás után Indult meg,
azt legjobban az bizonyítja, hogy az' er-
délyi régi helynevek közül oláh ere--
detű egyetlen egy sincs. Számuk a XUL
század végén még oly kevés, hogy szó
lehetett arról, hogy az egész erdélyi oláh-
ságot egy helyen telepítik le. Még a
XVIII. század elején sem lehettek többen
1200.000-nél. Ekkor a fanarióta uralom
kegyetlenségei azonban tömeges kiván-
dorlásra késztetik a havasalföldi oláhsá-
got, amely túlnyomó részt Erdélybe hú-
zócUk II a XIX. század közepére Magyar-
országon közel kétmillióra duzzaszt ja az
amúgy is szapora nép lélekszámát. Ta-
más aprólékos bizonyítással kétségtelen-
né tette, hogy az oláh romanízált, t:rák:-
illír eredetű, erős szláv kultúrhatáson át-
esett nép, amely szoros kapcsolatban állott
a mai albánság őseivel is. Évszázadokon

át a legújabb időkig megőrzött életfor-
<mája a pásztorkodás. Maga ez a tény
eleve lehetetlenné teszi a rómaiságga 1
való szoros együttélés, vagy éppen attó,
való leszármazás feltételezését. Dácia 1'0-
manizácíója különben sem Italia, hanem
első sorban a Balkán és részben Panno-
nia romamieáit lakossága részéről indult
ki. A népvándorlás pedig ennek nyomait
is teljesen elsöpörte addigra, amikor ez
a balkáni pásztornép megjelent a Déli-
Kárpátok vidékén.

Dr. Kring Mikl6s.

Kiss Béla:
Az evangélikus presbiter jogai es

k.ötelességei. Osernátfalu, 1936. 12 lap.
Erz;a kis füzet az erdélyi magyar egy-

házkerület gyülekezeteinek előljárói szá-
mára kívánja összefoglalni szolgálatuk
alapját és feladatát. Kár, hogy a szerzö
«A presbiteri hivatal eredete» c. alapvető,
pontban félreértette az Újtestámentomnak
az emlitett hivatalra vonatkozó tanítását,
amely nem alkalmazható csak úgy egy-
szerűen az újtestámentomi gyülekezeti
diakonusi tisztségre, de még kevésbbé a
mai gyülekezeti előljárók (egyháztanácsi
tagok) tisztségére. - Egyébként 'pedig'
azokat a követeléseket, amelyeket a szer-
zö ezekkel az Ú. n. presbiterekkel - va-
lójában: gyülekezeti előljárókkal - szem-
ben általában felállít, méltán tekinthet-
jük olyanoknak, mint amelyek minden
evangélikus hívőre vonatkoznak. J. L.

KüUöldi folyóiratok.
A Furche (Furche-kiadás, Berlin) jú-

niusi száma két nagy evangélikus egyházi
férfiú és teológus emlékének van szen-
telve. Egyik Bengel János Albert, aki 250
évvel ezelőtt született s a württembergí
egyháznak talán legnagyobb befolyású lel-
ki atyja volt. Róla Bezzel ír, mint az
egyház tanítójáról, Paul Ernst pedig Ben-
gel és Hamann viszonyáról értekezik.
Rengel-idézetek egészttik ki a róla alkotott
képet. A másik egyházi férfiú Bessel Her-
'mamm, a bajor evangélikus egyház feled-
hetetlen elnöke. Róla Heiníze rajzol ké-
pet. De megszólal maga Bezzel is emli-
tett tanulmányával, valamint válogatott
szavaival. Egy rövid elmefuttatás a ber-
lini Oranach-kiállításról szól-

ALuthertum (Deichert-kiadás, Leip-
zig) közli Beyer Theophil felsőlövöi szu-
perintendens tanulmányát «Egyház, nép
és állam» címen, valamint Steinlein Her-
mann tanulmányának első részét «Luther
és az Otestámentom» címen. Széljegyze-
tek és irodalmi szemle egészítik ki a Iü-
zetet, '

K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karuer Károly.
Nyomatott: Székely és Társa könyvnyomdájában Sopron, Várkerület 66.
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HitvaDási irataiak.
Az Ágostai Hitvallás, Fordította Pröhle Károly, 1930. 50 I.
Az Ágostai Hitvallás. Fordította Paulik János. 1930. 2 P.
Doktor Luther Márton Kis Kátéja. 1929. Fakszimile kiadás. 2 P.
Ugyanaz. a Luther Társaság kiadásában. 40 f. -
Doktor Luther Márton Nagy Kátéja. 1930. 1 P.
A Schmalkaldeni Cikkek Luther Művei VI. kötetében. Lásd alább f

Luthertól és Luthenól.
Művei. Sajtó alá rendezte Masznyik Endre. 1- VI. kötet. 1904-1917.

