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Harc a nyomor ellen
Ahogy az erdő vadmadarai a megfagyott

hótorlaszok és rögök között eleséget nem ta-
lálva, a kertek aljára, emberek lakta községek
közelébe lopakodnak, úgy szállja meg e télre
fordult időben a szegénység és nincstelenség
a pesti lelkészi hivatalok táját. Százszámra
őgyelegnek a munkanélküliek, az állástalanok
és a hajléktalanok mindenütt, ahol egy meleg
falatot, vagy bíztató szót remélnek. Nézegetem
ezeket az elesett, ütött-kopott embereket, akik
közül akárhány az alkohol feledtető mámorába
fojtja nyomorúságát, nézem őket, beszélgetek
velük és a legmélységesebb szánalom nem azok
iránt ébred lelkemben, akik már a boldog béke-
világban a Lágymányosi Dunasoron, a Jeru-
zsálemtelep közelében élték le életüket, mert
ha a nyomort egyáltalán meg lehet szokni, ezek
a szerencsétlenek bizonyára megszokták . . .
de azokat szánom elsősorban, akik a mai nem-
zeti és világelesettségünknek estek áldozatul,
akik' mint boldog napsugaras idők gyermekei
egyszerre a legészvesztőbb árvaságba és haj-
léktalanságba zuhantak. Óh milyen nehéz lehet
azoknak, akiket idegen megszállók kergették a
csonka hazába, kérő szóra nyitni ajkukat, mivel
ebben az iszonyú nemzeti és társadalmi nincs-
telenségben elhelyezkedni nem tudnak. És jön-
nek ,. . . szakadatlan menetelésben egyetemi
hallgatók, diplomás mérnökök, doctor jurisok,
egy doctor philosophiae . . . és meg kell aláz-
kodniok azokért a fillérekért, ebédjegyekért,
kenyér-, vagy tejcédulákért, amelyeket oszto-
gatunk, amig ... bírjuk! Mert a középosztály,
amely mindig adakozott, amelynek szíve nyitva
volt minden nemzeti, vagy társadalmi megmoz-
dulás előtt olyan ájultságban fekszik . . . hogy
alig-alig tud valamit tenni még inségesebb
testvéreiért!
, Ezek a nehéz. esztendők fokozott felada-

tok elé állították az egyházat is. Vajjon az

egyház tud-e ma az elesettek javára valamit
tenni. A jövőnk függ ettől. Ha a mi egyházunk
abban a versenyben, amelyet istenes és isten-
tagadó világfelfogások a lelkekért vívnak,
anyagi tekintetben nem tud híveinek segítsé-
gére lenni, le kell maradnia a versenyben.
Hiába az- igazság tündöklő hatalma a kezünk-
ben, a nyomorúság oda megy, ahol kenyeret
és meleget nyujtanak neki, nem törődvén
azzal, hogy hitét, Istenét áruba kell-e bocsá-
tania, vagy sem. És ha itt-ott tud az egyház
segíteni elesettjeinken, vajjon helyes-e a meg-
segítésnek az a módja, amelyet jelenleg' gya-
korolunk? Megoldása-e a nyomornak az, ha
alamizsna és koldusfillérek formájában próbá-
lunk segíteni? Nem tehetek róla, de valahány-
szor az alamizsnafilléreket, a kenyércédulát.
vagy más adományt kell átnyujtanom, mindig
az az érzésem: Füttere die Bestie, damit sie
nicht beisst! - és mélységes megalázást ér-
zek magamban, amilyet talán az a segélyre-
szoruló is érez, amikor adományornat átveszi.
Az alamizsnafillérekben megnyilatkozó jóté-
konyság megalázza az elfogadót és emberi
méltóságában bántja meg. Ezért kell valami
más eszközhöz nyúlnunk. Szerintünk ezért az
egyedüli megoldás a nyomor frontján; a mun-
kaalkalom teremtése! .

Nem mondtam ezzel semmi újat, minden
lelkipásztorkodással és szegénygondozással
foglalkozó ember gyakorolja ezt a maga köré-
ben amennyire egyáltalában lehetséges. De ...
a munkaalkalom teremtésében és nyújtásában
nincsen rendszer. Engem ebben az összefüggés-
ben egyetlen gondolat vezérel, a Pál apostolé,
hogy mindenekkel tegyünk jót, kiváltképen
pedig a mi hitünknek cselédeivel. A magyarság-
nak egyetemes érdeke a munkanélküliség meg-
szüntetése. A magyar evangélikusok eminens
érdeke pedig, hogyelsősorban evangélikus
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-testvéreink jussanak kenyérhez -és megélhetés-
:hez. Ha katholikus' részről. még! az egyházi mű-
vészetekre kiterjedőleg is' kiadhatták a .rendel-
kezést, hogy katholikús' munkaalkalmaknál,
,csak'katholikus ember .alkalmazható, mi' 'is
;'megtehetünk". annyit.vhogy=amikor alkalmunk
'van munkátradni,. elsősorban saját munkanél-
::küli híttastvéreirikre.rgondoljunk.
" A~,{}vangélikus egyházak evangélikus em-
,herekkel végeztessék munkájukat .. Az evangé-
likus gyáros, iparos, kereskedő, vállalkozó és
földbittokos elsősorbarr evangélikus alkalma-
zottakat keressen. Ki kell terjeszteni .ezt az
akciót még' a-háztartási alkalmazottakra is. Az
önvédelemnek olyan hatalmas fegyvere ez;'

",~inelyet ,nem szabadTigyelmen kívül hagyni.:
A szociális inséget ezzel nem fogjuk egészen
eltüntetní, de nagyban hozzásegítjük híveinket
a talpraálláshoz. - Mondjam azt is, hogy be-
folyásos embereink érvényesítsék minden be-
folyásuk at abban az irányban, hogy a: mi em-
bereink is elhelyezkedé st találjanak állami, és
községi.Jntézményeknél'? Sók mulasztás történt
e tekintetben a multban, Nagy jainkat egyházi
tekintetben nagyobb együttérzésre, kell nevel-
nünk. "

A nyomor a bÜp. anyja, a S:itán legnagyobb
kéritője és a' Sátánt győzi le, aki , leígázza a
-nyomort lvv.. ' ' ,

Először magyar Es csak azután
, evangélikus?

Bencs Zoltán dr.-nak 'Iapunk 1. számában' meg-
jelent nyíaltkozatában többe,k között egy. ilyen sor is
előfordul; "elsősorban magyarok vagyunk és csak az-
után evangélikusok." Szer'keszt.ö .nem érezte magát
feljcigosítoÜIiák'arta; 'hogya nyilatközatból ezt a sort
kihagyja, noha.« sejtette, hogy :éles ellenvéleményeket
fog kíváltaní, Nem is emlékszik, hogy, ez a passzus így
szerepelne a' Luthe;r "Szi::\vets~g programjában:' Egy-
házi férfiú emeli fel tiltakozó szavát az, Országos
Luther' ~zövetsé'g 'programjának ilyetén értelmezése el-
len -és kérianyilatkozatának' közzétételét. az '"Evan-
gélikus Élet" hasábjam. Szerkesztő !lem zárkózik :el
'anyilatkozat, közzététele elől, habár nem szeretné,
ha széles mederben vita' indulna m,eg' e mindenképen
.kényes kérdés-fölött, A nyilatkozat ~következő: '
~ ,'~l_ Féividéken,a Szlovenszkői 'Magyar Evangé-
likus Szövetség által 1927. szeptember 28-án, Kassári
tartott évi közgyülésen, titkári jelentésemben ,- mí-
után, rámutattam több példában a felvidéki hivatalos
'ev. egyÍiázazon .szándékára, .amellyel meg akarja SE!IIj.-
mísítení-a magyar ev. .gyülekezet nemzeti öntudatát ---'-
.a következönndítványt tettem: ,,;Szükségesnek tartom,
)~qgy Szövetségünk, kímondja, míszerint ma .elvünk az,
elöszőr 'magyarok s csak azután evangélikusok .és ezt
valljuk míndaddig, ,'amíg a 'politikai pártot alakíto
püspök. és követöí ~az "egyházat is' fel akarják hasz-
nálni politikai céljaik elérésére." ~ Az indítvány ered-
ményei; fegyelmi .r=. egyházi törvényszék -, kettőszáz
esehkorona pénzbüntetés, Majd ennek .a büntetésnek
későbbi következményeí lettek, hogy az állam előbb
három évre, majd' élethossziglan megfosztott az állam-
segélytöl, később a nyugdíjjogosultságtól is. ' '

Míndezeket már kezdtem elfeledni és hogy most

eszembe ~jutott,. annak az Országos Luther '13:z;övetség
.ügyvezetö- elnökének, az a' nyilatkozata az oka, melyet
az Evangélikus Élet első számában va szerkesztő amá
kérdésére adott; hogy míben. látja a :Szövetség legfőbb
feladatait.' A nyilatkozat idevágó része a következő-
képen hangzik: "Hogy ezeket az elveket evangélikus
társadalmi egységürik kialakításában megvalósíthas-
suk, csatasorba kell állnunk ama jelszó mögé, hogy
elsősorban magyarok vagyunk és csak azután evan-
gélikusok, de olyan evangélikusok, akik csak' az 1,8-
tentől félnek, akik mindenkinek megadják, amivel

.tartoznak, de. míndenkitöl el is várják, hogy így osé-
, lekedjék:" , ,

Hogy a felvidéki magyar evangélikusok közül
azok is, akik bátor nyiltsággal, határozottsággal és
önfeláldozással küzdöttek és küzdenek ma' is 'a ma-
gyar érdekekért; mennyire nem helyeselték' az én ki-
jeleritésemet, azt mutatja a Felvidéki Evangélikus
Lapnak 1928. március 10-én megjelent számában az
a cikk, amelyik főleg a szlovenszkóí hivatalos' egyház-
ról rántja le a leplet, de vesszöruttatást rendezett szá-
momra is, amikor a fenti kijelehtésemmel kapcsolat-
ban így ir: "A korinthusi seb Szlovenszko lutheránus
egyházának testét is égeti. Én elsősorban a Pálé, az
Apollosé vagyok, csak másodsorban a Krisztusé! Én
először .szlovák, ~'én meg először magyar vagyok és
csak azután lutheránus! . . . Hiszen elég régi ez a
seb, Mindnyájan tudunk róla, mindnyájan érezzük is.
Időnként' ugyan finom hártya vonja be és olyankor
altatjuk magunkat, hogy nincs már seb. De azután a
politikai -körülmények egy-egy ütést mérnek .rá s me-
gint' felfakad. De úgy teszünk, míntha be volna he-
gedve. Egyed Aladár rámutatott a mélységes sebre,
igaz, hogy, balkézzel takarta fel a sebet, de fel takarta.
Igaz, hogy teljesen 'elítélendő kitétetre ragadtatta el
magát, de legalább megadta kifakadásának magyará-
zatát is:' ha ti elsősorban szlovákok akartok lenni és
csak azután Iutheránusok, akkor önvédelmi harcunk-
ban mindaddig mi is elsősorban magyárok leszünk!
Persze, antilutheránus. antikeresztyén ez' a tétel. Rossz,
fanatikus; vak és vad' szlovák, magyar, vagy német
Iesz az az embertárs, aki hitbeli meggyözödését fel-
aggatja és csak, alkalmilag szedi le. Viszont jó, szlo-
vák, jö magyar, jó német az az igazi lutheránus, aki
Krisztusba vetett hité ri keresztül táplálja faji, nemzeti
öntudatát, szeretetét, mert minden földi viszonylat az
örökkévalóságban kell, hogy gyökerezzék, különben el-
fajul. Ezért. a .tétel így helyes: "Mert jó Iutheránus,
azért jó szlovák, jó magyar, jó német is, tehát az
igazi lutheránus ok egymást nemcsak türö, de meg-,
értő testvérek is." ,

.> Közöltem ezt az idézetet nemcsak annak ígazolá-
sára, hogy tapasztalataírn alapján szólok hozz? ehhez
a kérdéshez, hanem azért is, mert annakidején" ami-
.kor' elolvastam, engem gondolkodóba: ejtett ez a cikk
S azt szeretném, ha gondolkodóba rejtené az' Országos
Luther Szövetség vezetöségét is.

.: Sietek, kijelenteni. az igazság :kedvéért, hogy ha
ma, még míndíg a Felvidéken működnék ~ ismerve
az' ottani magyar evangélikusok helyzetet - ez' a jel-
szó, mínt 'az önvédelmi harc természetéből fakadó re-
torziós gondolát,bizonyára ma is -írányítaná nemcsak
kijelentéseimet, de cselekedeteimet is. Viszont, ha'
egy ipíllantást vetünk a magyarországi evangélikusok
helyzetére, ha látjuk, hogya tavasz egyházpolitika sok
helyen ezzel a jelszóval 'gyengíti tudatosan a prot: 'ön-
tudatot, akkor' be kell látnunk, hogy nálunk ' Luther
fiainak az ajkán a .haza és a hitnek a szeretete ebben
.a jelszóban kell, hogy összesürüsödjék: "jó hazafi .va-
gyok; mert jó evangélikus vagyok." ,

Ha az Evangélikus ,Élet - amint írja beköszön-
tőjében -, ;,meg akarja oldani a nemzetiségi ügyek
okos elintézésének kérdéseit", akkor vigyáznia .kell
arra, hogy el ne veszítse a tót és németnyelvü evan-
gélikusok bizalmát, hogy komolyan vegyék- ök ís il.
nyilatkozatnak'következő részét: "Az O.L.' Sz. 'azt az
elvet követi, hogy evangélikus egyházunk minden nem-
zetiségű hiveinek jogait tiszteletben tartja."

, --
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Egyházi közigazgatásunk minden fórumán el-
hangzott már az a kívánság, hogy keressük az ev.
testvéri jobbot az utódállamok evangélikusaival. Fel-
vidéken már körülbelül öt évvel ezelőtt Fábry Vikfor'
eperjesi lelkésztársam az O. L. .sa-et jelölte meg össze-
fogó kapocsui a négyfelé szakadt evangélikus testvé-
rek között. Az én meggyőződésem szerint a Luther
nevét viselő egyesület lehet a Ieghívatottabb arra, hogy
hidat verjen a trianoni határárkok felett,. ápolja egy
család gyermekei között az összetartozandöság érzé-
sét, hírdesse, amit egy felvidéki költő mond: "Minden
emberben önmagad keresd, közös nagy tenger csöppjeí
vagyunk, ha arcod eddig vad dühtől vereslett, csöndes
ököllel verd bűnbánó melled; hiába. testvér, emberek
vagyunk!" Nézetem szerínt az O. L. Sz.vnek vigyáz-
nia kell, nehogy ilyen jelszavakkal még jobban kiéle-
sítse a nemzetiségi .Icütönbségeket: sőt ellenkezőleg,
egyik fontos feladatának azt látom, hogya nemzeti
géniusz harcos lendületét okos jóindulattal és őszinte
evangélikus testvériség keresésévei lefékezze, meg-'
akadályozza, hogy fizetett agitátorok, az egyház fa-
lain belül, mesterségesen és malom alatti 'politikával
nemzetiségi ghettókat csinálhassanak s általa egy
olyan lélektani és politikai légkört teremtsenek, amely-
ben a megbékéltség harmóniája, szinte lehetetlenné
válik. . '

Az O. L. SZ.-nek feltétlenül vannak fontos nem-
zeti feladatai es ezek egészen speciálisak, de az ország
szempontjából épen ezért rendkívül fontosak. Feladata,
hogyegyháztársadalmi úton ellensúlyozza a tót és né-
met evangélikusáink között a nemzetiségi izgatásokat.

Meg kell döntenie az utóbbi időben oly sokat
hangoztatott ezeréves magyar elnyomatás dogmáját.
Meg kell magyaráznia tot testvéreínknek, hogy ezt
egy cseh egyetemi tanár. is fikciónak nyilvánította és
hogy ami elnyomatás volt a multban, értve a feudális
kort, az mínd szocíálís jellegű volt, amely egyformán
nehezedett úgy a magyarra, mint a nemzetiségekre.
Hivatkozni kell Rudnayra, a volt esztergomi érsekre,
aki nyiltan vallotta "Slavus sum, et si in kathedro
Petri forem, slavus ero", vagy Csernohra, aki színtén
nem tagadta meg szlovák származását s bizonyos faji
öntudatát, vagy a szlovák szellem ihlette Thurzó
Györgyre, aki nádori méltóságra emelkedhetett.

