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BEKÖSZÖNTÖ, ,.

Az "Evangélikus Élet" evangélikus életet
akar teremteni a csonka ország egyházközsé-
geiben és egyháztársadalmi egyesületeiben.
Nem mintha az életnek forrásai ezekben a kö-
zösségekben teljesen elapadtak volna... de
mert ez az élet nem olyan pezsdülő és lendü-
letes, ahogy elvárható volna azoktól, akik
Krisztus evangéliumának mélységeit felkutat-
ták és igazságait megismerték.

Az "Evangélikus Élet" mindenekelőtt egy
nagy "mea culpa" akar lenni, intő szó, hogy a
gyülekezeti hitélet apadóban van, az egyháztár-
sadalmi egyesületek egységes irányítás híján
nem tudják egy cél felé törő egésszé tömöríteni a
híveket, és egységes lutheri közszellemet terem-
teni. Rá akar mutatni az anyagi áldozatkészség
hanyatlásának okaira. Figyelmeztetni akarja a
világi 'elemeket, főleg a politika és társadalom
evangélikus vezéralakja it, hogy magas állásuk
fokozott egyházhűséget, evangéliumi öntudatot
és evangélikus megállást föltételez. Az evangé-
lium hirdetésére rendelt pásztorokat emlékez-
tetni kívánja arra, hogy nagy idők nagy köve-
teléseket támasztanak, hogy a "dormite frat-
res" ideje megszűnt, hogy Krisztus szolgáinak
ma eszmebarrikádokon kell vérezniök és min-
denütt ott lenniök, ahol Krisztus mellé állnak,
vagy.Krisztus ellen fordulnak az emberek Meg-
értetni kívánja minden evangéliumi keresz-
tyénnel, hogy a "vita contemplativa" nagy
dolog, de százszorta nagyobb a "vita activa"
és hogy a keresztyén megállás a belmisszió, a
szocális megsegítés és általában a charitativ
kérdések megoldása nélkül vajmi keveset ér.

Az "Evangélikus Élet" meg akarja oldani
az istentiszteleti rend egységesítésének, a nem-
zetiségi ügyek okos elintézésének kérdéseit és
figyelemmel fogja kísérni a belföldi felekezet-
közi viszonyokat és a külföldi egyházi életet.

Különösen meleg szeretettel gondol azokra
a testvérekre, akiket egy igazságtalan béke-
szerződés tépett le testünkről és a velük való
állandó érintkezés megteremtésének elsőrendű
fontosságot tulajdonít.

Az evangélikus iskolaélet kérdéseit. állan-
dóan figyelemmel kíséri és az égetően sürgős
zsinat összehívásának előmunkálataiban segéd-
kezik főleg azáltal, hogy az egyházalkotmány
fogyatékosságaira rámutat és a haladó idők
szellemének megfelelő törvényhozást sürget.

Az "Evangélikus Élet" az Országos Luther
Szövetség lapja, természetes tehát, hogy ha-
sábjait a szövetség céljainak szolgálatába állít-
ja és minden erejével azon lesz, hogy az összes
evangélikus egyháztársadalmi egyesületeket
egy nagy egészbe tömörítse.

A szerkesztőség arra törekszik, hogy a lap
hírszolgálata friss, fürge és kimerítő legyen és
hogy minden evangélikus hívő lelki és kultur-

, igényét kielégítse. Ezért szívesen vesz olyan
irányú közleményeket is, amelyek a szépiro-
dalom, vagy művészet szolgálatában állnak.

Az '"Evangélikus Élet" fáklyát akar gyúj-
tani az éjszakában, hogy akik magukat az evan-
gélikus életközösség tagjainak vallják, felis-,
merjék azokat a hatalmas lelki és kulturális
értékeket, amelyeket egyházunk a multban kép-
viselt és a jelenben is képviselni hivatott. Ez
erősen felfokozza majd azt az evangélikus ön-
tudatot, amelyet li legutolsó évtizedekben éppen
Magyarországon nélkülöztünk olyan sajnálatos
módon.

Üdvöt az olvasónak, aki egyházszeretetből
. fakadó törekvéseinket megérti és nagyobb böl-
csességet annak, aki ezt a munkánkat fölösle-
gesnek minősíti. Több Krisztust a világnak!
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Az Országos Luther Szövetség
feladatai

Bencs Zoltán dr. nyilatkozata.

Szerkeszfő Ur hozzám; -mint az Országos
.Luther Szövetség ügyvezető: elnökéhez, azt a
.kérdést volt .szíves .intézni - s er~e~..az ',;Evan-
gélikus Élet" hasábjain várja- a~ választ ':...::.-,

,hogy "A jövő. egyházi életében mit tehet az Or-
szágos Luther Szövetség, - miben látja legfőbb

."feladatait ?" . < ••

Erre a kérdésre az OLSz általános munka-
tervének ismertetésével és az abban foglalt pon-
toknak kifejtésével adom meg a választ. Előre
bocsátom azonban, hogy az alább ismertetendő
munkaterv nem támaszt olyan htelemben kor- .

, látlan kizárólagosságt igényt, hogy tovább bő-
víthető tie volna. A tárgyilagos hozzászólás és
bírálat kétséget kizáróan hozzá fog járulni a
benne foglalt elvek kijegecesítéséhez és köz-
tudattá válásához.

Feladatunkat abban látom, hogy csonka'
hazánk 534 ezer főnyi evangéliku.shívét az élet
lüktető erejétől áthatott Országos Luther Szö-
vetség keretében szervezzük meg.

Olyan Országos Luther Szövetség kialakí-
tását tartjuk szükségesnek, amelybe minden
az evangélikus egyházhoz, anak hitvallásaihoz,
igazságaihoz, hagyományaihoz. hazánk törvé-
nyelhez ésalkotmányához rendületlenül ragasz-
kodó hívünk mintegy bele van teremtve. Ez az
Országos Luther Szövetség nem egyesületi -ke-
ret lenne, ahova illik beletartozni, .hanem élő
társadalmi egységként van elgondolva.

A hivatalos egyház istenadta és egyházi al-
kotmányunk .által biztosított feladatait érintet-
lenül hagyva, az Országos Luther. Szövetség
keretébe beilleszkedett hívek zárt egységként
kell, hogy sorakozzanak evangélikus egyházunk
világi és egyházi vezérei mögé.I Olyan Országos Luther Szövetség megszer-

\ .vezésére gondolok, rrielynek minden egyes- tagja
előljár és példát ad a kötelességteljesitésben, a
nemzethűségben és a bet:sületben.· ,
, Olyan Országos Luther Szövetség kialakí-

tása' szükséges, amely a. felekezeti ésd kultur-
harcokat nemcsak hogy nem keresi, hanern azo-
kat a leghatározottabban el is ítéli. . ,

Csonkamagyarország evarrgélíkus lakossá-
gának anyanyelvezerinti tagozódására ..figye-
lemmel, az Országos Luther Szövétség -azt az
elvet követi, hogy evangélikus egyházunk' min-
den nemzetiségű' híveinek jogait ·:tiszteletben
tartja'. -, ' ;" .

'. Az Országos Luther Szövetség kialakításá-
nál egy további elvünk az, hogy annak minden
tagja Magyarország hű fiának vallja magát s
nemzethűségben és hazaszeretetben senki mö-
gött el nem maradva, rendíthetetlen ·llűs'égkel·
állja azt a multat, amelyet apáink" és elődeink
vérrel és szenvedéssel kivívtak.