Fűzve 60 P. kötve 80 P. A IV-VI. kötet egyenként: fűzve 8 P.
kötve 10 P.

A keresztyén ember szabadságáról. 1927. !'50 P.
Bűnbánati zsoltárok. (Harangszó Könyvtár) a 14 f.
A jó cselekedetekről. 1937. 1'50 P.
Pröhle Károly: Luther Kiskátéja. 1929, 80 f.
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. 1930. 4 P.
Ugyanaz: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 80 í.

Ugyanaz: Az újabb Luther-kutatás föbb irányai és eredményei. 1936. 80 f.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 1933. 6 P.
Török István: Luther és a biblia. 1934. 50 f.
Szabö József: A nagy reformátor. 1936. 40 f.
Walther Vilmos: Luther jelleme. 1'50 P.
Walter János: Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése. 10 f.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. 1937. 60 f.

Az ige és az imádság szolgálatában.
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. 1932. 8 P.
J árosi Andor: Anémet evangélikus liturgiai reformmozgalmak. 1933. 2'30 P.
Karner Károly: Máté evangéliuma. 1935, Előfizetöinknek kiadóhivatalunk-

ban rendelve: fűzve 3'80 P. kötve 4'80 P. másutt 5 P, ill. 6'20 P.
Kapi Béla: Békesség. Elmélkedések és imádságok. 5 P-töl.
Raffay Sándor: Imakönyv. 3'50 P.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2 P.
Vidovszky Kálmán: Imádkozó fiuk. 3'50 P.
Gyógyits meg engem, Uram. Imádságos könyv betegek számára. (Harang-

szó kiadása) 20 f.
Lunde János: Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. II. kötet. 1936.1'50 P.
Sztehlo Gábor és Urbán Ernő: Istené vagyok. Az Egyház tanítása kérdé-

sekben és feleletekben. 1937. 40 f.

Egyházuak életéhez.
Kamer Károly: A felekezetek Ma!!yarországon a statisztika megvi1ágitásá-

b m, 1931. 4'20 P.
Viszkok Lajos: A hit által való megigazulás elve egyszerii evangélikus

hivek lelki világában. 1935. 1'80 P.
Túróczy Zoltán: Oldott kéve Isten szérüjén. 1936. 40 f.
Jánossy Lajos: Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái. 1936. 60 f,
Edquist Márta: Északi fény. Képek a lapp ébredés történetéből. 3 P.
Gáncs Aladár: Kunszt Irén emlékkönyv. 2'50 P.

Pina kÖDyvek.
Oravala Ágoston: A parasztpróféta. 6 P.
Pietilii : A bün mardosása és az Isten békessége. 80 f.
Kivistö: Vitézségi érem. Ifjúsági regény. 96 f.
Malmivaara: Miről ismerhetők meg Isten gyermekei? 14 f,
Zászkaliczky Pál: A finn keresztyénség rövid története és a finn evan-

gélikus egyház rajza. 1937. 50 f.
Ugyanaz: Malmivaara Vilmos élete. 1937. 1 P.

E könyvek legegyszefÚbben az evangélikus könyvkereskedések útján szerez-
hetők be. Ilyenek pl. : Luther-társaság könyvesbolt ja, Budapest VIlI., üllői-út 24. Fé bé
~önyvkereskedés, Budapest VII., Damjanich-utca 25/a.



Olvasóinkhoz!
Jelen számunk kettős szám, a "Keresztyén Igazság" legköze-

lebbi száma szeptember elején jelenik meg.
Igen kérjük olvasóinkat a második félévi előfizetés, Wetve

hátralékaik beküldésére.
Előfizetőink szeretetére és ragaszkodására építve igyekeztünk

minél teljesebbé tenni a "Keresztyén Igazság" szolgálatát, növel-
tük már a mult évtől fogva és még inkább a jelen évben folyó-
iratunk terjedelmét, akkor, amikor más folyóiratok és lapok a pa-
pirdrágulásra való hivatkozással terjedelmüket csőkkentették. Mí-
vel folyóiratunk kizárólag előfizetésekből tartja fenn magát, kérjük
előfizetőinket, hogy az előfizetési díjat pontosan beküldeni el ne
mulasszák.

A SZERKESZTÓSÉG .
• I •

Jelen számunk munkatársai:
D. Kapi Béla, püspök, Gy6r. - Dr. Kring Mikl6s, tanár, Budapest. -

D. Dr. RalJamiigi Hug6 Bernát, észt püspök, Tallinn. - Scholz Láazl6, segédlelkész,
Budapest. - Dr. Szontágh Vilmos, jogakadémiai tanár, Miskolc. - Dr. Wiczián Dezső,
egyetemi tanár, Sopron. - Záazkaliczky Pál, lelkész, Főt,

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON.