Meg kell értetni a tótsággal, hogy a magyarság
viselkedését a nemzetiségekkel, különösen a tótsággal
szemben, 'csak a nemzet pszihológiai ismerete és világ-
helyzete alapján lehet helyesen megítélní.. Amikor a
magyarság, évszázados mulasztásokat .akarva jóvá-
tenni, elvetve a latinság nyügét, a magyar nyelv jogai-
nak érvényesítését kívánta a nemzeti öntudatra jutott
nemzetiségek féltékenyen nézték ezt a térhódítást s
kívülről befolyásolva, .ahelyett, hogya megegyezés
útját, keresték volna, szélsőséges irányban kezdtek ha-
ladni. Koilár, az ö irodalmi müködésével megteremti a
pánszláv eszmét, mely gyűlöletet hírdetett 'a magyar-
.ság ellen s ez a szellem hatotta át Sturt, Hodzsát II
főként a triás harmadikját, Hurbánt, aki Mojzes katho-
likus püspökkel, Kuzrnány ev. szuperintendenssel, ké-
sőbb a bécsi centralizmus és reakció szolgálatába lé-
pett s annak kész eszközévé' lett. A Hurbán felkelés,
mely a fótságnak csak csekély részét volt képes meg-
nyerni, azután .az orosz nemzetnek intervenciója,
amely letörte, a magyar szabadságharc virágát, s ki-
szqlgáltatta a magyarságot a: Habsburgok bosszújá-
nak" nagyban hozzájárultak ahhoz,hogy' a magyar-
ság 'lelkében bizonyos elfogult érzés lett úrrá a töt-
ság iránt. Hogy töt gimnáziumokat csukták be és nem
támogattak a, töt kultúrát, az, mind a Hurban-Szlád-
kovics-féle túlzó szellemnek ,következményevoÍt, mert
a magyar nemzeti állam ösztönszerűen érezte a ve-
szélyt, amely a panszlávízmusban rejlett, ez az érzete
irányította politikáját. - A magyarságot .majdnem
mindenünnen szláv nemzet veszi körül. Ennek egy
nagyobb hulláma 1849-ben elsöpörte a nemzet· remé-
nyeit s magát az örvénybe taszította, amelyből csak
nagynehezen jutott az élet partjára.' Mely nemzetben
ne hagyna ez mély nyomot r t Mely nemzet lelküle-

j

tét ne' befolyásolná egy ilyen rettenetes- emlék? Ki ne,
tudná méltányolní a nemzet elkeseredését !iz iránt az
ország iránt, amely porig alázta, amelyhez 'mégis egy
nemzetisége: annak vezetői húztak. '

Ésmai helyzetünkben nincsen-e sok' töt evangé-,
likus, aki fájó szívvel látja, hogy az a' nemzet, amely-
hez öt is származása, nyelve. köti, elszakadt a közös
hazától s így tőlük is és csatlakozott egy olyan nem-
zethez, amely vele rokon ugyan, de 'az' Ő" kis -meg-
maradt hazáját veszélyezteti. Nem tárnad-e f'el vközü-
lük sokaknál az a keserű érzés: mínek müveljem én
tovább a tót tradíciót, 'mely a tót nemzethez kötött?!
Ez a keserű érzés olyan tragikus 'meghas.oniáshoz ve-
zethet, .amilyennek egykor Damjanich adott megrázó
kifejezést.

Az O. L. SZ.-nek ebben a felvilágosító és ellen-
súlyozó, munkában úgyszólván történelmi hívatás ju-
tott osztályrészül és hogy ezt a feladátát elvégezhesse;
részemről nem tartanám -szükség'telennek azt" sem,
hogy külön szlovák és német alosztályt alakitson, ,me-
lyek a .kísebbségí kérdés fókuszában , parázsló kérdé-
sekkel' foglalkoznának s előre meghatározott terv sze-
rint és eszközökkel teljesítenék vallásos és egyházi
feladataik mallett nemzeti feladataikat is. ,

Messzire kalandoztam, pedig csak, az O,,~, Sz.
új vezetőségének figyelmét akartam felhívni arra,
hogy az "először magyar, azután evangélikus" jelszó
hangoztatása után ev. egyházunkban az egyházpoli-
tikai légsúlymérő higanyoszlopa könnyen leszáühat. "

Ha már sorrendet kell megállapítanunk,munkánk
irányában, akkor talán leghelyesebb volna az a sor-
rend, amit a hálás kegyelet a nagy' népnevelő Pest a-
lozzi 'sírjára írt: "Ember - keresztyén - pol-
gár. Magának semmi, másoknak minden. Tisztes-
ség nevének!"

Egy,ed Aladár.

A nőegvesűletekről'
A megszünt Evangélikusok Lapjában fog-

lalkoztam azokkal az egyháztársadalmi egye-
sületekkel, amelyekre' az egyháznak a modern,
sok tekintetben gyökeresen megváltozott viszo-
nyok között elengedhetetlenül szüksége 'van.
Ott nagyjából vázoltam ezeknek szükségessé-
gét, munkairányát és célját, valamint az egyes,
legszükségesebb egyesületi tipusokat. Most az
Evangélikus Élet hasábjain a részletekre is ki-
terjedő leírást szeretnék adni minden olyan
egyháztársadalmi szervünkről, amelyre, ha
eleven, lüktető; áldott és .áldásos evangélikus'
életet akarunk, elsőrendű szükségünk van.

* . "
kezdem, mert 'hit éSJ

szociális szempontból
A nőegyesületekkel

egyházépítő, szervező és
ezek a legjelentősebbek.

Ekhós szekéren kocog, a mai repülőgépen
és autón rohanó világban, aki' minden egyesü-
let, a nőegyesületek szükségességét is, tagadni
próbálja. Csak az, tudja fontosságukat kellő
módon értékelni, aki megpróbált az egyesületek
támogatása nélkül és egyesületek segítségével
is, mélybevágó, elénk gyülekezeti életet terem-
teni, fenntartani és tovább fejleszteni.

A katholikus 'egyház máskor is, de különö-
sen az "actio catholica" megindulása óta világi
és szerzetes papokkal árasztja 'el az országot;'
mégis igénybe veszi az' egyháztársadalmi 'tömö-
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rüléaáltal kínálkozó előnyöket. Mennyivel job-
ban szorulunk mi ezekre, amikor a látszólagos
lelkésztúltermelés mellett is lelkész-szükség van
egyházunkban. Ahol 2-3-4000 evangélikus hí- .
vő vezetése egy lelkész kezében van, szükséges,
hogy a hívek seregéből anyagi terhet nem je-
lentő munkatárs, vagy munkatársi gárda áll-
jon mellette. A hitvédelem, cura pastorális, hat-
hatósabb igehirdetés, de különösen az egyre
súlyosbodó szociális gondok megkövetelik eg:y
mindenképen munka és életképes nőegyesület
létezését. Falun is, de a nagyvárosban hatvá-
nyozottan szorul a lelkész a nők .segitő mun-
kájára. Meglévő pozitiv és negativ példák bizo-
nyítják, hogy egy jól szervezet és irányított
nőegyesület az egyházi életnek erős bástyája
és a lelkész munkaerejének megsokszorozója.

A megszervezés tehát elengedhetetlen kö-
vetelmény. A helyi viszonyoktói függ, hogy
milyen módon történjék ez. Mindenütt van
egy vezetésre alkalmas és irányítás ra termett
nő (ha más nem: a papné), aki' mellett a lel-
kész' mint társelnök, vagy akár mint láthatat-
lan spirítus rector áll. A gyülekezet asszonyai
tapasztalás szerint, mindig szívesen vesznek
részt a munkában, különösen, .ha eredményt
látnak. Magas tagsági díjakkal ne íjesszük el
őket. Az egyesület tulajdonképeni anyagi forrá-
sai úgyis máshol buzognak. Csalogassuk, ösz-
tönözzük a kintlevőket belépésre. Nem baj, ha
a tagoknak akár csak a negyed része válik is
igazán komoly munkássá, .a többi fedezetként
áll mellette és anyagiakban és erkölcsiekben
hűséges támogatója lesz az egyesületnek.

Feladatként elsősorban a szociális gondok
vállalását tűzzük a nőegylet elé. Sok-sok köny-
nyet töröltek le, sok didergő gyermeket takar-
tak be és sok embernek adták vissza az élet-:
ben való bizalmat megsegítő készségükkel már,
asszonyaink. De még sok és egyre több a könny,
a mezitelen gyermek és az életben csalódott
ember. Tehát több, egyre több munkát kell
átvállalniok a lelkésztől. Nem teher az annak,
aki érzi a mai időknek mindenkire súlyosab-
ban nehezedő kötelesség-követelését.

Ezt azonban csak az érzi meg igazán, aki
a kérő szón és jajkiáltáson kivül meghallja
Ist~nnek szavát is. Ezért kell, hogy a nőegye-
sület befogadja és uralkodóyá tegye otthoná-
ban az Isten Igéjét. Hetenként tartott biblia-
órákon tárjuk elé feladatait és nyújtsuk
azt az erőt, amely a feladatok véghezviteléhez
szükséges.

Nem utolsó sorban említendő .az egyház-
társadalmi szervező munka feladata. Hívein-
ket a templomon kívül is összehozni, az össze-
tartozás nélkülözhetetlen tudatát felébreszteni,
az egymásra-utaltság érzését ébren tartani és
az összetartás előnyeit tényekkel igazolni.

Ez a munka eredmény, deoeszköz is. Esz-
köz a nőegyesület anyagi szükségletének meg-
szerzésére. Összejövetelek, teaesték rendezése

hathatós anyagi forrásokat nyit meg. Ez, bár
több tapintattal, megvalósítható falun is, ott is,
ahol a tagok nagyrésze a földmíves asszonyok-
ból toborzódik. Egy kis szórakoztató műsorért,
mely egyúttal a lelket is építi, szívesen áldoz-
nak egy pár fillért, de ne vessük meg a mai
pénzszűkében a természetben fizetett belépő
díjakat sem. Hiszen az éhezők éppen erre vár-
nak. De az egyházközségeknek maguknak is
áldozni kell a szociális nyomor leküzdésére,
ezért ajánlatos, hogy az erre a célra költség-
vetésileg biztosított összeget a nőegyesület ré-
vén juttassa el az illetékeseknek. Ha ezenkívül
évenként egy-két offertóriumot is biztosítunk
az egyesületnek, akkor körülbelül megadtuk a
lehetőséget az eredményes munkára.

Itt kell megemlítenünk még azt is, hogy
a nőegyesületek egész országra kiter:jedő-
de természetesen a különös helyi viszonyokra
is tekintő - egységes munkaterve mennyire
kívánatos volna. Országos központ felállítása
és fentartása először is újabb, esetleg költsé-
ges adminisztrációt jelentene, de talán nem is
tudna megfelelni céljának. De van nekünk egy
Országos Luther Szövetségünk, amely elsősor-
ban egyháztársadalmi célokat írt a zászlajára.
Ennek volna feladata a nőegyesületeket tagjai
sorába iktatni és egységes vezetéssei és irányí-
tással ellátni. - Éppen így a többi egyesületet
is, amelyekről e lap hasábjain alkalomadtán
még szólni fogunk.

Ruttkay-Miklián Géza.

FIGYELÖ
"Hock János, a Károlyi-kormány oszlopa,

az őszirózsás forradalomban a Nemzeti Tanács
elnöke, hazatért. A magyar bíróság egy esz-
tendei szabadságvesztésre ítélte, miután meg-
állapította, hogy vétségei nagyrészévei elévülés
miatt nem foglalkozhatik. Van valami megható
ennek az ősz politikusnak a hazatérésében,
akit - nem vonjuk kétségbe - bizonyára ide-
alizmusa kergetett a szélsőségek be - mondom,
megható, ha valóban a honvágy hozta haza.
De . . . kissé túlságosan hosszú ideig bírta ki
hazája nélkül. És lehet úgy is . . . hogy az
emigráció anyagi forrásai dugultak be és a
kenyérnek gondja hajtotta őt haza. Ez pedig
súlyos szépséghiba lenne! - Egyet semmi-
esetre nem értünk Hock Jánossal kapcsolat-
ban. A magyar római katholikus egyház állás-
foglalását. A magyar királyi bíróság egy nem-
zetgyalázási pörben bűnösnek mondja ki és a
legfőbb magyar katholikus egyházi hatóság
megállapítja egyházi feddhetetlenségét. Aki
a büntető törvénykönyvbe ütköző cselekedetet
visz végbe, az evangélikus egyházalkotmányunk
szerint egyházi, feddhetetlenségét is elveszti.
Azzal szemben lehet esetleg rövidebb-hosszabb
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idő elteltével kegyelmet gyakorolni,. de semmi-
esetre feddhetetlenségét megállapítani nem le-
het..Csodálatos, hogy az a római egyház, amely
úgyszólván egész anyagi létét az államnak kö-
szönheti, lépten-nyomon szembe mer fordulni
az állammal. .

A Budapest székesfőváros által fenntartott
községi iskolákban sok. baj van a vallás körül.
Arra a tényre csak rámutatok, hogy. az egye-'
dül üdvözítő egyház egészen nyíltan érvénye-·
síti befolyását a tanerők kinevezése körül
(állami vonatkozásban is) és protestáns ember
csak a legnagyobb erőfeszítések árán jut állás-
hoz. Igazgatói és más vezető állásokban pedig
csaknem mindenütt az akció kathelika fanati-
kus képviselői ülnek. A mi lelkészi hivata:Iaink
és a felügyeletük alatt álló vallástanári testü-
letek csak a legerélyesebb fellépéssel tudják
jogaikat érvényesíteni. Ha a tanuló vallása
körül bonyodalmak merülnek fel, egész bizo-
nyosan a római egyház javára történik a dön-
tés. A Horthy Miklós-út 27. sz. alatti elemi
iskolában az igazgató két esztendeig akadá-
lyozta egy kis leánynak evang. hitt anban való
oktatását. Az árvaszék azóta a gyermeknek a
római vallásra való áttéréséhez hozzájárult.
de addig törvény szerint evangélikus volt. Egy'
kőbányai polgári iskolában közel 30 tanerő
között nincs egyetlen protestáns és a történe-
lem tanárnője a protestáns gyermekek önérze-
tét mélyen sértő nyilatkozatokat tesz állandó-
an a reformációról. Teheti, mert a tantestület-
ben, nincs senki, aki ezeket a kvalifikálhatat-
lan támadásokat kivédené. Tudunk községi
iskolákról. .ahol a gyermekek dolgozatukra
szekundát kaptak, mert Krisztus vallását ke-
resztyénnek és nem kereszténynek írták. Egy
leány szigorú fenyitésben részesült, mert ait
mondta, hogy a reformáció lelkiismereti sza-
badságot hozott. A római katholikus gyerme-
keket vasárnaponként összegyűjtik az iskolá-
ban és a tanerőket valláskülönbség nélkül ren-
delik ki kisérőkül a misékre, a 'protestáns lel-
készi hivatalok nak és vallástanítóknak maguk-
nak kell gondoskodni ok gyermekeik kíséreté-
ről. Apróságok, amelyekből idővel nagyobb dol-
gok lehetnek. Csak szítsák mesterségesen a
gyűlölködést, idővel olyan kulturharc lesz belőle,
amely elsöpör majd mindent, amit a keresz-
tyénség ezer év óta Magyarországon felépített.
A budapesti iskolák vallásügyeit állandóan
napirenden tartjuk! .

*
Gömbös miniszterelnök debreceni beszé-

déből idézzük a következőket: "Debrecent a
magyar kultura és a magyar gondolat felleg-
várának tekintjük és ha Pannonhalmán jártam,
ott is Debrecen felé gondoltam, mert az a köte-
lességem, hogy azt a két gondolatot, amelyet
Pannonhalma és Debrecen jelent, egyesítsem
és a szivárványhídbólvalóságos hidat építsek."

Debrecent tehát a miniszterelnök a magyar
kultura fellegvárának tekinti, de vajjon lesz-e
ereje ezt a gondolatot a "Magyar Kultura"
szerkesztőségévei is megértetni, amely címlap-i
ján büszkén mondja magát magyarnak ésha-
sábjain mégis halálosan gyűlöl mindent, ami
nem katholikus . . . és mindent a pápa fenn-
hatósága alatt viruló katholikus internacionálé
szemüvegén át szemlél. Hogy abból a szivár-
ványhidból, amelyet a miniszterelnök említ
vashíd legyen, ahhoz két dolog 'szükséges,
annak a római mentalitásnak erélyes megszün-.
tetése, amely az állam tételes törvényeivel nem
törődve ágyasságnak minősíti a nem római
templomban kötött házasságot és ezzel mérhe-
tetlen erkölcsi károkat okoz a magyar csalá"
doknak, amelyeknél a vegyes házasság elkerül-
hetetlen és . . . az 1848. xx. törvénycikk végre-
hajtása az egész vonalon. Addig, amig uralkodó
vallásról, államvallásról beszélnek és : állam-
férfiakat aszerint osztályoznak, hogy milyen
felekezethez tartoznak, amig féltékeny szemmel
és szívvel állapítják meg, hogy az államfő és a
kormány feje nem az egyedüi üdvözítő- egy-
házhoz tartozik, addig az álomhídból, a szivár-
ványhídból vashidat nem fogunk tudni építeni.

Magyar Evangélikus .Diákság 1*
Végtelen hálával köszönöm az O. L. Sz.

Elnökségének, hogy új lapjában, az "Evangé-
likus 'Élet".-ben helyet és hangot engedett az
ország evangélikus diákságának is, annak az
evangélikus diákságnak, amelyet a mai napig
oly kevéssé vettek számba egy csopórtban.;
mintahogy munkájuk felé is alig tekintett eddig
bíztató szem.

Ez az esztendő fordulópontot jelent, ment
az O. L. Sz.-nek figyelme felénk fordult. Ennek
köszönhetem hogya diákság nevében az O. L.
Sz. hivatalos lapjában szólhatok ev.' diák-
ságunkról.

Ez alkalomból csak szervezeti kérdéssel
szeretnék foglalkozni, - nem érintve a diák-'
ság úgynevezett "nagyproblémáját" .- amire
majd a következő számok során kerül sor, --:
S fel akarom tárni az evangélikus diákság el~
oszlását, illetve csoportulásait tanulmányi'
sz.ékhelyek szerint, továbbá vázolni a. diák-
szervezeteket. ,

Midőn "evangélikus diákról" beszélünk,
csak azokat értjük e gyűjtőfogalom alatt, akik
bármilyen néven egyetemnek, vagy főiskolák-
nak hallgatói. Ezek szerint az ország jelenlegi
37 főiskoláján, - ebbe az egyetemek is beszá~.
míttattak - az 1930-31 .. ' statisztikai adatok
szerint összesen 1307 evangélikus hallgató ta-'
nul, ami az általános létszámnak 8.7'%-a. A lét-
szám nem éppen magas s ha azután a főiskolák

* A szerkesztőség az ev. főiskolai diákságna'k is
biztosít egy szögletet lapunkban.
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szerinti eloszlást nézzük, a szám, egyre csökken,
főleg, ha nem Budapesten akarunk ezirányban
adatokat keresni. Még mindig tekintélyes szám
ahhoz, hogy evangélikus diákságról beszél-
hetünk.