Olyan Országos Luther Szövelség~egszér~
vezését tűztük ki feladat gyanánt, -mely hűsé-
gesés érős munkása a belső lelki integritásnak,
erős támogatója és lankadatlan .munkálója ÖIjl""':
célú nemzeti államunknak, rendíthetetlen híve
a területi integritás és a revizió gondolatának,
mert egyetemes egyházunk 'hajdani fényének
és dicsőségének vísszaállítását. kívánja .

Hogy-ezeket. az elveket evangélikus társa-
dalmi egységünk kialakításában , megvalósít-
hassuk, csatasorba kell állnunk ama "jelszó mö-'
gé, hogy elsősorban.magyarok vagyunk és csak
azután evangélikusok, de olyan evangélikusok,
akik csak az Istentől.félnek, akik mindenkinek
megadják, amivel tartoznak, de mindenkitől el
is várják, hogy így cselekedjék. "

• A .mai nehéz és sokszor elviselhetetlennek
Játszó életben' a -sziveket a közőny kerge fedi. s
feladatunk ezt a jégréteget leolvasztani evan-
gélikus hittestvéreink szívéről. A régi kipró-
báltieszközök mellett újak felhasználásával, új
erők. bevitelével, egyházunk, társadalmi szolgá-
latába fokozatosan több és több erők beállításá-
val, evangélikus társadalmunknak ezidőezerint
széttagolt rétegeiben' rejlő készség összefogása
révén kitűzőtt célunkat Isten segítségével meg-
valósítani reméljük.

A 'pesti evangélikus Leánvkollégíum
jövöje

Ebben az évben, 1933-ban lesz, ötven éve annak,
hogy a pesti evangélikus magyar és német egyházak
évszázados elemi iskolájukból polgári leányiskolát féj-
lesztettek. Akkor a kor kíváualrnaínak " tettek ezzel
eleget, hiszen alig néhány évvel előbb keletkeztek 'az
első. magyar polgári iskolák. A Deák-téren a templom
,m.ellett helyezték el az intézetet, mely rövidesen ha-
talmas fejlődésnek indult' és a kilencvenes évek végén
négy' osztályban háromszáz leánykát fogadott be.

Közben azonban máris érezték 'a szükségét- -a
továbbfejlesztésnek, mert egyházunk az intelligencia
egyháza" amit, senki sem tagadhat le, ha a társadalom-
ban': tudományban, irodalomban és egyéb kultúrális te-
rületeken egyházunk tagjainak- számarányunkon felüli
hatalmas térfoglalását megfigyeli. Sok tervezgetés volt
az évtizedek .folyamán, de -' semmi remény. Csak
1920-ban létesült Veres Pálné-i~tézet néven egy
továbbképző iskola, mely a IV. polgárira épült; azon-
ban ez nem szölt . azoknak, kik az életben' kenyér-
keresetre szorultak, csupán igen értékes és szép: álta-
lános müveltséggel kívánta a lélek nemesítését .szol-
gálni. Végre 1927. szeptemberében indult meg ~ennek
a két iskolának egyesítése és a most erősen virágzá
lefJ,nykollégium kialakítása. 1931-ben volt az új iskola
első érettségi vizsgálata, mely félszáz derék' leányt
bocsátott ,ki az életbe kitünö képesítéssel, - de nem
ennek ,me.iJfelelö érettségi bizonyí,tvánnyal. Most tünt
'csak ki igazán, hogy az a munka és fáradság, melyet·
a tanárok, és növendékek egyaránt kífejtettek, nem
nyer az 'érettségi bizonyitványban elég méltánylást,



1. szám. EVANGÉLIKUS ,ÉI,;ET 3. oldal.

U. i. ezzel a bizonyítvánnyal igen sokfelé mehettek a
tanulók: lehett~k tanítönök. polgári iskolai tanárok,
testnevelési, müvészetí főiskolások, kereskedelmi aka-
démisták, de aki egyetemi tanulmányokat kívánt foly-
tatni, annak nemcsak kiegészítő érettségi vizsgálatot
kelett _ tennie, mint azt az iskola alapításakor fenn-
tartója is gondolta, hanem az állam által vaskalapos
szörszálbasogatással megállapított különbözetí vizsga
és teljes érettségi vizsgálat letevése volt ehhez szük-
séges a hasonló anyagú "liceum" nevü középískolában.
Ez a helyzet van most is érvényben, s mindenkiben fel-'
merül a gondolat, akinek gyermeke ezt az iskolát lá-
togatja, yagy 'aki érdeklödéssel- kíséri ennek sorsát;
nem lehetne-e, vagy nem kellene-e ezen segíteni: 450
tanuló, jár, íntézetünkbe, ennyi szülö kívánsága az,
melyet. kifejezésre juttatok új lapunk hasábjain, mely
nemcsak egyházi, hanem' iskolapolitikát is -kíván és
fog folytatni. Ha van rá möd, hogy leánykollégiumi
érettségi képesítsen az egye,temre, bár csak egy né-
hány szakjára is (hiszen elég, ha tanári szakon a
modern nyelvi", irodalmi tárgyak, müvészettörténet, a
természetrajz és földrajz nyílnék meg növendékei
előtt), - ezzel meg lehetne elégedni, hiszen főleg eb-
ben az irányban jár érdeklődésük, s erre készülnek
nyolc évi tanulás és vezetés után, Annyi modern nyel-
vet egy' iskola sem tanít, olyan felkészültséggel és fel-
szereléssel sehol sem tanulnak .müvészettörténetet és
földrajzot, mint Itt.. s éppen az itt végzettek ne me-
hessenek ezekre a szak okra ? Ha pedig semmíkép-.
pen sem lehetne a kormánynál ezt a magasabb .képe-
sítést é~ettségije részére elérni, akkor le kellene a
fenntartónak a ~övetkeztetéseket vonnia, s más =«.
don megoldást keresnie, más típus felé orientálódnia,
az eddiginek értékeit azonban fenn kellene tartania,
De cselekedni kell már, erélyes fellépésre van szük-
ség, s ezt az első megjelenéskor hirdeti az :Évangélikus
:Élet, Mert az élet kérdése ez evangélikus csalá,djaink
részére, amelyeknek leányai, ha egyetemre kívánnak
felkészülni, idegen iskolákba, katolíkus és zsidó kör-
nyezetbe kénytelenek menní - mivel felekezeti isko-
lánk önhibáján kivül nem tudja megadni képesítésben
ugyanazt, bármennyire megfelelő is tanítása, s bár-
mennyíre szeretné is körébe vonni hitsorsosainak
gyermekeit és ezzel egész családjaikat.