Akármennyire tagolódjék is szét e kis cso-
port, evanj?élikus diákszervezeteink révén
50%-a a diákságnak úgy,' ahogy össze van
gyűjtve. Erről az egyetemek székhelyein fenn-
álló' 'EgyeteJlli Luther Szövetségek gondoskod-
tak. Ezek a szervezetek a székhelyei ken tanuló
evangélikus diákoknak 40-70%-át gyűjtik
maguk köré, sajnos azonban még mindig nem
valamennyit. Hogy miért nem? - A hibát ta-
lán abban kell keresnünk, hogy ezek a szövet-
ségek megalakulásuktói eltelt 10 esztendő óta
nem dolgoztak egységes munkaterv alapján,'
aminek az lett a következménye, hogy ahol
erősebb volt a vezetőség és helyzetének magas-
latán állott, eredményesebben gyűjtötte a szö-
vetség tagjai sorába az evangélikus hallgató-
ságot.

Az Országos Lutherszövetség látva ezen
hiányosságot, még 1928-ban azt a megoldást
választotta, hogy az ország evangélikus diák-
szervezetei fölé egységes irányító szervet he-
lyezett a saját irányítása és felügyelete mel-
lett. Ezt 1928-ban mindkét fél, a diákság és
az O. L. Sz. meg is tárgyalta és annyira
amennyire meg is valósította: Időközben azon-
ban az O. L. Sz. nem igen tudott ezen legújabb
szervévei megfelelő formában és módon tö-
rődni. A teljes visszafejlődés stádiumában lenne
ma is e szerv, ha időközben éppen a diákság
maga nem érezte volna fentartásának szüksé-
gességét.

Igy jutunk el a szervezeti fejlődés történe-
tének során az 1931. .évhez. Ebben az évben
alakult meg ugyanis teljes és kiforrott formá-
ban a központi szerv itt Budapesten. Teljes
csendben és alig pár embertől tudottan ! Es egy
esztendő leforgása alatt e szerv munkásságának
eredménye már a helyi szövetségek taglétszá-.
mai emelkedésében mutatkozott is.

Nézzük most már e szerven keresztül az
evangélikus diákszervezeteket, Összesen öt
diákszövetség tömörüléséről beszélhetünk: Pécs,
Szeged, Debrecen, Budapest és Sopron. Az
előbbiek Egyetemi Lutherszövetségek, az utóbbi
a soproni theológia Ifjusági Köre. Ezen Szö-
vetségek alkotják az Országos Lutherszövetség
ú. n. tagegyesületeit. Szervezetük az utóbbi idő
óta egységes felépítésű, a soproni Ifjusági Kört
kivéve. Egyetlen alapszabályuk van, az Orszá-
gos Szővetségé, ezen belül pedig szellemben és
eszközök megválogatásában nagyjában egyező
szervezeti szabályok biztosítják a szövetségi
munkát. Az Országos Szövetségnek a célja,
egyrészt tagegyesületeinek az irányítása, tehát
a belső munka fenntartás, másrészt pedig kül-
képviselete a tagegyesületeknek legelsősorban
az Egyetemes Egyház felé, ahová egyenesen is

tartozik. Szervezetileg tehát az O. L. Sz. szer-
vezetének analógiájára rendezkedett be. Az.
Országos Szövetség emellett a legszorosabban'
tartja az érintkezést az O. L. Sz.-el, mivel -
felfogása szerint - ily módon akarja kölcsönö-
sen kiegészíteni egymást úgy munkában, mint
az egyház iránti kötelezettség vállalásában.

Ez tehát az evangélikus diákság szerveze-
tének a váza, a kerete. Ebbe kell lelket önteni,
elgondolásokat belevinni s máris él a szerv,
és dolgozik, egy szívverésre, az ország öt ré-
szében egyszerre, egy lélekkel és egy esz-
ményért.

Hogy melyek ezek az eszmények - erről
legközelebb.

vitéz Kendeh. Gusetá».

Ismét középiskolaí reform
Az utóbbi évtized alatt ki sem jöttek a

középiskolák az állandó átalakulásból, s most
mégis örömmel várjuk ezt. Valahogy úgy va-
gyunk a folytonos alakítással, mint azzal a
mondással, mely szerint sohasem jön jobb az
eddigi után. Amikor azonban rossz sorban ten-
gődünk, akkor minden változás csak jobbat
hozhat. Nem akarom azt áIIítani, hogy rosszabb
nem is lehet a középiskolai tanterv a mostani-
nál, de remélhetőleg nem fogja az újabb tan-'
tervi változtatás bebizonyítani, hogy még rosz-
szabb is létezhetik.

Valóban itt az ideje, hogy a középiskolai
oktatás nyugalmát megteremtsék és megfontolt
reformmal teljes nyugvópontra vigyék. Ez a
nyugalom fog gyümölcsöket teremni, melyekből
kultúránknak lesz haszna. A kultuszminiszter,
Hóman Bálint, mult héten a napilapok ban is
megjelent kijelentést tett, mely szerint meg-
csinálja az egységes középiskolát. Ez az, amit
mindenki óhajt: ha egyenlő munka folyik, ne
legyen egyenlőtlen a megítélés sem. Az alsó
fokon semmi értelme sem volt eddig sem annak,
hogy három fiú- és három leánykőzépiskolafaj
tette a tanulóknak nehézzé az egyikből másikba'
való átmenetelt. Ám legyen különbség asze-
rint, milyen modern nyelvet tanít az iskola a
német mellett. Nem is lenne a mi sajátos hely-
'zetünkben helyes, ha a francia vagy angol
vagy más mellett foglalna az állam állást és
nem adna ebben szabad kezet az iskolafenn-
tartóknak. De ne tanulja pl. ugyanazt a termé-
szetrajzi anyagot más beosztással az egyik
iskola tanulója, mint a másiké, ne legyen. az
irodalomban, történelemben, földrajzban kü-
lönbség csak azért, hogy különbözeti vizsgát
kelljen vagy lehessen megállapítani és ilyen
vizsgákkal az egyik iskolából a másikba az át-
lépést megnehezíteni. Tehát egység, mely az'
alsó fokon teljes, a felsőn meg legfeljebb klasz-
szikus és modern nyelvi ágat enged meg, egy~,

"séget a képesítésben. Aki megkapja az érett-·
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ségi bizonyítványt, majd megmutathatja, meny-
nyire állja meg a helyét a főiskolán, egyetemen
és az életben. Ezzel ne törődjék a középiskola,
hanem az, akit kibocsátott és az a főiskola,
melyben tanulmányait folytatni akarja.

Örömmel várjuk az igért reformot. Re-
méljük, hogy a Gömbös-kormány "sofort"-
programmja végre tényleg azonnal megvalósul
s jövőben a leggyorsabb ütemben alakulnak át
a középiskolák az új elgondolás szerint. Mert ha
újra, nyolc évig kell várni, míg a reform befe-
jeződik, akkor félő, hogy újabb miniszter újabb
alakulást gondol ki és az a nyugtalanság, mely
egy évtizede izgatja a középiskolákat, tanárt,
tanulót és -szülőket egyaránt, folytatódva rom-
bol. Tehát rriielőbbi végleges intézkedést vár
és kér a közvélemény. B. D.

·H 1 R E K
VIZKERESZT UTÁNI 5. VASÁRN AP.

Máté 13, 24-30.
"Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e

a te [bldedbe?" A szolgáknak ez a kétkedő kér-
dése jellemzi a mai ember állásfoglalását a
bűnnel szemben. Az lsten teremtette a világot)
bizonyára Ő hint egette el a jó mag között a
rosszat is. Ha Ő nem akarná) nem lenne bűn.
Hisz elég hatalmas hozzá. Vagy ha nem Ő
vetette a konkolut, miéri nem akadályozta
meg) hogya gonosz konkolyhintő kárt tegyen
a vetésben? - Ormuzd és Arimán állandóan
viaskodtak egymással) a keresztyének Istene
nem volna elég erős arra) hogy a sátánt le-
győzze? - Ne bízzuk az Istenre azt, ami a mi
feladatunk. Ha kenyerünkbe nem keverjük bele
a konkolut, a rosszat nem tudnánk mi magunk
megkülönböztetni a jótól? Az lsten elvetette a
jót) a Sátán a rosszat) nekünk csak választa-
nunk kell a kettő között. Majd a nagy aratás-
kor lsten végzi el a különválasztást : buzát a
csűrbe) konkolyt az örök tűzbe. R.

- Egyházfelügyelői jubileum. Az evangélikus
egyház egyik vezető férfia, a tiszakerület felügyelője,
dr. Zelenka Lajos felsőházi tag, a budapesti ítélötábla
tanácselnöke, nevezetes egyházszolgálati jubileumhoz
érkezett. A napokban volt tíz' éve annak, hogy a tiszai
evangélikus egyházkerület felügyelői: világi elnöki mél-
tóságába iktatták, negyven éve pedig, hogy az akkor
közéleti pályáján induló ifj. Zelenka Lajost felügyelő-
jének tette meg Kölcse község evangélikus gyülekezete.
A kerületi felügyelői jubileum alkalmából számosan
keresték fel jókívánságaikkal Zelenka Lajost, köztük
báró dr. Radvánszky Albert, az evangélikus egyház
egyetemes felügyelője és. a kerület élén elnöktársa:
dr. Geduly Henrik püspök.

- Dr. Bexheft iskolaorvos halálos villamos szeren-
csétlensége. Dr. Bexheft Ármin székesfővárosi kerületi
orvos, a budapesti evang. leánykollégium iskolaorvosa,
január 30-án este hét óra tájban az Erzsébet-tér és
Deák Ferenc-utca sarkán leugrott egy villamosról.
Olyan szerencsétlenül esett el, hogyapótkocsi kere-
kei alá került, amelyek térdben levágták lábát, összes
bordáit eltörték, azonkivül fején is súlyosan megsebe-

sítették.· A mentők a Rókus-kórházba vitték, ahol be-
szállítása után néhány perccel meghalt.'

- Segédlelkészáthelyezés. D. Raffay Sándor
püspök Kósa Pált Orosházáról Rákoskeresztúrra he-
lyezte át a beteg Noszkó István lelkész mellé segéd-
lelkésznek, Orosházára pedig Farkas Lajost rendelte
ki esperesi s.-lelkésznek.

- Gyászhír. A budapest-kelenföldi evang. egy-
házközséget újabb gyász érte. Jakobey Gyula, az egy-
házközségnek az alapítás óta a legutóbbi időig. tény-
leges, majd tb. örökös gondnoka, életének 57. évében
özvegy és két, kis árva hátrahagyásával elhúnyt. A
boldogultat az egyházközség tagjainak nagy részvéte
mellett február 2-án temették el a Farkasréten.

- A rendőrség őrizetbe vette a kiskőrösi pün-
kösdísták vándorapostolát. A kiskőrösi pünkösdiek val-
lási őrülete olyan mérveket öltött, hogy a hatóság
kénytelen volt közbelépni. A szekta vándorapostolát a
csendőrség őrizetbe vette. Sárkány Sándor, az őrizetbe
vett apostol halasi származású földmíves és a környék-
beli községekben, mint prédikátor "szerepelt.

- A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nem-
zeti Szövetsége február 10-én, pénteken este fél 8 órai
kezdettel a Zeneművészeti Főiskola nagytermében mü-
vészí előadó estét rendez, amelyen közreműködnek
Báthy Anna, a M. kir. Operaház tagja, Dullien Klára
hegedümüvésznö, Simonffy Margot elöadömüvésznö,
Stefániai Imre zongoramüvész, Harsányi Zsolt író,
Laurisin Lajos, a M. kir. Operaház tagja és a Budai
Dalárda. Belépőjegyek 4-1 P árban előre válthatók a
M. K. L. N. Sz. központjában (Budapest, IV., Váci-u.
78-80. I. 5.).

- A Budapest m. ker. (Öbuda-újlakí) ágo h.
evang. egyházközség január 29-én tartotta elszámoló
közgyűlését, amelyen nagyon sok hívő vett részt. A
lelkész az- 1932. évről való jelentésében az evangélikus
gyülekezet feladatairól beszélt az emberek társadalmá-
ban. Ma. az a helyzet, hogy egyéb egyházak a mi gyü-
lekezetünket tekintik missziós területnek, holott elhiva-
tása szerint a mi gyülekezetünknek feladata az igétől
elhajolt egyházak és szekták között az Isten igéje
szellemében mísszíót teljesíteni. Egyházunk gyüleke-
zeti élete nem olvadhat bele a társadalmi életbe, mert
akkor elveszti küldetését, elveszti Isten igéjét és ez-
zel létjogosultságát. A jelentés a továbbiakban ki-
fejezést ad a gyülekezet templom után való vágyának
és reményének ad kifejezést, hogy az előjelek után
ítélve, Isten kegyelméből ezen vágy hamarosan telje-
sülni fog. Istentiszteletek jól voltak látogatva. Vallás-
tanításban részesült 315 ev. tanuló, heti 44 órában. A
'belmísszíóí munka a vasárnapi iskola, serdülő leányok
órája, cserkészet (315. sz. Luther Márton cserkész-
csapat), konfirmált ifjak bibliaköre és konfirmált
leányok bibliaköre, nőegyesület és Luther Szövetség.
Különösen a Nőegyesület teljesített szép munkát a
szegények hathatós gyámoIításával. A gyülekezet a
szegénygondozásra adójövedelmének 25o/"..át, 1200 P-t
adott. A charitatív célra más adományokkal együtt
jutott mintegy 3600 P. Az 1932. év Iélekmozgalmí
adatai: (zárójelben mult évi adatok): kereszteltetett
46 (27), konfirmáltatott 33 (29), házasságra meg-
áldatott 20 pár (13), úrszentvacsorában részt vett 597
(564), tőlünk kitért 9 (6), hozzánk áttért 23 (6), te-
metésre megáldatott 59 (32). Az 1932. évről szóló
zárszámadás az egyházközség számlájan 29.458,92 P
bevételt és 25.226.87 P kiadást tüntet fel. A kedvező
eredményt erősen befolyásolja az alapok kedvezőtlen
állapota, amelyeket évről évre dotálni kell. Az 1933.
évre szóló költségelőirányzat az egyházközség szám-
láján 20.880.94 P szükségletet és 25.373 P fedezetet
(mult évi maradvánnyal együtt) tüntet fel. A fiók-
egyházközségek és szórványok kibocsátásával kapcso-
latban az ezen szórványokban kifejtett hűséges munka
elismeréseként a közgyűlés Mezriczky Elek csillag-
hegyi felügyelőt, Tirscher Frigyes pilisvörösvári fel-
ügyelőt, Martin János pomázi gondnokot és Schweiber
József budakalászi gondnokot tiszteletbeli presbite-
rekké választotta meg.
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- Bőjti' előadások. A budapest-kelenföldi evangé-
ljkus templomban (1., Lenke-út 56.) "Jézus élete és
müve" címen bőjti előadássorozatot rendeznek. Az elő-
adások sorrendben a következők: 1. Március 2-án: Jé-
zus gyermek- és ifjúkora. Szárító Róbert budapesti lel-
kész. 2. Március 9-én: Jézus férfikora. Szücs Sándor
magyaróvári lelkész. 3. Március 16-án: Jézus, a prö-
féta, Duszík Lajos miskolci esperes. 4. Március 23-án:
.Iézus,« a főpap és király. Budaker Oszkár' soproni lel-
kész.,'5;,:M:árcius 30-án: A Krisztus nélküli ~ilág. Dr. H.
Qaudy László budapesti hitoktatási igazgató. 6, Ápri-
Iis 6-á;n:·'l\ Krisztus megváltotta világ. Kemény Lajos

.budapestí esperes. 7. Április 13-án: Úrvacsorai áhítat
és Úr-vacsoraosztás. Szántó Róbert lelkész. Az elő-

.adásók"Írlin,den alkalommal déIután6 .örakor 'kezdőd-

.nek és müvészí ének- és zeneszámok egészítik ki.
~_'" ~ ":A külföldi magyar ember ethikájáról tart a
bécsí ,,-Collegium Hungaricumban (Bécs, Museum
.Strasse ·7:J február ll-én este 6 órakor előadást Kapy
.Béla dr. evangélikus püspök. Ugyanő prédikál február
12-én délután 3 órakor magyarul a bécsi osztrák Te-
formátusok , templomában (1., Dorotheer Gasse 16.).
Hívjuk fel bécsi magyar ismerőseink figyelmét ezekre
az' alkalmakra, amikor erkölcsi kötelességeikről hall-
l}atnak.és amikor magyar énekben és imádságban dí-
ésérhetík .Istent. Közli: Incze Gábor. . ,
__ :..::....Külmissziói ünnepély. A kiskőrösi gyülekezet

"janUál' 22-én tartotta meg évenként szokásos külmisz-
szióí.. ünnepélyét, amely szép bizonysága az egyre. foko-
'zödö külmissziói érdeklődésnek. ,Az ifjúság alkaimi
"szlndarab, .párbeszéd előadásával, szavalatok s énekek-
kel" csinált a nemes ügynek szép propagandát, Hulvey
István ig. lelkész. "Félbe maradt ház" címen, Nehem.
IV. 6. alapján tartott írásmagyarázatot arról, hogy ne-
'künkkell-tovább folytatnunk annak az otthonnak fel-
'építését, melynek alapját Jézus rakta le. Ez a munka
'~zoIi'QaIÍ' sok áldozatot követel. Annak, hogy az elhin-
tett '~ag -jó földbe hullott, legfényesebb. bizonyítéka az
'ünnepély' anyagi eredménye, mert offertóriumokból és
"adományokból 70 pengő folyt be a külmisszió céljára.
'.A:z';.isten 'bizonyára gazdagon megáldja a nemes szi-
vek ,áldozatkészség~t.
';, '.:0: A győri evang. egyházközség tanácsa január
'29~en -ülést tartott, amelyen D. Kapy i Béla püspök
';,Íj}iyházunk erőpróbája" címen tartott a presbiterek-
nek 'eÍőadást.-
': - ',2- A budapest-X. kerületi ifjúsági Luther Márton