Nagy kérdése a már kialakult és fejlődő ,intézet-
nek az elhelyezés is. Aki látja munkáját, tudja, hogy
két épületben, a Deák-téren és Veres Pálné-utcában
nyer elhelyezést tizenegy osztálya, (mert most három
alsó osztálya párhuzamos). Ez így nem mehet a vég-
telenségig, és szerencsére vége is lesz ez állapotnak
1935 júniusában, mikor a Veres Pálné-utcai épület
bérlete lejár. Ezzel' számolnia kell a fenntartónak.
Szerencsére?! Hiszen ez volt a kialakulásnak egyetlen
módja, hogy bár két helyen, de mégis megvalósuljon
évtizedek hiába hangoztatott gondolata, a leányközép-
iskola terve. Raffay Sándor, banyakerületi püspök leg-
nagyobb alkotása ez elgondolásának, tervszerű meg-
valósítása. pe most ez' a lehetőség meg fog szünní.
Mi lesz az iskolával két. év mulva? Erre jóelőre kell
gondolnU .Megszüntetni nem lehet és nem is szabad:
De akkor elhelyezéséről kell gondoskodni. Ott vannak
a Deák-téri patinás, falak, melyek közt már annyí je-
les férfiú 'és leány nevelödött, ezek be tudnák fogadni

egy időre az egész iskolát ~ bizonyos megalkuvások-,
kal. De' amikor látjuk, mílyen épületóriásokban van-
nak a testvér reformátusok és a katolikus.ok intézetei,
mekkora épületet rendezett be legutóbb az izraelita
hitközség leánygimnáziuma számára: fájó szívvel érez-
zük, hogy ilyen elhelyezés csak átmeneti lehet, s vég-
leges épületről most már igazán gondoskodni kell. Ar-
ról talán ne is szóljunk, hogy ragaszkodjék-e a pesti
egyház Pesthez, vagy pedig Buda egészséges hegy-
vidékére tegye át iskoláját 'jogai fenntartása mellett,
vagy más fenntartókkal egyesi.i1ve. Úgy érezzük,
hogy egyházegyetemünk 'érdeke, hogy megfelelő' evan-
gélikus leányközépískola legyen Budapesten, hová mín-
denki felküldhesse bennlakásba is gyermekét olyan
tanulmányok folytatására, melyeket másutt; ,mint a
fővárosban, hazánkban nem lehet folytatní.. Azt nem
kell különö'sen kiemelnem,' mít- jelent az, ha a' főváros-
ban nevelkedik valaki. Úgy gondoljuk, hogy egyete-
mes egyházunk érdeke is, hogy az erős budapesti leány-
középiskola megfelelő elhelyezéssei szolgálhassa azt
a célt, melyre ötven éve a pesti egyházak középfokú
iskolája törekedett, s melyet egész objektív ítélet sze-
rint is szépen elért. De a versenyben nem szabad le-
maradnia és nem lehet folyton, a végletekig azt kí-
vánní, hogy a tanári munka, a .nevelés értéke pótolja
azt a sok előnyt, melyet megfelelő épület és felszere-
lés híján nyújtani nem tudunk.

A Deák-téri intézet ötvenes évfo1'dulójának ta-
vaszi ünneplése akkor lenne méltó egyházunkhoz, ha
a jövő szempontjából megnyugtató gon,dolatok és fő-
leg elhatározások teremmének. Két irányban: 1, az'
iskolafaj tárgyában, mely a' legmagasabb képesítésre
készítené elő tanítványainkat, 2. az elhely~zés dolgá-
ban, mely a ·legmegfelelőbbet kívánja adni egészségi
és pedagógiai szempontból egyaránt. Ne mondja senki
sem, hogy nem lehet a mai viszonyok között ilyen
gondolatokat felvetni: Az élső .megvalósítható minden
anyagi dldozat nélkül, a típus .meaooiaeetáea tehát
megoldható gyorsan, s meg is oldandó a jelenlegi nö-
vendékek előnyére is, A második ,által ,kívfint anyagi
áldozat pedig kárpótlást talál majd abban az értékben,
melyet egy ilyen intézet [elent: Nem úgy kell gon-
dolni, hogy a mcstaní nemzedéknek kell a jövendöért
el nem viselhető anyagi terhet vállalnia, hanem úgy
kell e terhet felvenni, hogy valami a jövő nemzedékre
is maradjon. Itt csak arra mutatok rá, hogy egészen
kicsiny egyházközségek erejükön felül, tudtak áldozni
és terheket vállalni, hogy maguknak templomot épít-
senek. Budapesten is tudunk olyan egyházközséget,
mely nyögi a templomépitésnek terheit: de van temp-
loma, és ez ad erőt az áldozásra. Nos, iskolaegyház
voltunk és vagyunk is, legalább ezt szeretik hang-
súlyozni illetékes köreink: mutassa meg evangélikus
egyházunk azt,' hogy tud, mer 'es akar még mostan is
alkotni, terhet vállalni. Mert az bizonyos, hogy egy
ilyen elhatározás bőven megtermi 'gyümölcsét' és késői
nemzedékek' előtt is tiszteletet fog teremteni a mos-
tani alkotók számára. A kultúrának emeljünk 'templo-,
mot Budapesten, mert egyházunk érdeke az, hogy 'a
leányok révén evangélikus szellemben neve~tessenek
hithű asszonyokká és emelkedett lelkületük által a
férfiakat is egyházépítő nagy munkára se:kentsé~.

Dr. Böhm Dezső.
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KÜLFOLDI HIREK' 111I1
The British Empire is Izrael refaund. (Az

angol hatalom nem egyéb, mint az újjáalkotott
Izrael).' Egy új szekta.' tétele ez. Programmjá-
nakés hitvallásának a következő érdekességei
vannak: Miután az' a hivatás; amelyet Isten
várt Izraeltől nemwiJósult meg, kell lenni és
vállalkozni egy másik népnek és országnak,
hogy Isten akaratát végrehajtsa, s ki lehetne ez
inkább, mint Anglia. Mert az angol királyi csa-
láda Dávid törzsének egyenes leszármazottja s
az angol egyház megalapítója az az Arimáthiai
József, aki Krisztus megfeszítése után elmene-
kült Palesztinából, Angliában telepedett le-s
alapított? meg ott az angol keresztyénséget. A
további tanítások is hasonló' mentalitást mu-
tatnak.

""

Perzsia keresztyén egyházai elhatározták
az egyesülést. A Teheránban tartott gyűlésen a
különböző egyházak 100 kiküldötte fogadta el
ezt a határozatot.

Newyorkban megnyílt a három éve épített
s a világ .legnagyobb szinházának tekinthető
Rádió City Musik HalL Állítólag 250, millió
dollárba került. 'A szinház befogadóképessége.
6200. Fényüzés és pompa szempontjából évtize-
dekig verhetetlen alkotás. Az egyházi újságok
szomorúan írják, hogy ma,' amikor a végitélet
előtt állunk, vagy az özönvíz utáni állapotokhoz
hasonló körülmények között tengődik-a világ
s amikor a tanítók, rendő rök és városi alkal-
mazottak hónapok óta nem kapnak fizetést,
mernek ilyen lázító vállalkozásba kezdeni. Ezek
dacára tény azonban, hogy a szinház naponként
zsufolásig megtelik s olyan nagy tülekedés van
a jegyekért, hogy a szomszédos 6. uccában levő
állásközvetítő hivatalba nem tudnak a tömeg-
től eljutni.

A Romániában lakó evangélikusok száma a
legutóbi .statisztíka szerint.: 378274.

*
A pápa bizalmas tárgyalásokat folytat az

Egyesült államok politikusaival abban a tekin-
tetben, hogy hivatalos nunciusát, az európai
munkakörhöz hasonlóan oda is elküldhesse. Ha
az Egyesült államok ezt a kérést teljesitené,
akkor .az amerikai püspökök közül vagy hármat
bíbornokká nevezne ki.

*
, Nem akar véget érni az a harc, amelyet a

hartai ésa csepeli német istentiszteletek kérdé-

se körül folytatnak a ném et egyházi lapok 'el-
lenünk. Valami csodálatosan jólmegszervezett
irodákra .támaszkodnak. Az egyik német, lap
idézi Dr. Szeberényi Gusztáv multkori cikk éből
mindazt, ami a: német nyelv dícséretére vonat-
kozik. Ugylátszik, hogy a hazánkban még ma'
is megjelenő gyülekezeti némel lapok,' vagy
szerkesztőik unalmukban állandóan' olyan cik-
kéket irogatnak, amelyek a magyar .protestan-
tizmusnak nem használnak. De mivel mindenki
tudja, hogy ki, illetőleg kik ezek a tudósítók,
a hivatalos közegyház miért nem intézkedik?
Szqmorú az ő tudósításuk kapcsán ilyent olvas-
ni: akciónk eredményeképen ismét vannak né-
met istentiszteletek Hartán és Csepelen a Gusz-
táv Adolf egyesület fizeti ahavonkinti német
istentisztelet tartását. Ehez a tényhez hozzá-"
fűzi azonban a szerkesztő azt is, hogyacsepeli
templom építésére éppen azzal a céllal adott
adományt a Gusztáv Adolf egyesület, hogy ott
német istentiszteletek is tartassanak.

Caunsil of Christian Ministres on Social
Questions felhívást közöl, amelynek tételeiből
a következők érdemelnek figyelmet: Üdvözlik
a genfi világgazdasági konferenciát, de nem hi-
szik,' hogy sikere lesz. Nem várhatja a keresz-
tyénségtől senki sem, hogy új gazdaságimód-
szereket • adjon, de a ma helyzete mindenkit
arra kényszerít, hogy az élni akará ember szem-
pontjából vétessenek revizió alá ezek anagy
kérdések.

*
Az amerikai egyházak szövetsége is fog-

lalkozik egy szövegében és elgondolásában
majdnem hasonló memorandumban ezekkel a
problémákkal.

A kinai nemzeti tanács minden vele barát-
ságos és ellenséges közvéleménnyel közölte azt
a programmját, hogy elméletben és gyakorlat-
ban a lelkiismereti szabadság tételén áll és azt
országában keresztül is viszi.

Evangélikus - Akadémikus mozgalomról
lehet olvasni rejtett sorokban. Ugynevezett lelki
munkaközösségeket alkotnak orvosok, jogá-
szok, mérnökök, tanárok. Főkérdésük a hit- '
vaUáskérdés megtárgyalása és egyenként való
megszilárdítása.

Skóciában karácsony ünnepén a külőnböző
mozikat papok szállták meg, akik mindenütt 15
perces előadást tartottak a karácsonyi öröm-
hírről. Allítólag a közönségre nagy hatással
volt ez a váratlan igehirdetés. '

Közli,: Gaudy László.
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FIGYELÖ
. Hosszú, nehéz tespedés után,- nem bánom,

írjuk ezt a tespedést a háború, a forradalmak
és Trianon rovására, - nagy és élénk tevékeny-
ségre lendültek a protestánsokat összefogó egy-
háztársadalmi egyesületek. A Bethlen Bábor
Szövetség és a Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság hónapról hónapra megszállják a vi-
déki városokat, hogy irodalmi, kultúrális és
hitébresztő előadások kal felrázzák az alvókat.
Nem akarom azt mondani, hogy az újabban
igen erősen nekiindult katholikus akció túlsá-
gosan veszélyezteti helyzetünket, öntudatos
evangéliumi hívőt jelszavakkal és az anyagiak
nagyobb hatalmával és bőségével eltántorítani
úgysem lehet, de bántó volt az utóbbi időben,
hogy mi ölbetett kezekkel néztük, mennyit ta-
nult a katholikus egyház tőlünk és hogy veszi
át egymás után fegyvereinket és módszerein-
ket . . . és teremt ez által az egész vonalon új
életet. Gondoljunk csak a katholikus egyház-
községeknek protestáns módszerrel való meg-
szervezésére Budapesten ! Annál örvendete-
sebb a megújuló élet jeleit látni nálunk. A Ma-
gyar Luther Társaság a Gyóni, - a Gusztáv
Adolf, - és az Arany-est megrendezésével
szintén bizonyságát adta annak, hogy legsajá-
tosabb feladatai tudatára ébredt. Vajha ebbe a
hatalmas egyházkultúrális munkába az Orszá-
gos Luther Szövetség - amelyet vezetői most
szerveznek át - mielőbb szintén belekapcso-
lódnék!

. ~,

A szent évet megnyitó "Quod nuper" kez-
detű pápai bullát tehát kihirdették Rómában.
A világ' tudomásul vehette, hogy teljes bűn-
bocsánatot csak az a katholikus hívő nyerhet,
aki Rómába zarándokol és ott legalább tíz na-
pig pönitenciázik a különböző templomokban.
A katholikus hívő magánügye, hogy a szent év
alatt elzarándokol-e Rómába, vagy sem. Köz-
üggyé csak ott lesz a dolog, ahol a magyar

.katholikusok zarándokolásáról van szó. Nem
szabad ugyanis. elfelejtenünk, hogy Rómának
és a Vatikánnak nagy üzleti érdeke fűződik ah-
hoz, hogy minden hívő legalább tíz napot tölt-
sön Rómában. Micsoda idegenforgalom, ini-
csoda' kilátások egy esztendőn keresztül! De
nem szabad elfelednűnk azt sem, hogy a kor-
mánynak szigorú valuta- és devizarendelete
van, amely sem magyar, sem idegen pénzneme-
ket nem enged az országból kivinni. Kormá-
nyunknak pedig semmiféle szent év kedvéért
nem szabad kivételes bánásmódban részesíteni
azokat az ezreket, akik százezreket próbálnak
majd Rómába vinni. Végül a magyar katholi-
cizmusnak sem volna szabad felednie, hogy az
a XI. Pius, aki immáron másodízben hirdet
szent évet és kenetteljes szavakkal áldja meg
a-magyar zarándokokat, a "Regnum Marianum"
megmentésére egy lépést nem tett és néma-

ságba burkolódzott, amikor a békeszerződése-
ket diktálták és Magyarországot Tri'~np'~l;>~
kivégezték! (; :·~1;P.

* •• ~ -t '''1 fr: i;· r
Az evangéliumi világ-alliansz magya,r.,

orszagr bizottsága január elejére Budapeste}i.
imaheti összejöveteleket hirdetett és a, .WŰs9.t~
ból látjuk, .ho~y, ott ev~n9élikusok, 'r~t.~riH~iJ
tusok, methodisták, baptisták, stb., stb. ,:sz~?~v
pelnek. Ismerjük a világ-alliansz célját, ",SZ'e,Pi!
nek, nemesnek tartjuk törekvéseit, még~~'.go.ii~J
dolkodóba esünk, egy kalap alá hozhat.oJf-e';.A.)
történeti protestáns egyházak képvi.seJőj;c'~,
szektáriusokkal ? Szerény nézetünk az ,UgYiln"
hogy próbáljon míndenkí a maga módja _,,~.z~?í
rint üdvözülni, mégis azt hisszük, vef?zedél,ID,es,
azokkal . egy tálból enni, akik' nem' a. n,~g~~
világtengerben halásszák híveiket, de ,a',.fil: kis]
halastavacskáinkból fogják a halakat. Az'ü'.d~~
hadsereg fúvós zenekarának kisérete.. mellett:
már akárhány hívünk masírozott át az' őSá1:)9-~
rukba. Világért sem vonom kétségbe a mi e.tn-
bereink jóhiszeműségét, de olyan emp~.r;e:k~él
egy műsoron szerepelni, akik .vala:mi~<;>.rl
lutherkabátban hirdették az Igét és áz4tá,~'.~·
reájuk bízott nyáj egy részével odébbáll~ak ,.::';~
ezért a felelősséget saját híveim előtt. n,er!}
merném vállalni. Ne feledjük, hogy egyes. vidé-:
keken lelkészeink és egyházi előljáró féffiájllk~
éppen ezekkel az emberekkel vívnak élel-halál-'
küzdelmet, hogy az' evangéliumban testv.ér~Ak~t~
megtarthassák. Szeretnénk határozottabb.. :6&;'"
tudatosabb evangélikusokat látni. . ,'. ,,:(