'k.ö,i-:febrtiár'2-án kultúrestét rendezett, amelyen Lay'
J~~őifj. 'elnök mondott megnyitót, dr. Varsányi Emil
félsőhází tag tartott előadást és Majba Vilmos lelkész
-mondott 'záróbeszédet. Szerepeltek még Kéry Mária és
"Gyula hegedüszámokkal, azonkívül egy ifjúsági szín-
'<:t.ilraböt;magyar, német és angol verseket adtak elő.
r:». - ....:l Emléktáblát a hősi halott tanároknak és ta-
nulöknak] A -közoktatásügyí miniszter elrendelte, hogy
'minden 'tanintézet hösi halált halt tanárainak és tanít-
'ványaínak .emlékét megörökítő emléktáblát állítsanak
fel s 'az emléktáblák előtt elhaladva, úgy a tanárok,
mint az' ifjúság tiszteletük jeléül emeljék meg kalap-
'jukat, A"" tanév első és utolsó hónapjában az intézet
,ifjúsága li tanári testület vezetésével vonuljon el az
emléktábla -elött. Az intézet legfelsőbb osztályának

,tanuiói' az intézettől való szokásos- búcsúzási ünnepsé-
.g~k alkalmával az intézeti emléktábláktói is búcsúz-
'zanak er: A -rendelet még több 'utasítást is ad a hősi
-halottak' emlékének ébren tartására. '~ ,
s.Ó: ~ ;,Biblia" címen dr. Mohr Győzö budai presbi-
ter, tanár' mysteriumot írt, melynek bemutató disz-
előadása március 4-én este 7 órakor lesz a budapesti
Iparosképző Protestáns Egylet nagytermében.
"', c::a.: Segédlelkész áthelyezés. Raffay Sándor bánya-

'kérülebí püspök Balczó András kiskőrösi segéd-
lelkészt -f'ebruár- elsejévei ottani szolgálata alól felmen-
tette "s 'egy évre szóló szabadságolassal Nyíregyházán
teljesítendö szolgálatra a tiszai kerületbe elbocsátotta.
'Hélyére~ ·Zs'émberovszky János tótkomlósí segédlelkészt
'rendelté<ki~körösre. ,

- Böma templomai. A "Diario' Romano' Ei Vátí-
cano" legújabb kötete szerint az Örökvárosban jelen-
leg van 390 templom, 160 nyilvános és félnyilvános ká-
.polna, 53 oratóriumo Ezenkívül van 44 régi keresztény
temető, 93 olyan templom, melyet 1870 óta bezártak,
átalakítottak, vagy leromboltak és 25 építés alatt 'lévő
egyházi épület. , , .

- Istentiszteleti Napló' (nyomtatvány) az isten-
tiszteletek,' vallásos'" összejövetelek idejének; azokon
'résztvevők számának, alapíge, előadók nevének stb. be-
jegyzésére. újból megjelent; 10 ív fűzve, címlappal, kb.
egy: évi 152 istentiszteleti bejegyzés céljára portómen-
'tes en 2.50 P. Megrendelhetö: Ev. lelkész, Magyarboly.
Csekkszám : 36.935. . " , , .

~ Az éhenhalástól mentímeg egy lakatos és sze-
relő hittestvérünket és családját, aki állandó vagy
ideiglenes munkát ad neki. Címe lapunk szerkesztö-
ségében megtudható .

'Kéró SZÓ
minden igaz magyar fi!mberhezI
A bányai evangélikus egyházkerület hatévelőtt átvette

az aszódi reálgimnáziumot, mert nem hagyhatta, hogy Pe-
tőfi iskolájának ócska -falai valósággal-összedőljenek az in-
tézetet felekezeti különbség nélkül látogató 400 tanuló fe-
lett. Nem hagyhatta elpusz-tulniezt az 1764 óta fennálló ősi
iskolát, amelynek tanulói , közül a magyar közélet oly sok
jeles férfia került ki. A magyar tudománytörténelern legszi-
gorubb és legelfogulatlanabb bírája: Gyulai Pál egykor
ezeket mondotta az aszódi iskoláról: "Az ,a három év,
amelyet Petőfi ez iskolában töltött, elhatározó befolyást
gyakorort egész életére ,Mint szorgalmas és kitünő tanuló-
nak ez iskola tantermeiben kezdett fejlődni szelleme, ez
iskola könyvtárában ismerkedett meg bövebben a magyar,
latin és német irodalommal s midön kikerülve innen, is-
koláról iskolára hányódott és csakhamar elhagyva minden
iskolát, korán az élet nagy iskolájába sodródott: az it~
nyert műveltség alapján fejlődött tovább. Áldás az aszódi
algymnasiumra, mely Petőfinek megadta az alapot."

Ezek szerint teljesen jogosult és indokolt volt az
egyházkerület azon elhatározása, hogy a száz .ta?ulór,a
.épült vályogház helyett egy szerény, de megfelelo iskolát
épít a magyar tanuló ifjúságnak, hol Petőfi neve. lelke, hagyo-
mánya tovább éljen. A világválság okozta súlyos gazdasági
hanyatlás 'azonban rendkívül nehéz helyzetbe hozta a
fenntartó egyházkerületet. Az új iskola kész, teljesen egy-
szerű, nincs berendezésében egy uj darab sem, alkotásánal
térben és anyagban takarékoskodtak, azcnban az építés
költségén ek fedezetét egész mértékben nem birja elő-
teremteni a' bányai egyházkerület.

A komor idők ellenére is ezért fordulunk ma minden
igaz. magyar emberhez esdő szóval, hogy legalább egy
pengős adományával áldozzon Petőfi egykori iskolájának,
Reméljük, hogy nem. lesz oly rideg sziv, melyekérést
elutasítaná. Akiknek pedig a jó Isten többet adott" vagy
akiket még 'más szálak is fűznek az aszódi iskolához,
azoktól elfogadunk többet is.

Reméljük éshisszük, hogy a nyomorúságnak ebben a
nehéz idejében is kérő szavunk meghallgatásra talál. A jó
lsten gazdag áldását kérjük minden kegyes adakozóra!

Teljes tisztelettel és hazafias üdvözlettel

Dr. Oravecz Ödön s. k.
az iskola igazgatója.

Pekár Gyula s. k.
az iskola felügyelője.

SZERKESZTÖSEG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: ..

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 77934
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" AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő,

Harc a nyomor ellen
Ahogy az erdő vad madarai a megfagyott egyház tud-e ma az elesettek javára valamit

hótorlaszok és rögök között eleséget nem ta- tenni. A jövőnk függ ettől. Ha a mi egyházunk
lálva, a kertek aljára, emberek lakta községek abban a versenyben, amelyet istenes és isten-
közelébe lopakodnak, úgy szállja meg e télre tagadó világfelfogások a lelkekért vívnak,
fordult időben a szegénység és nincstelenség anyagi tekintetben nem tud híveinek segíts é-
a pesti lelkészi hivatalok táját. Százszámra gére lenni, le kell maradnia a versenyben.
őgyelegnek a munkanélküliek, az állástalanok Hiába az igazság tündöklő hatalma a kezünk-
és a hajléktalanok mindenütt, ahol egy meleg ben, a nyomorúság oda megy, ahol kenyeret
Ialai,u~, vagy biztatá ::;,!;6Lreruélne . "'''''zeget:en -';s meleget nyujtanak neki, nem törődvén
ezeket az elesett, ütött-kopott embereket, akik azzal, hogy hitét, Istenét áruba kell-e bocsá-
közül akárhány az alkohol feledtető mámorába tania, vagy sem. És ha itt-ott tud az egyház
fojtja nyomorúságát, nézém őket, beszélgetek segíteni elesettjeinken, vajjon helyes-e a meg-
velük és a legmélységesebb szánalom nem azok segítésnek az a módja, amelyet jelenleg gya-
iránt ébred lelkemben, akik már a boldog béke- korolunk? Megoldása-e a nyomornak az, ha
világban a Lágymányosi Dunasoron, a Jeru- alamizsna és koldusfillérek formájában próbá-
zsálemtelep közelében élték le életüket, mert lunk segíteni? Nem tehetek róla, de valahány-
ha a nyomort egyáltalán meg lehet szokni, ezek szor az alamizsnafilléreket, a. kenyércédulát,
a szerencsétlenek bizonyára megszokták . .. vagy más adományt kell átnyujtanom, mindig
de azokat szánom elsősorban. akik a mai nem- az az érzésem: Füttere die Bestíe, damit sie.
zeti és világelesettségünknek estek áldozatul, nicht beisst! - és mélységes megalázást ér-
akik mint boldog napsugaras idők gyermekei zek magamban, amilyet talán az a segélyre-
egyszerre a legészvesztőbb árvaságba és haj- szoruló is érez, amikor adományomat átveszi.
léktalanságba zuhantak. Óh milyen nehéz lehet Az alamizsnafillérekben megnyilatkozó jóté-
azoknak, akiket idegen megszállók kergettek a konyság megalázza az elfogadót és emberi
csonka hazába, kérő szóra nyitni ajkukat, mivel méltóságában bántja meg. Ezért kell valami
ebben az iszonyú nemzeti és társadalmi nincs- más eszközhöz nyúlnunk. Szerintünk ezért az
telenségben elhelyezkedni nem tudnak. És jön- egyedüli megoldás a nyomor frontján: á mun-
nek . . . szakadatlan menetelés ben egyetemi kaalkalom teremtése! ..
hallgatók, diplomás mérnökök, doctor jurisok, Nem mondtam ezzel semmi újat, mi~den
egy doctor philosophiae ... és meg kell aláz- lelkipásztorkodással . és szegénygondózással ' JI

kodniok azokért a fillérekért, ebédjegyekért, foglalkozó ember gyakorolja ezt a maga kőré-
kenyér-, vagy tejcédulákért, amelyeket oszto- ben amennyire egyáltalában lehetséges. De~- ..
gatunk, amig ... bírjuk! Mert a középosztály, a munkaalkalom teremtésében és nyújtásában
amely mindig adakozott, amelynek szíve nyitva nincsen rendszer. Engem ebben az összefüggés-
volt minden nemzeti, vagy társadalmi megmoz- ben egyetlen gondolat vezérel, a Pál apostolé,
dulás előtt olyan ájultságban fekszik ... hogy hogy mindenekkel tegyünk jót, kiváltképen
alig-alig tud valamit tenni még inségesebb pedig a mi hitünknek cselédeivel. A magyarság-
testvéreiért ! nak egyetemes érdeke a munkanélküliség meg-

Ezek a nehéz esztendők fokozott felada- szüntetése. A magyar evangélikusok eminens
tok elé állították az egyházat is. Vajjon az érdeke pedig, hogyelsősorban evangélikus
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testvéreink jussanak kenyérhez és megélhetés-
hez. Ha katholikus részről még az egyházi mű-
vészetekre kiterjedőleg is kiadhatták a rendel-
kezést, "hogy katholikus munkaalkalmaknál
"csak katholikus ember alkalmazható, mi is
"megtehetünk annyit, hogy amikor alkalmunk
van munkát adni, elsősorban saját munkanél-
küli hittestvéreinkre gondoljunk.

A~ evangélikus egyházak evangélikus' em-
berekkel végeztessék munkájukat. Az evangé-
likus gyáros, iparos, kereskedő, vállalkozó és
földbirtokos elsősorban evangélikus alkalma-
zottakat keressen. Ki kell terjeszteni ezt az
akciót még a háztartási alkalmazottakra is. Az
önvédelemnek olyan hatalmas fegyvere ez,
amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A szociális inséget ezzel nem fogjuk egészen
eltüntetni, de nagyban hozzásegítjük híveinket
a talpraálláshoz. - Mondjam azt is, hogy be-
folyásos embereink érvényesítsék minden be-
folyásukat abban az irányban, hogy a mi em-
bereink is elhelyezkedést találjanak állami és
községi intézményeknél ? Sok mulasztás történt
e tekintetben a multban, Nagy jainkat egyházi
tekintetben nagyobb együttérzésre kell nevel-
nünk.

A .nyomor a bűn anyja, a Sátán legnagyobb
kerítője és a Sátánt győzi le, aki leígázza a
nyomort!"

Először magyar és csak azután
evangélikus?

, Bencs "Zoltán dr.-nak lapunk 1. számában meg-
jelent nyialtkozatában többek között egy ilyen sor is
előfordul: "elsősorban magyar ok vagyunk és csak az-
után evangélikusok." Szerkesztő nem érezte magát
feljogosítottnak arra, hogyanyilatkozatból ezt a sort
kihagyja, noha sejtette, hogy" éles ellenvéleményeket
fog kiváltani. Nem is emlékszik, hogy ez a' passzus így
szerepelne a Luther Szövetség programjában. Egy-
házi férfiú emeli fel tiltakozó szavát az Országos
Luther Szövetség programjának ilyetén értelmezése el-
len és kéri a nyilatkozatának közzétételét az "Evan-
gélikus Élet" hasábjain. Szerkesztő nem zárkózik el
a nyilatkozat közzététele elől, habár nem szeretn é,
ha széles mederben vita indulna meg e mindenképen
kényes kérdés fölött. A nyilatkozat a következő:

- Felvidéken, a Szlovenszkói Magyar Evangé-
likus Szövetség által 1927. szeptember 28-án, Kassán
tartott évi közgyűlésen, titkári jelentésemben - mí-
ut"án rámutattam több példában a felvidéki hivatalos
ev. egyház azon szándékára, amellyel meg akarja sem-
mtsíterií- a magyar ev. gyülekezet nemzeti öntudatát -
a következő indítványt tettem: "Szükségesnek tartom,
hogy Szövetségünk kimondja, miszerint ma elvünk az,
elöszőr- magyarok s csak azután evangélikusok és ezt
valljuk mindaddig, amig a' politikai pártot alakító
püspök és követői az egyházat is fel akarják hasz-
nální politikai céljaik elérésére." - Az indítvány ered-
ményei: fegyelmi - egyházi törvényszék - kettőszáz
csehkorona pénzbüntetés. Majd ennek a büntetésnek
későbbi következményei lettek, hogy az állam előbb
három évre, majd élethossziglan megfosztott az állam-
segélytől, később a nyugdíjjogosultságtól is.

Mindezeket már kezdtem elfeledni és hogy most

eszembe jutott, annak az Országos Luther Szövetség
ügyvezető elnökének az a nyilatkozata az oka, melyet
az Evangélikus Élet első számában a szerkesztő ama
kérdésére adott, hogy miben látja a Szövetség legfőbb
feladatait. A nyilatkozat idevágó része a következö-
képen hangzik: "Hogy ezeke az elveket evangélikus
társadalmi egységünk kialakításában megvalósíthas-
suk, csatasorba kell állnunk ama jelszó mögé, hogy
elsősorban magyarok vagyunk és csak azután evan-
gélikusok, de olyan evangélikusok, akik csak az Is-
tentől félnek, akik mindenkinek megadják, amivel
tartoznak, de míndenkítöl el is várják, hogy így cse-
lekedjék."

Hogy a felvidéki magyar evangélikusok közül
azok is, akik bátor nyíltság gal, határozottsággal és
önfeláldozással küzdöttek és küzdenek ma is a ma-
gyar érdekekért, mennyire nem helyeselték az én ki-
jelentésemet, azt mutatja a Felvidéki Evangélikus
Lapnak 1928. március 10-én megjelent számában az
a cikk, amelyik főleg a szlovenszkói hivatalos egyház-
ról rántja" le a leplet, de vesszőfuttatást rendezett szá-
momra is, amikor a fenti kijelentésemmel kapcsolat-
ban így ír: "A korinthusi seb Szlovenszko lutheránus
egyházának testét is égeti. Éri elsősorban a Pálé, az
Apollosé vagyok, csak másodsorban a Krisztusé! Én
először szlovák, - én meg először magyar vagyok és
csak azután lutheránus! . . . Hiszen elég régi ez a
seb. Mindnyájan tudunk róla, mindnyájan érezzük is.
Időnként ugyan finom hártya vonja be és olyankor
altatjuk magunkat, hogy nincs már seb. De azután a
politikai körülmények egy-egy ütést mérnek rá s me-
gint felfakad. De úgy teszünk, míntha be volna he-
gedve. Egyed Aladár rámutatott a mélységes sebre,
igaz, hogy balkézzel takarta fel a sebet, de feltakarta.

"Igaz, hogy teljesen elítélendő kitételre ragadtatta el
magát, de legalább megadta kifakadásának magyará-
zatát is: ha ti elsősorball szlovák ok akartok lenni és
csak azután dutheránusok, akkor önvédelmi harcunk-
ban mindaddig mi is elsősorban magyarok leszünk!
Persze, antilutheránus, antikeresztyén ez a tétel. Rossz,
fanatikus, vak és vad szlovák.: magyar, vagy német
lesz az az embertárs, aki hitbeli meggyőződését fel-
aggat ja és csak alkalmilág szedi le. Viszont jó szlo-
vák, jó magyar, jó német az az igazi lutheránus, aki
Krisztusba vetett hitén keresztül táplálja faji, nemzeti
öntudatát, szeretetét, mert minden földi' viszonylat az
örökkévalóságban kell, hogy gyökerezzék, különben el-
fajul. Ezért a tétel így helyes: "Mert jó lutheránus,
azért jó szlovák, jó magyar, jó német is, tehát az
igazi lutheránus ok egymást nemcsak türö, de meg- '
értő "testvérek is."