*
Az előbb mondottak igazolására :r~gy,~g

szabad a Pesti Hirlap január 18-i számábel a
következő hírt közölni: "Néhány na.pp~i:.·~_~:
előtt új szakadár felekezet alakult, Kiskőrö-
sön, amelynek főként az itteni népes-.baptista

. gyülekezet híveit sikerült tömegesen magához
hódítania. Az új szekta tagjai pünkösdistáknak;
hívják magukat shitoktatójuk és vezérük ,egy)
Kovács István nevű jómódú birtokos .•gazda;
aki régebben baptista prédikátor volt.' Össze-
jöveteleiket benn a városban és künn a.fanyá-
kon tartják. Szertartásaik során egyszerne
több nyelven is szólnak egymáshoz és ő:t;'jöng~e,
táncolnak ésénekelnek." Van nemezis. ~,Min"\
denki ott és úgy bűnhődik, ahol és ahogyan
vétkezik. A baptisták a kiskőrösi evangélikus
egyház testéből szakadtak ki, hogy miért, :~2;t
most ne tárgyaljuk, de az bizonyos,. hogy a
szellemeket felidézték és most nem ,t:ud.nl',tk,
úrrá lenni fölöttük. A szertelenkedésekben--és
szélsőségek ben nincsen megállás. Azért'. j.ót .vJ?
gyázzanak azok, akik e szélsőségesekkelv való
kooperációjukkal lovat adnak alájuk." 4:- . k-i~-.
kőrösi lelkészek csaknem hiába hadakoznak i!z
Ige fegyverével ez "őrjöngők" ellen, pedig ·.;a~t
igazán nem mondhatjuk, hogy az egyház, JIl-Os~
tani vezetői ne igyekeznének a maguk. pqr~?.i
ján minden erejükkel . evangéliumi életet ,:te.,
remteni.



, '1

6. oldal. 1. szám.'

. ."A legitimizmus kiskátéja" címen egy is-
meretlen politikai szervezetnek a "Magyar Igaz-
ság Pártnak" vezére dr. Tömösváry Tivadar
röpiratot szerkesztett, amely a Habsburg. res-
tauráció mellett veri a nagydobot. Elismeri
ugyan, hogy a Habsburg-uralom a multban sok
kárt okozott a magyarságnak. de hát ez a mult-
ban történt. A jövőre nézve fényes ígéreteink
vannak a legitim uralkodó (!.!??) szájából, aki
nem a riagyoknak, hanem a szegényeknek akar
uralkodójuk lenni. Csak a Habsburgok alatt
egyesíthetjük ismét az elszakított területeket
és édesgethetjük magunkhoz' a nemzetiségeket,
amelyeknek mindig szimpatikus volt a Habs7
burg-uralom. - Ezt elhisszük t. pártvezér úr!
De ez utolsó passzus a leghatalmasabb. érv ' a
Habsburg-restauráció ellen. Élénk emlékeze-
tünkben van még mily ügyesen ,favorizálta és,
játszotta ki velünk szemben Bécs mindig a nem-
zetiségeket. Nekünk nem a nemzetiségek ér-
vényesülése fájt. a Habsburg-uralom alatt, ha-
nem a magyarságnak elnyomása és tönkretétele
a nemzetiségek javára. Aki a magyarság érde-
keit, jövőjét, boldogulását tartja szeme előtt, a
Habsburgok ellen .kénytelen állást foglalni,
mert négyszáz év óta a Habsburg-ház az oka
.mínden nemzeti szerencsétlenségünknek. Nem
kérünk azokból, akiknek uralkodását. magyar
martirok vére jelzi. Elég volt a felségárulási
pörökből és a számkivettetésekbőL Aki ma-
gyar és protestáns, annak meg éppenséggel
nincs miért lelkesednie, mert az ielnemzetíetle-
nítés és az eretnekégetés a Habsburgok nyúj-
totta ,üdvösség .örök dogmái közé. tartoztak.
Magyárok és protestánsok.. ne üljetek, föl a
"Magyar Igazság Párt" proklamációjának.

A hangos zohoqestál
kétszer is elakadt az eskümondás kozben az
egyik :vidéki vár-osban egy fiatal eva,ngdlikus
leányka) amig házassági esküjét elmondotta ri
római hitűek templomában. .

. Lelkésze felvilágosította arról) hogy re-
verzálisával kapcsolatban mi történik'. majd ée
maga is átlátván és átérezvén ennek jeZentősé-
qéi, az esküvő e~őtti napon visszaadta jegygyű-
rűjét. De szíve úgy látszik mást parancsolt. 6S'
mégis elmenvén a római katholikus templomba)
rezignáltan átengedte magát sorsának.
. Ezt a zokogást és a revereálissal kapcso-

latos eseményeknek annyi más kísérőjét érde-
'mes volna m,eghallaniok és meglátniok az or-
s~ág sorsa intézőinek. ,

. Nem a római szertartás fáj ilyen és hasonló
esetekben) amelyek ebben a vegyesvallású or-
szágban elkeridhetetlenek, hanem az a kimélei-
lenséq, amellyel az evangéliumi egyházak híV6it
kezelik. Irgalmat nem adva) kíméletet nem is"-
merve olyan áldozatok meg",dására kényszerítik
őket) amelyek nemcsak a legsúlyosabb lelki meg-
rázkódtatásokat idézik elő) hanem az egész csa-

ládi élet boldogságát mérqeztk meg) a házas-
élet komoly jelentőségét aknázzák alá és egy-
házi segédlettel is válságba sodorják az amugy
is erkölcsi válságot élő keresztyén családokat.
Ez pedig igazán riem érdeke sem az államnak)
sem' a társadalomnak) 'sem semmiféle' keresz-
tyén egyháznak. Sőt .. . .

Ha valamikor) úgy éppen mosi, amikor
mindegyre akutabbá . válnak gazdq,sági' és er-
kölcsi elesettséqűmk: folytq,n a csalá~i bajok)
mostvoina szükség arra) hogy a keresztyén
egyházakösszefogjanak d keresztyén 'családi
élet tisztaságának "és 'zavartaZanságárúLk ' meg-
mentése . érdekében: ' .
. Van~e a magyar koeéletnek egyetle'(t egy
olyan jelértfős és kimagasló egYénis.égc) egyház-
politikai téren, aki ezt" a kérdést föl. meri vetni
és tekVritélyének, egész súlyával megoldást sür~
get? Ha van) álljon ki a fórumra és nevárasson
magára sokáig! Cs.

"

,HIR EK'

VIZKERESZT UTÁNI 4: VAS.
Máté 8) 23-27.

Jézus lecsendesiti a tengert! Ez az evangé-
lium ala/pos. leckét ad a Krisztus' követésében
még meg nem erősödött keresztyéneknek. M eg-
mutat ja, hogy még mi keresztyének is milyen
biztonságban érezzük magunkat) amig veszély
nincs. Hagyjuk Krisztust társaságunkban el-
aludni) mert csak hívságos és mulandó világi
dolgokon jár aeeszúmk. Óh milyen félénkek
és dadogók vagyunk ezzel szemben; ha dörgés-
ben és villámárban) bánat 'és szenoedes útján
szól hozzánk aZ, Isten. Dehogy halljuk ilyenkor
az lsten szavát. Félve) remeque csak azt. kiált-
juk: Uram) menis meg) mert elveszünk! És
akivel a gondtalanság és az öröm napjaiban
nem törődtünk) mégiS milyen nagy ezeretettel
áll rendelkezéeúmkre: Mit féltek) óh kicsiny-
hitűek? Itt vagyok) aki halál és kár-hozat hatal-
mából szabadítottalak ki benneteket, nem hagy-
zak el kis emberi veszélyek idején sem' bennete-
ket. - Jézus) egyetlen reménységünk) menedé-
künk g, veszélyben) ne hagyd el gyarló gyérme-
keidei, .

- Az "Evangélikus Elet" szerkesztősége értesíti
a lap munkatársait, tudösítóít és barátait, hogy a la-
pot rntnden kedden délben zárják, míérj; is a szerkesz-
töségnek erre az idöpontra minden közleményt, amely
sürgösségénél fogva halasztást nem 'szenvedhet, kéz-
hez kell vennie. A szerkesztöség a közérdekü híreket
és közleményeket , haladéktalanul közzéteszi.

- A kiadóhivatal közli az olvasókkal, hogy az
.,Evangélikus Élet" elsö négy számát minden lelkészi"
hívatalriak, egyházi közületnek, iskolának és egyházi
közéleti embernek megküldí., Az ötödik számra' már
csak az tarthat igényt, aki a lapra. elöfizet.ett.. Az elö-
fizetési díj az' "Evangélikus Élet" .kiadöhívatalának,
Budapest, I., Lenke-út 56'. küldendö be. Mutatvány-
számot kérésre bárkinek küldünk! '.'.

- A Bethlen Gábor Szövetség' Békéscsabán. A
Bethlen Gábor Szövetség január 28. és 29-én protes-
táns napokat rendez Békéscsabán. A szövetség ki-

r



Ls~ám. t·oldal.

·szálló gá.rdáját vCsécsí : Nagy Imre altábornagy, ügyv.
elnök vezeti. 28-án este a Vigadóban ünnepség lesz,
amelyen Ravasz László dr. ref. püspök és Túróczy
Zoltán ev. lelkész beszélnek. Ugyancsak ök hirdetik
vasárnap' az Igét is a békéscsabai evang., illetőleg re-
formátus templomokban., '

- A Bethlen Gábor Szövetség rendezésében az
unitárius misszióházban '(IX., Rákos-utca 3.) 1933 ja-
nuár 31-én, kedden este 7 órakor Kelemen Ernő am-
sterdami hírlapíro "A protestáns -Hollandia" címen ve-
títettképes előadást -tart. Belépődíj nincs.

- Tisztújítás a· miskolci -evangélíkus .Nőegylet-
ben. A miskolci ev. Nöegyesület ' január 14.én tartotta
tisztújító közgyülését. Özv. dr. Markó Lászlóné, .aki
32 esztendeig viselte az' elnöki tisztet, lemondott és
visszavonul az egyesület éléről. A közgyülés az .érde-
mes nagyasszonyt és Weidlich Pálnét érdemeiknek el-
ismeréseként az egyesület tiszteletbeli' elnökeivé vá-
lasztotta. Ezután Duszik Lajos .elnöklésével a közgyü-
lés. a következő új tisztikart választotta meg: Elnök:
homrogdiLichtenstein Lászlóné, ügyvezetö alelnök:
Gerhardt Béláné, alelnökök: dr. Brückner Győzőné,I

Pazár Istvánné, dr. Sztehlo Zoltánné, titkárok: Molí-
tor. Gusztáv és Demes Béláné, pénztáros: dr. Bartus
Dezsöné, ellenőr: özv. Pech .Ootthárdné, jegyző: Bod-
nár ,Béniné. ,',

- A diósgyőri lelkészválasztás. A diósgyőri egy-
házközség a megüresedett lelkészi állásra 11 pályázó
közül a következőket jelölte: Moravcsik Sándor diós-
győri vasgyári állami hitoktató, Topscher Zoltán espe-
resi s. lelkész, Bortnyik György miskolci állami hit-
oktató, Varga .László abaújszántói lelkész. A választó
közgyülésen Duszik Lajos esperes és homrogdí Lich-
tenstein Lászlo egyh. megyei felügyelő elnökölnek.

- Gyászhír. Szarvasról jelentik: Benezur Sán-
dorné szül, Kornély Mariska hosszú betegség után 73
éves korában elhúnyt.. A halottban -dr. Benezur Vilmos
ügyvéd, a békési egyházmegye' ügyésze- édesanyját
gyászolja.

- Gyászhír. Szarvasról jelentik: Ruzicska György
ny. pósta- és távírdaröellenör január 24-én hosszú be-
tegség után életének 67., házasságának ,33. évében

, csendesen elhúnyt. A' megboldogultat január 26cán te-
mették el a' szarvasi ö-temetöben.: Az' elhúnytban Ru-
zicska László, a budapesti evangélikus Leánykollégium
vallástanára ésdr ..'Ruzicska Andor egyetemi' tanár-
segéd .édesatyjukat gyászolják.

- Két új egyház .a budapesti egyházmegyében.
Két új egyház alakult' meg Budapest két szélén
az elmult napokban. A budapesti egyházmegye egyház-
községei adobevételük 2.c..c.2százalékát: adják arra
a 'célra, hogy 'a Budapest kornyékén' elszórtan élő
evangélikus, hívek összegyűjtessenek és egyházzá tö-
mörülhessenek. A.z egyházmegyei elnökség január 8-án
és 15-én tartotta meg a két egyház, illetve rnisszióí
kör alakuló közgyütését Csillaghegyen és Dunaharasz-.
tín, az egyházmegye .északí és déli szórványai és fíők-
egyházai számára. Mai számunkban a két új .egyház
lelkészi állására is olvasható a pályázat s remélhető,
hogy néhány hét mulva az alakulási és megszervezési
munkák teljesen befejeződnek.

- A Budapest ID. kerületi (Öbuda-űjlakf) ágo
hitv. evang. egyházközség január' 8-án rendkívüli köz-'
gyűlésen ünnepélyesen elbocsátotta az eddig hozzá-
tartozó és most önálló missziói gyűlekezetté alakuló
Pilisvörösvár, Csíllaghegy, Szentendre fíókegyházköz-
ségeket és Budakalász, Pomáz szórványokat. - Na-
gyon népes és élénk gyűlésen január 20-án újra ala-
kult a Budapest Ill. kerületi Evangélikus Luther Szö-
vetség. A gyűlés több szakosztályt alakított, hogy mí-
nél alaposabban végeznessen társadalmi,' egyházszerve-
~ési és jótékonysági .munkát. Tiszteletbeli· elnök lett;
dr. Szalay Sándor egyházközségi felügyelő. Egyházi
elnök; MO,h:rHenrikev,le~kész, világi elnök: Mar-tin
Gyula, .m. felügyelö, ügyvezető elnök: V. .Komárnoky
Gyula.