Közöltem ezt az idézetet nemcsak annak igazolá-
sára, hogy tapasztalataim alapján szólok hozzá ehhez
a kérdéshez, hanem azért is, mert annakidején, ami-
kor elolvastam. engem gondolkodóba ejtett ez a cikk
s azt szeretném, ha gondolkodóba ejtené az Országos
Luther Szövetség vezetöségét is.

Sietek kijelenteni az igazság kedvéért, hogy ha
ma még mindig a Felvidéken müködnék - ismerve

. az ottani magyar evangélikusok helyzetét - ez a jel-
szó, mint az önvédelmi harc természetéből fakadó 're-
torziós gondolat, bizonyára ma is irányítaná nemcsak
kijelentéseimet, de cselekedeteimet is. Viszont, ha
egy pillantást vetünk a magyarországi evangélikusok
helyzetére, ha látjuk, hogy a ravasz egyházpolitika sok
helyen ezzel a jelszóval gyengíti tudatosan a prot. ön-
tudatot, akkor be kell látnunk, hogy nálunk Luther
fiainak az ajkán a haza és a hitnek a szeretete ebben
a jelszóban kell, hogy összesűrűsödjék: "jó hazafi va-
gyok, mert' jó evangélikus vagyok."

Ha az Evangélikus Élet -'- amint írja beköszön-
tőjében - "meg akarja oldani a nemzetiségi ügyek
okos elintézésének kérdéseit", akkor vigyáznia kell
arra, hogy el ne veszítse a tót és németnyelvü evan-
gélikusok bizalmát, hogy komolyan vegyék ök is a
nyilatkozatnak következő részét: "Az O. L. Sz. azt az
elvet követi, hogy evangélikus egyházunk minden nem-
zetiségű híveinek jogait tiszteletben tartja."
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Egyházi közigazgatásunk minden fórumán el-
hangzott már az a kívánság, hogy keressük az ev.
testvéri jobbot az utódállamok evangélikusaival. Fel-
vidéken már körülbelül öt évvel ezelőtt Fábry Viktor
eperjesi lelkésztársam az O. L. Sz.vet jelölte meg össze-
fogó kapocsui a négyfelé szakadt evangélikus testvé-
rek között. Az én meggyőződésem szerint a Luther
nevét viselő egyesület lehet a leghivatottabb arra, hogy
hidat verjen a trianoni határárkok felett, ápolja egy
család gyermekei között az összetartozandóság érzé-
sét, hírdesse, amit egy felvidéki költő mond: "Minden
emberben önmagad keresd, közös nagy tenger csöppjei
vagyunk, ha arcod eddig vad dühtől vereslett, csöndes
ököllel verd bűnbánó melled; hiába. testvér, emberek
vagyunk!" Nézetem szerint az O. L. Sz.vnek vigyáz-
nia kell, nehogy ilyen jelszavakkal még jobban kiéle-
sítse a nemzetiségi különbségeket; sőt ellenkezőleg,·
egyik fontos feladatának azt látom, hogy a nemzeti
géniusz harcos lendületét okos jóindulattal és őszinte
evangélikus testvériség keresésévei lefékezze, meg-
akadályozza, hogy fizetett agitátorok, az egyház fa-
lain belül, mesterségesen és malom alatti politikával
nemzetiségi ghettókat csinálhassanak s általa egy
olyan lélektani és politikai légkört teremtsenek, amely-
ben a megbékéltség harmóniája szinte lehetetlenné
válik.

Az O. L. Sz.-nek feltétlenül vannak fontos nem-
zeti feladatai és ezek egészen speciálisak, de az ország
szempontjából épen ezért rendkívül fontosak. Feladata,
hogyegyháztársadalmi úton ellensúlyozza.a tot és né-
met evangélikusaink között a nemzetiségi izgatásokat.

Meg kell döntenie az utóbbi időben oly sokat
hangoztatott ezeréves magyar elnyomatás dogmáját.
Meg kell magyaráznia töt testvéreinknek, hogy ezt
egy cseh egyetemi tanár is fikciónak nyilvánította és
hogy ami elnyomatás volt a multban, értve a feudális
kort, az mind szociális jellegű volt, amely egyformán
nehezedett úgy il. magyarra, mint a nemzetiségekre.
Hivatkozni kell Rudnayra, .a volt esztergomi -érsekre,
aki nyiltan vallotta "Slavus sum, et si in kathedro
Petri forem, slavus ero", vagy Csernohra, aki szintén
nem tagadta meg szlovák származását s bizonyos faji
öntudatát, vagy a szlovák szellem ihlette Thurzó
Györgyre, aki nádori méltóságra emelkedhetett.

Meg kell értetni a tötsággal, hogy a magyarság
viselkedését a nemzetiségekkel, különösen a tótsággal
szemben, csak a nemzet pszihológiai ismerete és világ-
helyzete alapján lehet helyesen megítélni. Amikor a
magyarság, évszázados mulasztásokat akarva jóvá-
tenni, elvetve a latinság nyügét, a magyar nyelv jogai-
nak érvényesítését kívánta a nemzeti öntudatra jutott
nemzetiségek féltékenyen nézték ezt a térhódítást s
kívülröl befolyásolva, ahelyett, hogy a megegyezés
útját keresték volna, szélsőséges irányban kezdtek ha-
ladni. Kollár, az ő irodalmi működésével megteremti a
.pánszlév eszmét, mely gyűlöletet hírdetett a magyar-
ság ellen s ez a szellem hatotta át Sturt, Hodzsát s
főként a triás harmadikját, Hurbánt, aki Mojzes katho-
likus püspökkel, Kuzmány ev. szuperintendenssel, ké-
sőbb a' bécsi centralizmus és reakció szolgálatába lé-
pett s annak kész eszközévé lett. A Hurbán felkelés,
mely a tótságnak csak csekély részét "Voltképes meg-
nyerni, azután' az' orosz nemzetnek intervenciója,
amely letörte a magyar szabadságharc virágát s ki-
szolgáltatta a magyarságot a Habsburgok bosszújá-
nak, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar-
ság lelkében bizonyos elfogult érzés lett úrrá a t6t-
ság iránt. Hogy tot gimnáziumokat csuktak be és nem
támogatták a töt kultúrát, az mind a Hurban-Szlád-
kovics-féle túlzó szellemnek következménye volt, mert
a magyar nemzeti állam ösztönszerűen érezte a ve-
szélyt, amely a pánszlávizmusban rejlett, ez az érzete
irányította politikáját. - A magyarságot majdnem
mindenünnen szláv nemzet veszi körül. Ennek egy
nagyobb hulláma 1849-ben elsöpörte a nemzet remé-
nyeit s magát az örvénybe taszította, amelyből csak
nagynehezen jutott az élet partjára .. Mely nemzetben
ne hagyna ez mély nyomot?! Mely nemzet lelküle-

tét ne befolyásolná egy ilyen rettenetes emlék? Ki ne
tudná méltányolní a nemzet elkeseredését az iránt az
ország' iránt, amely porig alázta, amelyhez mégis egy
nemzetisége: annak vezetői húztak.

És mai helyzetünkben nincsen-e sok tót evangé-
likus, aki fájó szívvel látja, hogy az a nemzet, amely-
.hez öt is származása, nyelve köti, elszakadt a közös
hazától s így tőlük is és csatlakozott egy olyan nem-
zethez, amely vele rokon ugyan, -de az ö kis meg-
maradt hazáját veszélyezteti. Nem tárnad-e ,fel közü-
lük sokaknál az a keserű érzés: minek műveljem én
tovább a tót tradíciót, mely a tót nemzethez kötött?!
Ez a keserű érzés olyan tragikus meghasonláshoz ve-
zethet, amilyennek egykor Damjanich adott megrázó
kifejezést. .

Az O. L. Sz.vnek ebben a felvilágosító és ellen-
súlyozó munkában úgyszólván történelmi hivatás ju-
tott osztályrészül és hogy ezt a feladatát elvégezhesse,
részemről nem tartanám szükségtelennek azt sem,
hogy külön szlovák és német alesztályt alakítson, me-
lyek a kisebbségi kérdés fókuszában parázsló kérdé-
sekkel foglalkoznának s előre meghatározott terv sze-
rint és eszközökkel teljesítenék vallásosés egyházi
feladataik mellett nemzeti feladataikat is.

Messzire kalandoztam, pedig csak az O. L. Sz.
új vezetőségének figyelmét akartam felhívni arra,
hogy az "először magyar, azután evangélikus" jelszó
hangoztatása után ev. egyházunkban az egyházpoli-
tikai légsúlymérő higanyoszlopa könnyen leszállhat.

Ha már sorrendet kell megállapítanunk munkánk
irányában, akkor talán leghelyesebb volna az a sor-
rend, amit a hálás- kegyelet a nagy népnevelő Pesta-
lozzi sírjára írt: "Ember - keresztyén - pol-o
gár. Magának semmi, másoknak minden. Tisztes-
ség. nevének!"

Egyed Aladár.

A nöegyesületekröl
A megszünt Evangélikusok Lapjában fog-

lalkoztam azokkal az egyháztársadalmi egye-
sületekkel, amelyekre az egyháznak a modern,
sok tekintetben gyökeresen megváltozott viszo-
nyok között elengedhetetlenül szüksége van.
Ott nagyjából vázoltam ezeknek szükségessé-
gét, munkairányát és célját, valamint az egyes,
legszükségesebb egyesületi tipusokat. Most az
Evangélikus Élet hasábjain a részletekre is ki-
terjedő leírást szeretnék adni minden olyan
egyháztársadalmi szervünkről,amelyre, ha
eleven, lüktető, áldott és áldásos evangélikus
életet akarunk, elsőrendű szükségünk van.

*
A nőegyesületekkel

egyházépítő, szervező és
ezek a legjelentősebbek.

Ekhós szekéren kocog, a mai repülőgépen
és autón rohanó világban, aki minden egyesü-
let, a nőegyesületek szükségességét is, tagadni
próbálja. Csak az tudja fontosságukat kellő
módon értékelni, aki megpróbált az egyesületek
támogatása. nélkül és egyesületeksegítségével
is mélybevágó, élénk gyülekezeti életet terem-
teni, fenntartani és tovább fejleszteni.

A katholikus egyház máskor is, de különö-
sen az "actio catholica" megindulása óta világi
és szerzetes papokkal árasztja el az országot,
mégis igénybe veszi az egyháztársadalmi tömö-

kezdem, mert hit és
szociális szempontból
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rülés által kínálkozó előnyöket. Mennyivel. job- .
ban szorulunk mi ezekre, amikor a látszólagos
lelkésztúltermelés mellett is lelkész-szükség van
egyházunkban. Ahol 2-3-4000 evangélikus hí-
vő vezetése egy lelkész kezében van, szükséges,
hogy a hívek seregéből anyagi terhet nem je;
lentő munkatárs, vagy munkatársi gárda áll-
jon mellette. A hitvédelem, cura pastorális, hat-
hatósabb igehirdetés,de különös en az egyre
súlyosbodó szociális gondok megkövetelik egy
mindenképen munka és életképes nőegyesület
létezését. Falun is, de a nagyvárosban hatvá-
nyozottan szorul a lelkész a nők segítő .mun-
kájára. Meglévőpozitiv és negativ példák bizo-
nyítják, hogy egy jól szervezet és irányított
nőegyesület az egyházi életnek erős bástyája
és a lelkész munkaerejének megsokszorozója.

A megszervezés tehát elengedhetetlen kö-
vetelmény. A helyi viszonyoktói függ, hogy
milyen módon történjék ez. Mindenütt van
egy vezetésre alkalmas és irányításra termett
nő (ha más nem: a papné), aki mellett a lel-
kész mint társelnök, vagy akár mint láthatat-
lan spiritus rector áll. A gyülekezet asszonyai
tapasztalás szerint, mindig szívesen vesznek
részt a munkában, különösen, 'ha eredményt
látnak. Magas tagsági díjakkal ne íjesszük el
őket. Az egyesület tulajdonképeni anyagi forrá-
sai úgyis máshol buzognak. Csalogassuk, ösz-
tönözzük a kintlevőket belépésre. Nem baj, ha
a tagoknak akár csak a negyed része válik is
igazán komoly munkássá, a többi fedezetként
áll mellette és anyagiakban és erkölcsiekben
hűséges támogatója lesz az egyesületnek.

Feladatként elsősorban a szociális gondok
vállalását tűzzük a nőegylet elé. Sok-sok köny-
nyet töröltek le, sok didergő gyermeket "takar-
tak be és sok embernek adták vissza az élet-
ben való bizalmat megsegítőkészségükkel már
asszonyaink. De még sok és egyre több a könny,
a mezitelen gyermek és az életben csalódott
ember. Tehát több, egyre több munkát kell
átvállalniok a lelkésztől. Nem teher az annak,
aki érzi a mai időknek mindenkire súlyosab-
ban nehezedő kötelesség-követelését.

Ezt azonban csak az érzi meg igazán, aki
a kérő szón és jajkiáltáson kivül meghallja
Istennek szavát is. Ezért kell, hogya nőegye-
sület befogadja és uralkodóvá tegye otthoná-
ban az Isten Igéjét. Hetenként tartott biblia-
órákon tárjuk elé feladatait és nyújtsuk
azt az erőt, amely a feladatok véghezviteléhez
szükséges.

Nem utolsó sorban említendő az egyház-
társadalmi szervező munka feladata. Hívein-
ket a templomon kívül is összehozni, az össze-
tartozás nélkülözhetetlen tudatát felébreszteni,
az egymásra-utaltság érzését ébrentartani és
az összetartás előnyeit tényekkel igazolni.

Ez a munka eredmény, de eszköz is. Esz-
köz a nőegyesület anyagi szükségletének meg-
szerzésére. Összejövetelek, tea esték rendezése

hathatós anyagi forrásokat nyit meg. Ez, bár
több tapintattal, megvalósítható falun is, ott is,
ahol a tagok nagyrésze a földmíves asszonyok-
ból toborzódik. Egy kis szórakoztató műsorért,
mely egyúttal a lelket is építi, szívesen áldoz-
nak egy pár fillért, de ne vessük meg a mai
pénzszűkében a természetben fizetett belépő
díjakat sem. Hiszen az éhezők éppen erre Vá~-
nak. De az egyházközségeknek maguknak is ~
áldozni kell a szociális nyomor leküzdésére'
ezért ajánlatos, hogy az erre a célra költsé ~
vetésileg biztosított összeget a nőegyesület ré
vén juttassa el az illetékeseknek. Ha ezenkívül . . S
évenként egy-két offertórium ot is biztosítunk <,

az egyesületnek, akkor körülbelül megadtuk a
lehetőséget az eredményes munkára.

Itt kell megemlítenünk még azt is, hogy
a nőegyesületek egész országra kiterjedő-
de természetesen a különös helyi viszonyokra
is tekintő - egységes munkaterve mennyire
kívánatos volna. Országos központ felállítása
és fentartása először is újabb, esetleg költsé-
ges adminisztrációt jelentene, de talán nem is
tudna megfelelni céljának. De van nekünk egy
Országos Luther Szövetségünk, amely elsősor-
ban egyháztársadalmi célokat írt a zászlajára .:
Ennek volna feladata a nőegyesületeket tagjai
sorába iktatni és egységes vezetés sel és irányí-
tással ellátni. - Éppen így a többi egyesületet
is, amelyekről e lap hasábjain alkalomadtán
még szólni fogunk.

Ruttkay-Miklián Géza.

FIGYELÖ
Hock János, a Károlyi-kormány oszlopa,

az őszirózsás forradalomban a Nemzeti Tanács
elnöke, hazatért. A magyar bíróság egy esz-
tendei szabadságvesztésre ítélte, miután meg-
állapította, hogy vétségei nagyrészévei elévülés
miatt nem foglalkozhatik. Van valami megható
ennek az ősz politikusnak a hazatérésében,
akit - nem vonjuk kétségbe - bizonyára ide-
alizmusa kergetett a szélsőségek be - mondom,
megható, ha valóban a honvágy hozta haza.
De . . . kissé túlságosan hosszú ideig bírta ki
hazája nélkül.. És lehet úgy is . . . hogy az
emigráció anyagi forrásai dugultak be és a
kenyérnek gondja hajtotta őt haza. Ez pedig
súlyos szépséghiba lenne! - Egyet semmi-
esetre nem értünk Hock Jánossal kapcsolat-
ban. A magyar római katholikus egyház állás-
foglalását. A magyar királyi bíróság egy nem-
zetgyalázási pörben bűnösnek mondja ki és a
legfőbb magyar katholikus egyházi hatóság
megállapítja egyházi feddhetetlenségét. Aki
a büntető törvénykönyvbe ütköző cselekedetet
visz végbe, az evangélikus egyházalkotmányunk
szerint egyházi feddhetetlenségét is elveszti.
Azzal szemben lehet esetleg rövidebb-hosszabb
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idő elteltével kegyelmet gyakorolni, de semmi-
esetre feddhetetlenségét megállapítani nem le-
het. Csodálatos, hogy az a római egyház, amely
úgyszólván egész anyagi létét az államnak kö-
szönheti, lépten-nyomon szembe mer fordulni
az állammal.

ű~o A Budapest székesfőváros által fenntartott .;) r1;~.. ségi iskolákban sok baj van a vallás körül.
VTARk illi a a tényre csak rámutatok, hogy az egye-

dü üdvözítő egyház egészen nyílt an érvénye-
sitl befolyását a tanerők kinevezése körül
(állami vonatkozásban is) és protestáns ember.-.- csak a legnagyobb erőfeszítések árán jut állás-
hoz. Igazgatói és más vezető állásokban pedig
csaknem mindenütt az akció katholika fanati-
kus képviselői ülnek. A mi lelkészi hivatalaink
és a felügyeletük alatt álló vallástanári testü-
letek csak a legerélyesebb fellépéssel tudják
jogaikat érvényesíteni. Ha a tanuló vallása
körül bonyodalmak . merülnek fel, egész bizo-
nyosan a római egyház javára történik a dön-
tés. A Horthy Miklós-út 27. sz. alatti elemi
iskolában az igazgató két esztendeig akadá-
lyozta egy kis leánynak evang. hittanban való
oktatását. Az árvaszék azóta a gyermeknek a
római vallásra való áttéréséhez hozzájárult.
de addig törvény szerint evangélikus volt. Egy
kőbányai polgári iskolában közel 30 tanerő
között nincs egyetlen protestáns és a történe-
lem tanárnője a protestáns gyermekek önérze-
tét mélyen sértő nyilatkozatokat tesz állandó-
an a reformácíóról. Teheti, mert a tantestület-
ben, nincs senki, aki ezeket a kvalifikálhatat-
lan támadásokat kivédené. Tudunk községi
iskolákról, ahol a gyermekek dolgozatukra
szekundát kaptak, mert Krisztus vallását ke-
resztyénnek és nem kereszténynek írták. Egy
leány szigorú fenyitésben részesült, mert azt
mondta, hogy a reformáció lelkiismereti sza-
badságot hozott. A római katholikus gyerme-
keket vasárnaponként összegyűjtik az iskolá-
ban és a tanerőket valláskülönbség nélkül ren-
delik ki kisérőkül a misékre, a protestáns lel-
készi hivatalok nak és vallástanítóknak maguk-
nak kell gondoskodniok gyermekeik kíséreté-
ről. Apróságok, amelyekből idővel nagyobb dol-
gok lehetnek. Csak szitsák mesterségesen a
gyűlölködést, idővel olyan kulturharc lesz belőle,
amely elsöpör majd mindent, amit a keresz-
tyénség ezer év óta Magyarországon felépített.
A budapesti iskolák vallásügyeit állandóan
napirenden tartjuk!

Gömbös miniszterelnök debreceni beszé-
déből idézzük. a következőket: "Debrecent a
magyar kultura és a magyar gondolat felleg-
várának tekintjük és ha Pannonhalmán jártam,
ott is Debrecen felé gondoltam, mert az a köte-
Iességem, hogy azt a két .gondolatot, amelyet
Pannonhalma. és Debrecen jelent, egyesítsem
és a sziv.árványhídból valóságos hidat építsek."

Debrecent tehát a miniszterelnök ' a magyar"
kultura fellegvárának tekinti, de vajjon t lesz-er
ereje ezt a gondolatot a "Magyar 'Kulturaü.
szerkesztőségével is megértetni, amely, címlap-s
ján büszkén mondja magát magyarnak éSdla'"1
sábjain mégis halálosan gyűlöl mindent,' .ami
nem katholikus. , . és mindent a pápa fenn-,
hatósága alatt viruló katholikus internacíenálá;
szemüvegén át szemlél. Hogy abból .aszivár-.
ványhídból, amelyet a miniszterelnök -.emlíb:
vashíd legyen, ahhoz két dolog szükséges, .
annak a római mentalitásnak erélyes megsaün-«
tetése, amely az állam tételes törvényeivel nem-
törődve ágyasságnak minősíti a nem' római.
templomban kötött házasságot és ezzel.rnérhe','
tetlen erkölcsi károkat okoz a magyar ' csalá-,
doknak. amelyeknél a vegyes házasság-elkerül-i
hetetlen és . . . az 1848. XX. törvénycikk végre-
hajtása az egész vonalon. Addig, amig uralkodó
vallásról, államvallásról beszélnek éS'l államo;'
férfiakat aszerint osztályoznak, hogy .milyen
felekezethez tartoznak, amig féltékeny szemmel
,és szívvel állapítják meg, hogy az államfő és a
kormány feje nem az egyedül üdvözítő.: egy,-
házhoz tartozik, addig az álomhídból. a szivtár;
ványhídból vashidat nem fogunk tudni építeni, ..

'.-'

Magyar EvangéHkus Diákság!"
Végtelen hálával -köszönöm az O. L. Sz.:

Elnökségének, hogy új lapjában, az "Evangé-,
likus Élet"-ben helyet és hangot engedett az
ország evangélikus diákságának is, annak az
evangélikus diákságnak. amelyet a mai napig i

oly kevéssé vettek számba egy csoportban.,
mintahogy munkájuk felé is alig tekintett eddig
bíztató szem. " . ,":

Ez az esztendő fordulópontot jelent.vmert.
az O. L. Sz.-nek 'figyelme felénk fordult. Ennek,
köszönhetem hogy a diákság nevében az O. t~,
Sz. hivatalos lapjában szólhatok eV'(;I<;li~.k,:
ságunkról. .. '0';

Ez alkalomból csak szervezeti kérdéssel
szeretnék foglalkozni, - nem' érintve a diák-
ság úgynevezett "nagyproblémáját" -r amire
majd a következő számok során kerül sor," --:-~
s fel akarom tárni az evangélikus diákságtel-,
oszlását, illetve csoportulásait tanulmányi ,
székhelyek szerint, továbbá vázolni a qiak-'
szervezetéket. '

Midőn "evangélikus diákról" beszélünk',',
csak azokat értjük e gyűjtőfogalom alatt, akik
bármilyen néven egyetemnek, vagy főiskolák-.'
nak hallgatói. Ezek szerint az ország jelenlegi
37 főiskoláján, - ebbe az egyetemek iSI beszá,-,
míttattak - az 1930-,-31. statisztikai, adatok
szerint összesen 1307 evangélikushallgat6",t~<
nul, ami az általános létszám nak 8.7% -a., A }~t-
szám nem éppen magass ha azután a főiskolák..... (

'" A szerkeszWség az ev. főiskolai díákságnak; is:
biztosít egy szögletet lapunkban. ..r-,', ~ ,,!,



6. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 2. szám.

szerinti eloszlást nézzük, a szám egyre csökken,
főleg, ha nem Budapesten akarunk ezirányban
adatokat keresni. Még mindig tekintélyes szám
ahhoz, hogy evangélikus diákságról beszél-
hetünk.

Akármennyire tagolódjék is szét e kis cso-
port, evangélikus diákszervezeteink révén
50%-a a diákságnak úgy, ahogy össze van
gyűjtve. Erről az egyetemek székhelyein fenn-
álló Egyetemi Luther Szövetségek gondoskod-
tak. Ezek a szervezetek a székhelyeiken tanuló
evangélikus diákoknak 40-70%-át gyűjtik
maguk köré, sajnos azonban még mindig nem
valamennyit. Hogy miért nem? - A hibát ta-
lán abban kell keresnünk, hogy ezek a szövet-
ségek megalakulásuktói eltelt 10 'esztendő óta
nem dolgoztak egységes munkaterv alapján,
aminek az lett a következménye, hogy ahol
erősebb volt a vezetőség és helyzetének magas-
latán állott, eredményesebben gyűjtötte a szö-
vetség tagjai sorába az evangélikus hallgató-
ságot.

Az Országos Lutherszövetség látva ezen
hiányosságot, még 1928-ban azt a megoldást
választotta, hogy az ország evangélikus diák-
szervezetei fölé egységes irányító szervet he-
lyezett a saját irányítás a és felügyelete mel-
lett. Ezt 1928-ban mindkét fél, a diákság és
az O. L. Sz. meg is tárgyalta és annyira
amennyire meg is valósította. Időközben azon-
ban az O. L. Sz. nem igen tudott ezen legújabb
szervévei megfelelő formában és módon tö-
rődni. A teljes visszafejlődés stádiumában lenne
ma is e szerv, ha időközben éppen a diákság
maga nem érezte volna fentartásának szüksé-
gességét.

Igy jutunk el a szervezeti fejlődés történe-
tének során az 1931. évhez. Ebben az évben
alakult meg ugyanis teljes és kiforrott formá-
ban a központi szerv itt Budapesten. Teljes
csendben és alig pár embertől tudottan ! És egy
esztendő leforgása alatt e szerv munkásságának
eredménye már a helyi szövetségek taglétszá-
mai emelkedésében mutatkozott is.

Nézzük most már e szerven keresztül az
evangélikus diákszervezeteket. Összesen, öt
diákszövetség tömörüléséről beszélhetünk: Pécs,
Szeged, Debrecen, Budapest és Sopron. Az
előbbiek Egyetemi Lutherszövetségek, az utóbbi
a soproni theológia Ifjusági Köre. Ezen Szö-
vetségek alkotják az Országos Lutherszövetség
ú. n. tagegyesületeit. Szervezetük az utóbbi idő
óta egységes felépítésű, a soproni Ifjusági Kört
kivéve. Egyetlen alapszabályuk van, az Orszá-
gos Szövetségé, ezen belül pedig szellemben és
eszközök megválogatásában nagyjában egyező
szervezeti szabályok biztosítják a szövetségi
munkát. Az Országos Szövetségnek a célja,
egyrészt tagegyesületeinek az irányítása, tehát
a belső munka fenntartás; másrészt pedig kül-
képviselete a tagegyesületeknek legelsősorban
az Egyetemes Egyház felé, ahová egyenesen is

tartozik. Szervezetileg tehát az O. L. Sz. szer-
vezetének analógiájára rendezkedett be. Az
Országos Szövetség emellett a legszorosabban
tartja az érintkezést az O. L. Sz.-el, mivel -
felfogása szerint - ily módon akarja kölcsönö-
sen kiegészíteni egymást úgy munkában, mint
az egyház iránti kötelezettség vállalásában.

Ez tehát az evangélikus diákság szerveze-
tének a váza, a kerete. Ebbe kell lelket önteni,
elgondolásokat belevinni s máris él a szerv,
és dolgozik, egy szívverésre, az ország öt ré-
szében egyszerre, egy lélekkel és egy esz-
ményért,

Hogy melyek ezek az eszmények - erről
legközelebb.

vitéz Kendeh Gusztáv.

Ismét középiskolai reform
Az utóbbi évtized alatt ki sem jöttek a

középiskolák az állandó átalakulásból, s most
mégis örömmel várjuk ezt. Valahogy úgy va-
gyunk a folytonos alakítással, mint azzal a
mondással, mely szerint sohasem jön jobb az
eddigi után. Amikor azonban rossz sorban ten-
gődünk, akkor minden változás csak jobbat
hozhat. Nem akarom azt álIítani, hogy rosszabb
nem is lehet a középiskolai tanterv a mostani-
nál, de remélhetőleg nem fogja az újabb tan-
tervi változtatás bebizonyítani, hogy még rosz-
szabb is létezhetik.

Valóban itt az ideje, hogy a középiskolai
oktatás nyugalmát megteremtsék és megfontolt
reformmal teljes nyugvópontra vigyék. Ez a
nyugalom fog gyümölcsöket teremni, melyekből
kultúránknak lesz haszna. A kultuszminiszter,
Hóman Bálint, mult héten a napilapokban is
megjelent kijelentést tett, mely szerint meg-
csinálja az egységes középiskolát. Ez az, amit
mindenki óhajt: ha egyenlő munka folyik, ne
legyen egyenlőtlen a megítélés sem. Az alsó
fokon semmi értelme sem volt eddig sem annak,
hogy három fiú- és három leányközépiskolafaj
tette a tanulóknak nehézzé az egyikből másikba
való átmenetelt. Ám legyen különbség asze-
rint, milyen modern nyelvet tanít az iskola a
német mellett. Nem is lenne a mi sajátos hely-
zetünkben helyes, ha a francia vagy angol
vagy más mellett foglalna az állam állást és
nem adna ebben szabad kezet az iskolafenn-
tartóknak. De ne tanulja pl. ugyanazt a termé-
szetrajzi anyagot más beosztással az egyik
iskola tanulója, mint a másiké, ne legyen az
irodalomban, történelemben, földrajzban kü-
lönbség csak azért, hogy különbözeti vizsgát
kelljen vagy lehessen megállapítani és ilyen
vizsgákkal az egyik iskolából a másikba az át-
lépést megnehezíteni. Tehát egység, mely az
alsó fokon teljes, a felsőn meg legfeljebb klasz-
szikus és modern nyelvi ágat enged meg, egy-
séget a képesítésben. Aki megkapja az érett-
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ségi bizonyítványt, majd megmutathatja, meny-
nyire állja meg a helyét a főiskolán, egyetemen
és az életben. Ezzel ne törődjék a középiskola,
hanem az, akit kibocsátott és az a főiskola,
melyben tanulmányait folytatni akarja.

Örömmel várjuk az igért reformot. Re-
méljük, hogy a Gömbös-kormány "sofort"-
programmja végre tényleg azonnal megvalósul
s jövőben a leggyorsabb ütemben alakulnak át
a középiskolák az új elgondolás szerint. Mert ha
újra nyolc évig kell várni, míg a reform befe-
jeződik, akkor félő, hogy újabb miniszter újabb
alakulást gondol ki és az a nyugtalanság, mely
egy évtizede izgatja a középiskolákat, tanárt,
tanulót és szülőket egyaránt, folytatódva rom-
bol. Tehát mielőbbí végleges intézkedést vár
és kér a közvélemény. B. D.

HIREK

VIZKERESZT UT ANI 5. VASARNAP.

Máté 13~~4-30.
"Uram) avagy nem tiszta magot »eteitél-e

a te földedbe?" A szolgáknak ez a kétkedő kér-
dése jellemzi a mai ember állásfoglalását a
bűnnel szemben. Az lsten teremtette a világot)
bizonyára Ő hintegette el a jó mag között a
rosszat is. Ha Ő nem akarná, nem lenne bűn.
Hisz elég hatalmas hozzá. Vagy ha nem Ő
vetette a konkolqt, miért ném akadályozta
meg) hogy a gonosz konkolyhintő kárt tegyen
a vetésben? - Ormuzd és Arimán állandóan
viaskodtak egymással) a keresztyének Istene
nem volna elég erős arra) hogy a sátánt le-
győzze? - Ne bízzuk az Istenre aei, ami a mi
feladatunk. Ha kenyerünkbe nem keverjük bele,
a konkoiut, a rosszat nem tudnánk ,mi magunk
megkülönböztetni a Jótól? Az Isten elvetette a
jót) a Sátán a rosszat) nekünk csak választa-
nunk kell a kettő között. Majd a nagy aratás-
kor lsten végzi el. a különválasztást : buzát a
csűrbe) konkolyt az örök tűzbe. R.

- Egyházfelügyelői jubileum. Az evangélikus
egyház egyik vezető férfia, a tiszakerület felügyelője,
dr, Zelenka Lajos felsőházi tag, a budapesti ítélőtábla
tanácselnöke, nevezetes egyházszolgálati jubileumhoz
érkezett, A napokban volt tíz éve annak, hogy a tiszai
evangélikus egyházkerület felügyelői: világi elnöki mél-
tóságába iktatták, negyven éve pedig, hogy az akkor
közéleti pályáján induló ifj, Zelenka Lajost felügyelő-
jének tette meg Kölcse község evangélikus gyülekezete,
A kerületi felügyelői jubileum alkalmából számosan
keresték fel jókívánságaikkal Zelenka Lajost, köztük
báró dr, Radvánszky Albert, az evangélikus egyház
egyetemes felügyelője és a kerület élén elnöktársa :
dr, Geduly Henrik püspök.

- Dr. Bexheft iskolaorvos halálos villamos szeren-
csétlensége. Dr, Bexheft Ármin székesfővárosi kerületi
orvos, a budapesti evang. leánykollégium iskolaorvos a,
január 30-án este hét óra tájban az Erzsébet-tér és
Deák Ferenc-utca sarkán leugrott egy villamosról.
Olyan szerencsétlenül esett 'el, hogyapótkocsi kere-
kei alá került, amélyek térdben levágták lábát, összes
bordáit eltörték, azonkivül fején is súlyosan megsebe-

sítették. A mentők a Rókus-kórházba vitték, ahol be-
szállítása után néhány perccel meghalt.

- Segédlelkészáthelyezés, D. Raffay Sándor
püspök Kósa Pált Orosházáról Rákoskeresztúrra ,he-
lyezte át a beteg Noszkó István lelkész mellé segéd-
lelkésznek, Orosházára pedig Farkas Lajost rendelte
ki esperesi s.-lelkésznek.

- Gyászhír. A budapest-kelenföldi evang, egy-
házközséget újabb gyász érte. Jakobey Gyula, az egy-
házközségnek az alapítás óta a legutóbbi időig tény-
leges, majd tb, örökös gondnoka, életének 57. évében
özvegy és két. kis árva hátrahagyásával elhúnyt. A
boldogultat az egyházközség, tagjainak nagy részvéte
mellett február 2-án temették el a Farkasréten.

- A rendőrség őrizetbe vette a kiskőrösi PÜD-
kösdisták vándorapostolát. A kiskőrösi pünkösdiek val-
lási őrülete olyan mérveket öltött, hogy a hatóság
kénytelen volt közbelépni. A szekta vándorapostolát a
csendőrség őrizetbe vette. Sárkány Sándor, az őrizetbe
vett apostol halasi származású földmíves és a környék-
beli községekben, mint prédikátor szerepelt.