A ·kelenföldi Evangélikus .Nőegyesület tiszt-
újító közgyűlése, A kelenföldi Evangélikus Nöegyesü-
let január hó 19-én tartotta évi számadó és tisztújító
közgyülését. Rakssányi Zoltánné elnöknő emelkedett
szellemű ·megnyitóbeszédet mondott, amelyben három-
esztendei .munkálkodásuknak az eredményeit foglalta
össze és az egyházközség örömeiről és bánatairól em-
lékezett meg. A jelenlévőket különösen meghatotta be-
szédének az a része, amelyben a nemrég elhúnyt egy-
házközségi felügyelőről, Röck Béláról emlékezett
meg, mint a Nőegyesület nagy barátjáról és pártfogó-
járól., - Stráner Dezsöné atitkári-, Gyenes Dezsőné
a pénztárosi jelentést terjesztette be.. Ezután Szántó
Róbert elnöklete alatt megejtették a ttsztújítást, A
közgyülés egyhangú 'lelkesedéssel' válaszotta meg a
tisztikart, amely a kövétkezöképpen alakult: Elnök:
Rakssányi Zoltánné, alelnökök : dr. Balthazár Béláné
és Majoross Ottöné, titkár: Stráner Dezsőné, jegyző:
Németh Irén, pénztáros ;, Gyenes Dezsőné, ell.enőr:
Reuss Jenőné, számvízsgálök: Kallivoda Ferencné,
Bogsch Dóra, Ürmös sy Zsigmondné, ügyész: dr. Far-
kas' Béla.

; -, Felügyelőválasztás a budapest-kelenföldi egy!
házban. Lemondás, illetőleg elhalálozás folytán a kelen-
földi' egyházközségben egyszerre mindkét felügyelőiál-
lás üresedett meg. Az egyháztanács január 17-én tar-
tott. ülésén egyhangú lelkesedéssel az. első felügyelői
állásra Zsigmondy Dezső mérnök-kormányfőtanácsost,
a másodfelügyelői állásra pedig dr. Kring Jenő tör-
vényszékr bírót jelölte. A választás napjául február
5-ét jelölték meg.

- .A megújuló egyház üjúsága. Az "Ifjú Évek"
február I-én és 2-án a Deák-téri leánykollégium dísz-
termében evangélikus ifjúsági konferenciát rendez. A
konferencia előadássorozata február 1-én. délután fél
négy órakor veszi kezdetét. Kemény Lajos budapesti
esperes: "A megújuló egyház", Túróczy Zoltán győri
lelkész: "Új engedelmesség" címen beszél. - Február

, 2.án délelőtt fél tíz órakor Urbán Ernő mezőberényi .
s. lelkész: "Új tanítások", dr. H. Gaudy László hitokt.
igazgató: "Hitvallásos keresztyénség" címen tart elö-
adást. - Délután fél 4 órakor szeretetvendégség. - A
konferenciával kapcsolatban február L-én, szerdán este
fél 7 órakor gazdag müsorú estély lesz a leánykollé-
gium dísztermében. Szereplők: Maróthy Jenő író, Za-'
lánf'y Aladár orgonamüvész, Nádosy Reinhardtlstván,
'az Egyetemi Énekkarok férfinégyese és szavalatok.
Mégnyitot ,Keményesperes, záróbeszédet dr. Böhm
Dezső,' az "Ifjú Évek" főszerkesztője mond. A' rende-
zöség a mindkét nembeli ev. ifjúságot szeretettel hívja
erte a konrerencíára.
. - Személyi hír, D. D. Raffay Sándor bányakerü-
leti püspök többheti tartózkodásra külföldre utazott.
Hivatalát február elején foglalja el ismét.

-: A Magyar Diákok "Pro Christo" Szövetsége
1933.. február hó '1-4-ig Budapesten (VI., Vörösmarty-
utca 49-51. Skót' misszió) országos főiskolás diák-
konferenciát rendez. A konferencia főtárgya: Itélet
alatt. ÉrdeklŐdni és jelentkezni lehet a Szövetség köz-
ponti irodájában: Budapest, IX., Üllői-út 19. II. emelet,
n. lépcső 12. Telefón: 88-6-68.

-' Szántó Róbert szerkesztő kéri azokat' a hit-
testvéreket, akik "Isten és Ember" és "Az ember szel-
leme és a szellemek világa" című megjelenendő két
könyvére előfizetési íveket kaptak, szíveskedjenek azo-
kat - ha üresen is - haladéktalanul vísszaszár-
maztatni.

- Pürkerec (Erdély). Az ev. gyülekezet Mátyás
Bélát választotta meg lelkészének. Az ifjú lelkész az
elmult évet Sopronban töltötte tanulmányúton.

- Japán. A japán keresztyén egyházak a mult év
november 10-11-én együttes konferenciát tartottak
Tokióban. A konferencián egyebek mellett elhatároz-
ták, hogy még erőteljesebb munkát kezdenek a Ka-
gawa-téle Istenországa Mozgalom és a béke-gondolat
terjesztésére. Japán fővárosának,' Tokiónak .a szívé-
ben most épül az amerikai bibliatársulat hatalmas
székháza. Az épület hamarosan elkészül. .