- A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nem-
zeti Szövetsége február 10-én, pénteken este fél 8 órai
kezdettel a Zeneművészeti Főiskola nagytermében mü-
vészi előadó estét rendez, amelyen közreműködnek
Báthy Anna, a M. kir. Operaház tagja, Dullien Klára
hegedümüvésznö, Simonffy Margot elöadómüvésznö,
Stefániai Imre zongoramüvész, Harsányi Zsolt író,
Laurisin Lajos, a M. kir. Operaház tagja és a Budai
Dalárda. Belépőjegyek 4-1 P árban előre válthatók a
M. K. L. N. Sz. központjában . (Budapest, IV., Vácr-u.
78-80. 1. 5.).

- A Budapest Ill. ker. (Óbuda-újlaki) ágo h.
evang. egyházközség január 29-én tartotta elszámoló
közgyülését, amelyen nagyon sok hívő vett részt. A
lelkész az 1932. évről való jelentésében az evangélikus
gyülekezet feladatairól beszélt az emberek társadalmá-
ban. Ma: az- a 'helyzet, hogy egyéb egyházak-a mi gyü-
lekezetünket tekintik missziós területnek, holott elhiva-
tás a szerint a mi gyülekezetünknek feladata az ígétöl
elhajolt egyházak és szekták között az Isten igéje
szellemében missziót teljesíteni. Egyházunk gyüleke-
zeti élete nem olvadhat bele a társadalmi életbe, mert
akkor elveszti küldetését, elveszti Isten igéjét és ez-
zel létjogosultságát. A jelentés a továbbiakban ki-
fejezést ad a gyülekezet templom után való vágyának
és reményének ad kifejezést, hogy az előjelek után
ítélve, Isten kegyelméből ezen vágy hamarosan telje-
sülni fog. Istentiszteletek- jól voltak látogatva. Vallás-
tanításban részesült 315 ev. tanuló, heti 44 órában. A
belmissziói munka a vasárnapi iskola, serdülő leányok
órája, cserkészet (315. sz. Luther Márton cserkész-
csapat), konfirmált ifjak bibliaköre és konfirmált
leányok bibliaköre, nőegyesület és Luther Szövetség.
Különösen a Nőegyesület teljesített szép munkát a
szegények hathatós gyámolításával. A gyülekezet a
szegénygondozásra adójövedelmének 25%-át" 1200 P-t
adott. A charitatív célra más adományokkal együtt
jutott mintegy 3600 P. Az 1932. év lélekmozgalmi
adatai: (zárójelben mult évi adatok): kereszteltetett
46 (27), konfirmáltatott 33 (29), ,házasságra meg-
áldatott 20 pár (13), úrszentvacsorában részt vett 597
(564), tőlünk kitért 9 (6), hozzánk áttért 23 (6), te-
metésre megáldatott 59 (32). Az 1932. évről szóló
zárszámadás az egyházközség számlájan 29.458.92 P
bevételt és 25.226.87 P kiadást tüntet fel. A kedvező
eredményt erősen befolyásolja az alapok kedvezőtlen
állapota, amelyeket évről évre dotálni kell. Az 1933.
évre szóló költségelőirányzat az egyházközség szám-
láján 20.880.94 P szükségletet és 25.373 P fedezetet
(mult évi maradvánnyal együtt) tüntet fel. A fiók-
egyházközségek és szórványok kibocsátás ával kapcso-
latban az ezen szórványokban kifejtett hűséges munka
elismeréseként a közgyülés Mezriczky Elek csillag-
hegyi felügyelőt, Tirscher Frigyes pilisvörösvári fel-
ügyelőt, Martin János pomázi gondnokot és Schweiber
József budakalászi gondnokot tiszteletbeli presbite-
rekké választotta meg.
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!.-.- Bőjti előadások A budapest-kelenföldi evangé-
likus templomban (1., Lenke-ut 56.) "Jézus élete és

.rnüve" címen bőjti előadássorozatot rendeznek. Az elő-
adások-sorrendben a következök : 1. Március 2-án: Jé-
.zus gyermek- és ifjúkora. Szántó Róbert budapesti rel-
Kész. 2. Március 9-én: Jézus férfikora. Szücs Sándor
magyaróvári lelkész: 3. Március 16-án: Jézus, a pró-
féta. Duszik Lajos mískolcí esperes. 4. Március 23-án:
'Jézus,a .röpap és király. Budaker Oszkár soproni lel-
kész. 5·.i Március 30-án; A Krisztus nélküli világ. Dr. B.

i.;GaudYLászlo budapesti hitoktatási igazgató. >3,Ápri-
.;lis 6-án: A Krisztus megváltotta világ. Kemény Lajos
=budapestf esperes, 7. Április 13-án: Ürvacsor'aí áhitat
és Ürvacsoraosztás. Szántó Róbert lelkész. Az elő"

. .adások' minden alkalommal délután 6 órakor· kezdöd-
-nek, és znűvészí ének- és zeneszámok egészítik ki.
s [-;ú ,',.!- A külföldi magyar ember ethikájáról tart a
':bécsi ~ Collegium Hungaricumban '(Bécs, Museum
Stra:sse 'f.) február ll-én este 6 órakor előadást Kapy
Béla dr ...evangélikus püspök. Ugyanő prédikál február
12-én délután 3 órakor magyarul .a bécsi osztrák i'e-

..formátusok templomában (1., Dorotheer Gasse 16.).
LtIí:vjukc.fel bécsi magyar ismerőseink figyelmét ezekre
.az, alkalmakra, 'amikor erkölcsi kötelességeikről hall-
hatnak és amikor magyar énekben és imádságban dí-

c G:;;~r~~tikIstent. Közli: Incze Gábor.. ..... ..
i-;: ,c·-,- .Külmissziói ünnepély. AklSkorosl gyulekezet
j:;muár 22-én tartotta meg évenként szokásos külmísz-

? szíöí. ünnepélyét, amely szép bizonysága az egyre foko-
;,zódó'. külmísszíöí érdeklődésnek. Az ifjúság alkalmi
's~índa~ab, párbeszéd előadásával, szavalatok s énekek-
kel csinált a nemes ügynek szép propagandát, Hulvey
István ig. lelkész "Félbe maradt ház" címen, Nehem.
'IV. 6. alapján tartott írásmagyarázatot arról, hogy ne-
künk kell tovább folytatnunk annak az otthonnak fel-

'épí,tésé,t, melynek alapját Jézus rakta le. Ez a munka
..azonban sok áldozatot követeL Annak, hogy az elhin-
tett' m-ag jó földbe hullott, legfényesebb bizonyítéka az
ünnepély' anyagi eredménye, mert offertóriumokból és
adományokból 70 pengő folyt be a külmisszió céljára.

, ~Z ,Iste.n .bizonyára gazdagon megáldja a nemes szt-
vek áldozatkészséget. ,
". - A győri evang. egyházközség tanácsa január

t 2'9-én·ülést tartott, amelyen D. Kapy Béla püspök
;';Egyházunk erőpróbája" címen tartott a presbiterek-
nek előadást.

"j " ..:"A. budapest-X. kerületi ifjúsági Luther Márton
~kö~ febrúár 2-án kultúrestét rendezett, amelyen Lay
·)oéti-ő.iit elnök mondott megnyítót, 'dr. Varsányi8;mil
feisőháZi .tag tartott előadást és Majba Vilmos telkész

j;monii6tt~áróbeszédet. Szerepeltek még Kéry'Mária és
"Gyula:' negedüszámokkal; azonkívül egy ifjúsági szín-
darabot, magyar, német és angol verseket adtak elo.

J ,,, .c.: Emléktáblát a hősi halott tanároknak és ta-
'nuló-kn~k! A közoktatásügyí miniszter elrendel te, hogy
minden tanintézet hősi halált halt tanárainak és tanít-

~·>:ányái.Íi:ikemlékét megörökítő' emléktáblát állítsanak
'fel sa;>; emléktáblák előtt elhaladva, úgy a tanárok,
'm,i~taz 'ifjúság tiszteletük jeléül emeljék meg kalap-
jukat. .!iL' tanév első és utolsó hónapjában az' intézet
ifjúsága a tanári testület vezetésével vonuljon el az
emléktábla előtt. Az intézet legfelsőbb osztályának
tanulót az intézettől való szokásos búcsúzásí ünnepsé-

,g.ek alkalmával az intézeti -smléktábláktöl is búcsúz-
. zanak .el. A rendelet még több utasítást is ad a hősi
halott'ak' emlékének ébrentartására.

:.'.\ ,.; ".::'c. 'Biblia" címen dr. MohI' Győző budai presbí-
J:t~;;':-t~n:~~mysteriumot írt, melynek bemutato dísz~
'er<5adá§amárcius 4-én este 7 órakor lesz a budapesti Dr. Oravecz Ödön s. k.
'r1;>arqské'pző Protestáns Egylet nagytermében.
1":.• ' -:.,--Segédlelkész áthelyezés. Raffay Sándor bánya-
k~rüleh püspök Balczó András kiskőrösi segéd-

"lelkésat 'február elsej ével ottani szolgálata alól felmen-
?(eÜ'e'.s' egy _évre szölö szabadságelással Nyíregyházán
téljesítendö szelgálatra a tiszai kerületbe elbocsátotta.

'Helyér:e .Zsemberovszky János tótkomlósi segédlelkészt SZERKESZTŐSEG TELEFONSZÁMA: 59-2-Ól
r,~lJ-d.ert7 ~iskőrösre. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRr CSEKKSZÁ~LA:

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 77934

. "- Böma templomai. A "Diario Romano' e vsu-
cano" legújabb kötete szerint az Örökvárosban jelen-
leg van 390 templom, 160 nyilvános és félnyilvános ká-
polna, .53 oratóriumo Ezenkívül van 44 régi keresztény
temető, 93 olyan templom, melyet 1870 óta bezártak,
átalakítottak, vagy leromboltak és 25 építés alatt lévő
egyházi épület.

- Istentiszteleti Napló (nyomtatvány) az isten-
tiszteletek, vallásos összejövetelek idejének, azokon
résztvevők számának, alapige. előadók nevének stb. be-

. jegyzésére. újból megjelent; 10 ív fűzve, címlappal, kb .
egy évi. 152, istentiszteleti bejegyzés céljára ·portómen-
tesen 2.50 P. Megrendelhetö : Ev. lelkész, Magyarboly.
Csekkszám: 36.935.

- Az éhenhalástól mentí meg egy lakatos és sze-
relő htttestvérünket és CSaládját, aki állandó vagy
ideiglenes munkát ad neki, Címe lapunk szerkesztö-
ségében meg tudhatö.

Kéröszó
minden igaz magyar ~mberhez!
A bányai evangélikus egyházkerület hat évelőtt átvette

az aszódi reálgimnáziumot, mert nem hagyhatta, hogy Pe-
tőfi iskolájának ócska falai valósággal összedőljenek az in-
tézetet felekezeti különbség nélkül látogató 400 tanuló fe-
lett. Nem hagyhatta elpusztulni ezt az 1764 óta fennálló ősi
iskolát, amelynek tanútói közül a magyar közélet oly sok
jeles ferfia került ki. A magyar' tudománytörténelem legszi-
gorubb és legelfogulatlanabb bírája: Gyulai Pál egykor
ezeket' mondotta az aszódi iskoláról : "Az a három év,
amelyet Petőfi ez iskolában töltött, elhatározó befolyást
gyakorolt egész életére Mint szorgalmas és kitünő tanuló-
n rk ez iskola tantermeiben kezdett fejlődni szelleme, ez
iskola könyvtárában ismerkedett meg bövebben a magyar,
latin és német irodalommal s midőn kikerülve innen, is-
koláróí iskolára hányódott és csakhamar elhagyva mind~n
iskolát, korán az .élet nagy iskolájába sodrodott : az It~
nyert műveltség alapján fejlődött tovább. Aldás az aszódi
algymnasiumra, mely Petőfinek megadta az alapot."

Ezek szerint teljesen jogosult és indokolt volt az
egyházkerület azon elhatározása, hogy a száz' tanulóra

.épült vályogház helyett egy szerény, de megfelelő iskolát
épít a magyal' tanuló ifjúságnak, hol Petőfi neve. lelke, hagyo~

,mánya tovább éljen. A világválság okozta súlyos gazdasági
hanyatlás azonban rendkívül nehéz helyzetbe hozta a
fenntartó egyházkerületet. Az új iskola kész, teljesen egy-
szerű, nincs berendezésében egy új darab sem, alkotásánal
térben és anyagban takarékoskodtak, azcnban az építés
költségének fedezetét egész rnértékben nem birja elő-
teremteni a bányai egyházkerület.

A komor idők ellenére is ezért fordulunk ma minden
igaz magyar emberhez esdő szóval, hogy legalább egy
pengős adományával áldozzon Petőfi' egykori iskolájának.
Reméljük," hogy nem lesz oly rideg sziv, melyekérést
elutasítaná. Akiknek pedig a jó lsten többet adott, vagy
akiket még más szálak is fűznek az aszódi iskolához,
azoktól elfogadunk többet is.

Reméljük és hisszük, hogy a nyomorúságnak ebben a
nehéz idejében is kérő szavunk meghallgatásra talál. A jó
lsten gazdag áldását kérjük minden kegyes adakozóra!

Teljes tisztelettel és hazafias üdvözlettel

az iskola igazgatója,
Pekár Gyula s. k.

az iskola felügyelője.

A szerkesztésért felelős:
SZÁNTÓ RÓBERT IDr.
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Szerkesztő ség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

lilii:

--
EGYHÁZTÁRSADALMI,

BEL MISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS
EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

Amítkönnyen Iélremagyarázhatnak.
A napilapok tudósítása szerint a herceg-

prímás január 29-én vasárnap délután a buda-
pesti "Örökimádás" templomában tartott ú. n.
engesztelő imakilenced befejezésekor mondott
beszédében többek között a következő kijelen-
tést tette: "A vallás elhanyagolása, az egyház
mellőzése, Isten megtagadása meg is termi a
maga gyümölcseit nemzeti és nemzetközi vo-
natkozásban egyaránt, amióta az erkölcsi tör-
vények ellen való tusakodás kimondotta a ké-
nyelmes szót, hogy egyedül a hit üdvözít. A
hit - cselekedet nélkül." (Pesti Hirlap 1933.
január 31-iki szám).

Amennyire helytálló s általános igazságot
fejez ki az idézett mondatszerkezet főmondata,
épenannyira szolgáltathat alapot a sajnálatos
félremagyarázásokra annak az időhatározói
mellékmondata.

Senki sem kívánhatja még oly kiváló köz-
jogi positióban élő egyházi férfiútól sem, aminő
a, hercegprímás, hogy behatóan tanulmányozza
és így teljesen tisztában legyen például az
Augustana Confessiónak a hit és az ú. n. jó-
cselekedetek egymáshoz való viszonyát meg-
határozó cikkelyeivel." amelyekből nyílvánvaló,
hogy az Augustana Confessio-amidőn a keresz-
tyén ember számára Isten ingyenvaló kegyel-
méből egyedül az élő és megigazító hitnek tu-
lajdonít üdvözitő erőt, ugyanakkor kifejezetten
megállapítja, hogy az élő hitnek természetes
velejárója, belőle eredő, tőle elválaszthatatlan
gyümölcse a jó cselekedet, tehát hogy nincsen
igazán élő hit a Krisztusban megszentelődött
élet (a jócselekedetekben megnyilvánuló bi-
zonyságtétel) nélkül, és nincsen igazi jócsele-
kedet igazi élő hit nélkül.

De annyit lehetett volna remélni még sok-.
kal kevésbbé jelentős őrálló helyen működő

* De ismernie kellene a Rómabeliekhez írott le-
vél 3, 28. versét; amelyből világosan kítüník, hogya
"sola fide" gondolata Páltól ered, aki pedig hitbeli
dolgokban nem a kényelmes utat kereste.

egyházi férfiaktól is, mint amínő az esztergomi
érseki szék, hogy amidőn kijelentéseket tesz-
nek a hit és a cselekedetek viszonyáról, ez a ki-
jelentés ne akként legyen .formulázva, hogy
abból a kevésbbé jártas olvasónak vagy hall-
gatónak, aki csak annyit tud, hogy az evan-
gélikus hitfelfogás lényegi vonása az, hogy
csak a hit üdvözít: azt a következtetést kelljen
levonnia, mintha ennek a dogmatikai állás-
pontnak kérlelhetetlen következménye volna
"a vallás elhanyagolása, az egyház mellőzése,
az Isten megtagadása" , mert hiszen amint ez a
kijelentés félreérthetetlenül céloz is reá, sze-
rinte "az erkölcsi törvények ellen való tusa-
.kodás mondotta ki a kényelmes szót, hogy
egyedül a hit üdvözít".

Ilyen összefüggésben nyilvánvaló, hogy
ezt a magas helyről származó kijelentést, leg-
alább Róma hívei egy részében, könnyen félre-
magyarázhatják s belőle azt a következtetést
vonhatják le, hogy tehát az evangéliumi alapon
álló egyházak hívei (köztük hazánk annyi suk
jelese) a vallást elhanyagolják, az egyházat
mellőzik, az Istent megtagadják.

Nem veszik észre, hogy a 190 millió főnyi
evangéliumi alapon álló egyházakkal szemben
ilyen túlmerész következtetések re alapot adni
nem egyéb, mint káros félremagyarázásokra
szolgáltatni alkalmakat?

Talán felesleges emlékezetbe idézni, hogy
se Spanyolországban, se Mexikóban, se Portu-
gáliában, se Franciaországban, se Oroszország-
ban nem az Augustana szerint tanították és
tanulták a katechismust, s mindezekben az
államokban mégis elhanyagolták a vallást,
mellőzték az egyházat, sőt megtagadták az Is-
tent! Ellenben nem tették ezt a túlnyomórészt
evangéliumi 'alapon álló Amerikában, Angliá-
ban, Svédországban, Norvégiában, Finnország-
ban és Dániában stb. stb.