EVANGJtLII{US ÉLET

;~:J,i"]i:'gyházi viszonyt szabályozó megállapodás nem
(~i:to#k Íj, kir. bíróságok hatáskörébe. A szombathelyi
\r#!()rrií~tu.s és evangélikus egyházközségek között már
esztendők. óta per folyt a két egyházközség szétválá-
-~.a:y.Ii:(~apq'solatosvagyonjogi kérdések miatt. A refor-
w.a:tq~:'_~gyházközségközel negyvenezer pengő vissza-
t;~ritfo_S,t';',~kértaz evangélikus egyházközségtöl, 'mível
1892-bim a két hitfelekezet közös vagyonaba nagyobb
0ssiegét~befektetett. A szombathelyi törvényszék és a
'.iY~~t)!~V.jtábla meg i~ ~télte a refor,mátus egyház-
kozség.:.koveteléSét. A Kúría azonban most a keresetet
:ei{ifii~ítot'ta. A Kúria szerint két hitfelekezet között
1,ét'r'e-1Ött'~közösségiszerződés nem tekinthető magán-
~'bgi"~2:'~tz9désnek,hanem egyházi, közjogi viszonyt
"s~hlfjá:lYoz,6megállapodás.Ezért a kir. bíróságok ilyen
~i.i%$éKben-nem is illetékesek ítélkezni, hanem azok az
:e'gyh~'zjogi-;és közjogí hatóságok elé tartoznak. 'A ke-
ii!'sef~\;;lritasításával egyúttal 3700 pengő perköltség
':rií'EigfiZetésereis kötelezte a Kúria a református egy-
í1~ik8iséget.
-7'(,', :_L' Hírek a Délvidékró1. A jugoszláviai evan-
Zélikus egyház, melyhez a délvidéken élő evangélikus
magylii6kdscsatlakoztak, 14 évi fennállása alatt
-~Ü'í.gö'eszervezetének kiépítése mellett a gyülekezeti
-éíettiféjle's:ttésében is jelentős munkát végzett. Erről
ar.Emutfliáróltesz bizonyságot az a 13 templom, 7 ima-
iJií;á:zi~"4jg-yülekezetiház és 7 lelkészlakás, amelyeket az
..egyes"egyházközségek emeltek. Az új templomok kö-
wI' 3~,:,;a.itiszakálmánfalvai, a verseci és alázárföldi
ÍIÍ.áf-'fiYgazdasági és pénzügyi válság tetőfokán, ·az el-
mult év november havában, készült el. - A jugoszlá-
"j;a.i<~vap:g.egyház tanácsa fontos és sürgős: egyházi
-ügy~k"eU),ltézésére február havában Zágrábban ülést
.Utr_t;o,~.,Ajugoszláviai evangélikus egyháznak ez idő
Mi?)!,!rint<;2~..theológiai hallgatója van, akik magyar, né-
met-.:él'LQsztrákegyetemeken végzik tanulmányaikat. -
~:j-~csLev:angélikus, egyházmegye gyülekezetei egyház-
rnegyet, felügyelővé dr. Zimmermann Andor sóvéi 'or-
!v'-O.st-:N~.lasztották,aki eddig is tevékeny részt vett az'
eg~:'lrá>zí:'~életben, különösen pedig az evang. ifjúsági
mozgalmak irányításában.
.1\ ~'i Luther Szövetségi munka _Özdon, Az ózdi
:e1l'<llngi:!egyházközségbena Női Luther-Szövetség és
gzj::Jt'j",.:r"l1ther-Szövetségfejt ki egyházépítő tevékeny-
ségéte.'A (Női Luther-Szövetség karácsonykor szegény-
se,g,é.l-y"~z(hmunkátvégzett, amikor használt s ú] ruhá-
k'a;t,;.cip@t:-és,élelmiszercsomagokat osztott ki, valamint
pOO'PS"egélybenrészesítette az arra szorulókat. A Női
4utl1E\r-Szövetség azonkívül egyházvédelmi és hiterősítő
ll:\unkM'fejt ki. - Az Ifjúsági Luther-Szövetséget .ja-
nuár 12-16. napjain meglátogatta Erős Sándor tit-
~~.12):ll-1f.~"különböző csoportoknak tartott előadást, a
sAer:~etv~.o.dégségenpedig az egész' ifjúsághoz szólt,
a bibliás ifjúideált állítva a szemük elé. Erős Sándor
';B"o,r~ódn;á€lasdbányatelepen is tartott előadást a fel-
:rí,p~f~kp,ek.és ugyanakkor megalakították az Ifjúsági
LUt~er-Szövetséget. "
l~;'~'\-A veszprémi egyházmegye kÖnyvei a Luther-
~úzeQ.~ban. A Luther-múzeum (Budapest, Űllői-út 24.)
igaj;gatója, dr. Kovács Sándor egyetemi tanár azt az
ajánlatot' tette a veszprémi egyházmegyének, hogy az
f:O~Y,'h~zlllegyerégi könyvtárának múzeális értékkel
~írp, k9.n.y,;veit,amelyek eddigi helyükön a szélesebb-
körÜ ;.egyh;izi nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek
.:&8Jla~~;A~vennéa Luther-múzeum számára és cserébe
~ ..,41,\tP,~r..·Társaság kiadványai ból. nagyobb tételt bocsá-
táÍla:'az -egyházmegye rendelkezésére a szörványokban
Y!H<?-JcNos:il,táscéljából. Az egyházmegyei lelkészegyesü-
l-Ht·,§~jh~!.~öz~yülésaz ajánlatot elfogadta és a könyv-
tá'r átvétele legutóbb meg is .történt. Dr. Kovács Sán-
d,~r1fo.~r.fi~:~g-yházmegyeközött az a megállapodás léte-~mh)l,qg:y az átvett könyvtári, csoport a "Veszprémi
e~y]},~~J;Il;egyeletétje" néven fog a Luther-múzeumban
s~erel!eIJl.i.:;.'
Jí,:;,;,r:;-;~:~eadélután.A budapest-kelenföldi evang. Nő-
eg.y~ül~t .február 4:én 'délután 5 órakor müsoros pen-
~ős"t,~M~lutáJ;ltrendez. Előadást tart: ÖZv.Jeszenszky
Ignácné,

-.-: Kultúrest. A budapest-kelenföldi evangélikus
Leánykor február 2-án este 8 órai kezdettel a -Gellért-
.szálló márványtermében kultúrestet rendez, melynek
müsora a 'következö: Megnyitót tart: Szántó Róbert
lelkész. K. Goda Gizella, az Operaház, tagja, énekel,
kíséri: Weltler Jenő. Előadást tart: Karinthy Frigyes
író. Hegedűn játszik: Dullien Klára hegedümüvésznö,
zongorán kíséri: Rieger Tibor zongoramüvész. Sza.val:
Bartos Gyula, a Nemzeti Színház örökös tagja. Énekel:
az Egyetemi' Énekkarok szólókvá'rtettje (dr. Imre
Vince, FixI János, Arany Sándorés."Ba11a Károly).

- A Budapest Ill. ker. Evangéli~us ~~iőegyesület
1933. február 1-én délután 6 órai kezdettel a Korona
Vigadó dísztermében (IIL, Korona-térvz.) müsoros tea-
estélyt rendez, amelyen változatos müsor keretében
beszédet mond dr. Pesthy Pál ny.miniszter, bánya-
kerületi felügyelő. Jegyek a Jelkészí hivatalban (III.,
Zichy-utca 7.) válthatók.

- Salgótarjánban a mostani nehéz viszonyok kö-
zött a már szokásban lévő segélyezési módok mellett
a segélyezés egy új módját vezette be a lelkészi hi-
vatal. Összegyűjtötte azoknak a esaládoknak mévsorát,
amelyek karácsony estjén az ünnep készítményeit haj-
landók. voltak megosztani szegényebbsorsú hittestvé-
reikkel és ezen az alapon 50 szegény családnak tették,
melegebbé az ünneplést ama 80 családon felül,arne~
lyekről megfelelő módon gondoskodott a Nő- és Leány-
egyesület. E kísérlettel talán -érdemes volna másutt is
próbálkozni. A hívek itt leülönben havonta egyszeri,
Ú.. n. napotevés formájában 5 szegénysorsú család el-
'látását, is '.'vállaltak.

- A·magyarbolyi'evafig. egyházközség január
6-án tarto Ua 'évi számadó közgyülését Vértesi Zoltán
lelkész és Waltandt-Ágoat ny., ezredes egyházfelügyelő
elnöklete,,~~l'l,tt.;Wallandt felügyelő megnyitójában dí-
csérőleg emlékezett ,meg a. hívek hithűségéről és a
súlyos anyagtcvíszonyok között is áldozatkészségéről
és a trianoni határszélen . lakókat a közeli revízió re-
ményében további kítartásra búzdította. A katasztró-
fális baranyai gabonarozsda folytán az, egyháztagok
es maga az egyház is válságos helyzetbe kerültek,
úgy, hogy lelkész ésLanítók várni kénytelenek járari-
döságatkra. Ennek dacára az évi statisztika áldozat-
készség'röl és egyházszeretetröí tesz tanuságot. - Kóts
Lajos magyarbolyi s. lelkészt; D. Kapi Béla püspök
Lajoskomáromba helyezte .admínísztrátornak. '

pALyAZA)"l FELHIVAs.
.' A budapesti evangélíkus egyházmegye alulírott

elnöksége pályázatot hírdet a budapesti egyházmegye
ter'ületéhez tartozó Ú. n. "északi (Csítlaghegy-c-Szent-
endre és környéke) és déli (Dunaharaszti és környéke)

_,mIssziói kör" egy-egy rendes lelkészt állására. A szol-
gálat nyelve magyar. Az állás jövedelme, a választé
egyházmegyei közgyűlés által megállapítandó, ezidő-
szerint előreláthatólag egyenként évi háromezer pengő
készpénz lesz, melyben a lakbér bennfoglaltatik. A
bányai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendele-
tének megf'elelöen felszerel.t pályázatí kérvények a
budapesti egyházmegye esperesi hivatalánál (VÚ.,
Damjanich-utca 28b.) folyó év január 31-ig' adan-
dók be.

Budapest, 1933. január 16.
Dr. Mikler Károly

ehm. felügyelő.
Kemény, Lajos

esperes.
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