Több méltányosságot, igazságérzetet vá-
runk és vár maga a történelmi és statisztikai
igazság - a kijelentésekben.

__ 1
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Aháva folyóvíze mellett ...
Ezsdrás 8) 21-22:

Ekkor bőjtöt hirdeték ott az Ahá-
va folyóvíz mellett, hogy megaláz~
nók magunkat a mi Istenünk előtt)
hogy kérnénk tőle szerenesés utat
magunknak) családainknak és min-
den marhánknak. Mert szégyeltem
vala a királytól ,kérni sereget és lo-
vagokat oltalmunkra a mi ellensé-
geink ellen ez útban) mert ezt mond- .
tuk volt a királynak) mondván: A
mi Istenünk kegyelme van mindazo-
kon, akik őt keresik) az ő javukra ée
az ő hatalma és haragja mindazo-
kon, akik elhagyják őt.

Az Északi Jeges tengerben van egy sziget; a
neve Kilin. A sziget közepén van egy érdekes tó, mely-
nek víze három rétegben válik el egymástól. A tó öt
méter mélységig édes vizű, alatta következik egy sós

. vízréteg, a tófenék pedig kénsavas vizü. A tizenhét
méter mély tóban csak tizenkét méterig van szerves
élet, azontúl jön a halál birodalma.

Azt hiszem, hogy ehhez a különös rétegezésű tó-
hoz hasonlít az ember lelke is. A lélek felszínén van
csupán a hitnek és szeretetnek a rétege, alatta az ön-
zés, fenekén agyülölet . . . Hányszor kellett szomo-
rúan tapasztalnunk, hogy az ember lelke nem fenékig
hit) hanem az alatta megbújt sötét erők csörgetik és
szaggatják el láncaikat és dübörögve-bőgve törnek
elő, mint vulkánikus erők a felszínre! A lélek tavának
vize ilyenkor megváltozík, a fenékhullámoktól felriasz-
tott kénsavas víz leszorítja a felső édes vizet, a halál
elnyomja az életet.

A forrongó ember és a forrongó világ hite túlon-
túl felszínes. Rögtön megbukik, rögtön eltünik a leg-
első alvilági morajlásra. Nem állja ki a' próbát. Nem
tud dacolni, mint szíkla a szélvésszel, mínt százados
tölgy az erdő viharával. A hit nem tud vérkeringéssé
lenni, nem tud megfeszült izommálenni, a mí hitünk
nem tudja legyőzni a világot!

A bágyadt korból visszanézünk a hitnek arany-
korára. Aháva folyóvize mellett áll egy kisded csoport.
Babyloniából indulnak vissza Jeruzsálembe. A vezérük
Ezsdrás, akinek semmije a világ, mindene az Isten. Vi-
szik haza Babyloniából az aranyat-ezüstöt Istenük
templomába. Mielőtt elindulnak u közel öthónapos ve-
szélyes útra, Ezsdrás bőjtöt hirdet az Aháva folyóvize
mellett, megalázzák magukat az Isten előtt, szeren-
esés utat kérnek töle maguknak, családjaiknak és
minden marháiknak . .. Lehajtott fejjel, porba aláz-
kodva állanak az Úr színe előtt. Az Isten számukra
nem jeles ünnepen felcsillanó fénysugár, aki újból el-
borúl, hanem védelem az úton a rablóbandák ellen,
rendületlen bizalom útjuk sikerében, fejüket gyermeki
módon az Isten ölébe hajtó megnyugvás, hogy ök al-
hatnak nyugodtan, ha az Isten ébren van és szárnyai-
val betakarja őket . . . Az Isten nekik nem felszín, ha-
nem az egész lelküket kítöltö teljesség.

És a kincs-karaván elindul Isten nevében emberi
segítség nélkül!

Ma - amikor az aranyszálIítmányokat gépfegy-
veres, kézigránátos osztagok őrzik és kísérik - azt
mondanák az Aháva folyóvize mellöl induló kis csapat

vállalkozására: őrültek, ingerlik az alvó oroszlánt, kí-
sértik az Istent! . . .

Ezsdrás pedig azt mondja: "Mert szégyeltem vala
a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a
mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt
a királynak, mondván: "A mí Istenünk kegyelme van
mindazokon, akik öt keresik, az ö javukra és az ö

hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják öt."
Ezsdrás szégyelt fegyveres segítséget kérni ak-

kor, amikor az Úr ügyéről van szó. Majd megvédi
Isten az ö kisded csapatát emberi segítség nélkül is.
Mily hatalmas hit, mily megdöbbentő erő, mily ret-
tenthetetlen bátorság árad ki Ezsdrás lényéböl, ami-
kor elutasít magától minden emberi erőt, csakhogy az
Úr erejéből élhessen. Ez az, ami a mi korunkból hiány-
zik! Mi bízunk emberben, intézményekben, saját böl-
cseségünkben, bálványokban, de már nem tudunk
bízni az Istenben. Nem tudjuk' szégyelni az emberi se-
gítséget, mínt Ezsdrás, nem tudunk vérünk minden
sejt jével porba alázkodni az Úr hatalma előtt, aki erő-
sebb minden embernél és minden emberi intézmény-
nél. Elkaptuk az emberben való bízás ragadós beteg-
ségét. Lázasak vagyunk . .. Beteg vízióink vannak,
rémképek gyötörnek, nincs nyugalmunk ... Az evan-
gélikus életnek ki kell gyógyulnia ebből a fertöző jár-
ványból. Le kell mondanunk önerönk délibábjáról, hogy
az Úr erejében bízhassunk. Az Isten ne legyen életünk
felszíne csupán, hanem fenékig lehatoló villámcsapás,
ami fölperzsel minden szemetet. pozdorját, bozótot,
amire szükségünk nincs és csak azt hagyja meg ben-
nünk, ami örök . . .

Mily fájdalom, hogy a mi korunk nem tud
hinni!

Milyen mélyröl jovo sír~s zokog Jézus szavaiból,
amikor azt mondja nékünk: Legyen hitetek Istenben!
Hogy perzseli Ézsaiás próféta keblét az isteni tüz,
amikor így könyörög népének: Oh, szünjetek meg hát
az emberben bízni, akinek egy lehellet van az orrá-
ban, mert hát ugyan mire becsülhető ő? Milyen szent
harag perzselő lángja csap ki Jeremiás próféta lelké-
ből, amikor az átokig ragadtatja magát nagy hitében
és hírdeti: Atkozott az a férfi, aki emberben bízik és
testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ö

szíve! A Szentkönyv mindenütt éles határvonalat .húz
az ember müve és Isten müve között, a múlandó és
az örökkévaló között, a bünös és a szent között. Fen-
nen hírdeti a biblia, hogy amihez az ember hozzáér,
azt megfertőzteti.

"Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne
építsd azt faragott köböl : mert amint faragó vasadat
rávetetted, megfertőztetted azt." (II. Móz. 20, 25.). És
Finnország lelki fölébresztője, Ruotsalainen Pál azt
hírdeti, hogy "a bün érintésétöl miként szennyeződnek
be még az Ür adta lelki kincseink is." (Oravala: Pa-
raszt próféta 217. old.).

Legyen hitünk tehát, de nem emberben, hanem
Istenben. Lelkünk és sorsunk formálásának a gond-
ját tegyük le nyugodtan az Ö kezébe. Megható pilla-
nat, amikor Ezsdrás kis csapata az Aháva folyóvize
mellett dacosan szakít a világgal és minden benne
valóval és kizárólag az Urat ismeri el élete egyetlen
vezérének! Szerencsés utat, Ezsdrás!

Endreffy János .

•
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Az egyházalkotmány revíziója.

Az 1932-ben lezajlott kerületi és egyete-
mes gyűléseken megállapítást nyert, hogy a
megfelelő anyagi fedezet hiányában az egyéb-
ként minden illetékes tényező által szükségee-
nek tartott zsinat nem hívható-össze és az elő-
készítő bizottság munkálatai nem adhatók
közre. Igy. egyelőre nincs mód arra, hogy az
előkészítő munkálatok anyagával szemben fel-
tétlenül szükséges, a gyakorlati élet ismerői
által eszközölt egészséges bírálat, ugyancsak a
gyakorlati élet által megkövetelt szükségszerű
pótlás megnyílvánulhasson. Már pedig a gya-
korlati életből fakadó hozzászólás ok e munkánál

. nem nélkülözhetők. E hiány áthidalását céloz-
zák azok a közlemények, amelyek bekőszön-
tőnkben adott programmunkhoz híven a fenti
összefoglaló cím alatt időről-időre megjelennek.

Nem" adunk rendszeres alkotmány terv eze-
tet. Nem célunk egyseges átfogó bírálat adása.
Esetről-esetre tollunk hegyére vesszük az
egyházalkotmány egyik-másik rendelkezését,
rámutatunk hibáira és elmondjuk erre vonat-
kozó felfogásunkat. Nem állít juk, hogy az el-
mondandók abszolut értékűek, de hisszük, hogy
azok olyan gondolatok és eszmék, amelyeken
lehet és kell is vitatkoznunk. Éppen az a cé-
lunk, hogya hangoztatott eszmék felvetésével
vitát, bírálatot provokáljunk, amelyen elindul-
va megnyilvánulhasson a lelkek szunnyadó ki-
vánalma, a gyakorlati ember praktikus gondo-
lata s ezzel megadassék az az egészséges alap,
melyen az új egyházalkotmány épülete jól és
szilárdan felépülhet. A gyakorlati megvalósi-
tás érdekében következő számunkban közölni
fogjuk az első idevágó közleményt.

Kérjük olvasóinkat, hogy e munkánkban
akár új tárgykörű cikkek, akár a megjelentekre
vonatkozó bírálat, vagy észrevétel nyujtásával
támogatni szíveskedjenek.- Örömmel és szíve-'
sen közlünk le minden cikket, vagy indítványt,
amely tárgya és kidolgozása szerint alkalmas
a kitűzött cél megközelítésére. Természetesen
kérnünk kell, hogy a beküldött munkák lapunk
terjedelméhez mérten kellő tömörséggel szöve-
geztessenek. A fenti cím alatt megjelenő gon-
dolatok és eszmék irányítására Dr. Benezur
Vilmos ügyvédet, a békési egyházmegye ügyé-
szét kértük meg, aki ezt a munkát örömmel
vállalta.

Egységes adó kulcs
a budapesti egyházközségekben.

A budapesti egyházközségek közül a pesti (Duna
balparti) magyar egyház, a kelenföldi és az óbudai
egyházak vezetői értekezletet tartottak, amelyen az
egyházi adózás egységesítését határozták el Budapest
egész területére. Sok elégedetlenségre és a hívekkel
való súrlódásra adott ugyanis alkalmat, hogy egyik
egyházközség területéről a másíkéra átköltözve egészen
más adókulcs szerint vetették ki a hívekre az adót.

Az új adókulcs alapelve a progresszivitás, vagyis a
nagy jövedelmü egyháztagok súlyosabb megadóztatása
és a kisexisztenciák minél nagyobb kírnélése. Ez a bi-
zottság, hogy az elégedetlenséget a minimálisra csök-
kentse, az adókivetésnél igen sok kategóriát állított
fel. A szerkesztőség szükségesnek tartja ezt az egész
adózási tabellát leközölni, hátha ezt megismerve, a
többi pesti egyházközségek is ,elfogadják és esetleg
vidéki egyházközségeknek is alapul és kiindulási pon-
tul szolgálhat. A tabella a következő:

1000 pengőn felüli havi jövedelemnél 60 P és a
vagyon- és jövedelmi adó 5%-a.

1000.pengőnél kevesebb havi jövedelemmel ren-
delkezők csak a vagyonadó utáni 5%-ot fizetik, mint
pluszt. .

2000 pengőn felüli jövedelemnél 60 P, a kivetett'
vagyon- és jövedelemadó 10%-a.

901-1000
801-900
7.01-800
601-700
501-600
401-500
331-400
281-330
231-280
201-230
:).71-200
140-170
120-140
120 P-ig állandó havi

bérjövedelem után. 2- 4.- P
Napi és heti bérjövede-

lem után. . . . 1- 3.- P
Általános megjegyzések: Az adóösszeget egyen-

ként az illető egyházközség adókivető bizottsága ál-
lapítja meg. - Akinek jövedelme 'többféle foglalkozás-
ból ered, annak a tényleges összjövedelme képezi az
adóztatás alapját. - Ha férjnek és feleségnek külön-
külön keresete van, az adó az összjövedelmük után
számítandó. - Az adózó jövedelmébe beszámítandó a
lakbér is. - Az egyes adótételek keretén belül a mí-
nimum vagy maximum alkalmazása tekintetében az
adózó személyes körülményei veendők figyelembe. ~ A
nyugdíjasokat a ténylegesen élvezett nyugdíjnak meg-
felelő osztályba kell sorozni. - Az állami és városi
tisztviselőknél és alkalmazottaknál a lakbér az adó-
alaphoz számítandó, mert a magánalkalmazottaknak
sincsen külön lakbérjövedelmük, hanem az bennfoglal-
tatik keresetükben. ~ A vegyesházasságban élő nö a
felét fizeti annak az adónak, amit férje fizetne, ha a
mi egyházunkhoz tartoznék. - Avegyesházasságban
élő férfiak a jövedelmük utáni adónak kétharmad-
részét fizetik. - Mínden önálló keresettel bíró család-
tag és egyén keresetének megfelelő jövedelme után kö-
teles adót fizetni.

A budapest-kelenföldi egyházközség már az új
adókulcs szerint vetette ki az 1f)33.évre szóló adót.

54-60.- P
47-53.- P
40-'-46.- P
33-39.- P
27-32.- P •
22-26.- P
18-21.~ P
15-17.- P
12-14.- P
9-11.- P
7- 8.50 P
5- 6.50 P
4- 5.-c- P

FIGYELÓ.
A hercegprímás beszédének egyik szaka-

szával a vezércikk foglalkozik. De nem mehe-
tünk el szótlanul országszerte nagy feltűnést
és még a józanabb katolikus testvérek körében
is meg.botránkozást keltő beszédének egy má- .
sik szakasza mellett sem. Ez így hangzik:
"Epen ezért mindnyájan, akik itt vagyunk, de
nemcsak mi, hanem az ország egész katolikus-
sága, akik 67 százalékot teszünk ki és a több-
ség jogánál fogva mondhatjúk, hogy a nemzet
mi vagyunk, iparkodjunk magunkban felállítani
Krisztus országát" stb. . . . Semmi kifogásunk
Krisztus országának felállítása ellen. Mi is erre
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törekszünk. De hogy gondolja ezt a herceg-
prímás elérni? .A gyűlölködésnek azzal 'a szel-
lemével, amely azóta kapott lábra, amióta ő

tölti be Magyarországon a legfőbb katolikus
egyházi méltóságot? Csernoch János es
Vaszary Kolozs a galamblelkű prímás voltak
olyan jó katolikusok, mint Serédi Jusztinián,
mégsem jutott eszükbe a felekezeti gyűlölkö-
dés lángjait szítani, ellenkezőleg, siettek kezet
fogni a protestáns főpásztorokkal, ha az egye-
temes keresztyénséget veszély fenyegette. A
mostani hercegprímás olyan biztonságban érzi
magát a Krisztus evangéliumát életgyökerei-
ben megtámadó szélsőségekkel szemben, hogy
a felekezeti harcok luxusát megengedi magá-
nak? Ami pedig a 67 százalék többségre való
hivatkozást illeti, tudjuk nagyon jól, hogy nu-
merillus többségük van, de ez nem jogosítja
fel a prímást arra, hogy a nemzet nevében be-
széljen. Először, mert a protestáns. kisebbség
nélkül a reformáció óta a nemzet erkölcsi,
kultúrális, politikai és társadalmi élete el sem
képzelhető, másodszor, mert nem bizonyos,
hogy a többség találta meg az Istennek tetsző
utat. Jézus Krisztus és tizenkét apostola a zsi-
dók között és a pogányság tengerében nem
voltak a többség és mégis az ő oldalukon volt
az igazság. A világnak több, mint a fele még
mindig nem keresztyén, azt pedig talán Serédi
Jusztinián sem gondolja,' hogy ez a Krisztuson
kívül élő többség irányítja az emberiség er-
kölcsi életfutását és szabja meg, hogy mi az
igazság?

*
Próbálja meg a hercegprímás, a százalé-

kos magyar élet legújabb nagy matematikus a
a magyar politikai, irodalmi, művészeti stb.,
stb. életből a protestáns értékeket kivonni,
hogy fog festeni számadása ? Milyen siralmas
lesz a magyar megállás képe az evangélikus
Petőfi, Kossuth, Mikszáth, Berzsenyi, Gyóni, a
református Arany, Jókai, Tisza, Csokonai, Ady
stb., stb. nélkül! Ne számoljunk és ne okos-
kodjunk, uraim, mert úgy tünhetik ki, hogy a
számadásnál óriási plusz mutatkozik majd a
javunkra. Fogjunk inkább össze és halott ma-
gyar mezőkön támasszunk inkább együtt új
valláserkölcsi életet!

*
Senki sem hiszi el, hogya hercegprímás

Isten akaratának szócsöve, amíg szeretetet
nem hírdet. Próbálja megakadályozni annak a
mentalitásnak a terjedését, hogy az állam té-
teles törvényei immorálisak, mert ez is sietteti
a lelkek bolsevizálását. Amíg a vegyes házas-
ság és a törvényes válás utáni második há-
zasság a római egyházban ágyasságként kezel-
tetik, addig azok viselik a felelősséget a
Zboraynék öngyilkosságáért, akik az ilyen
gondolkozást eltűrik, sőt mesterségesen táp-
lálják.

.
A szegedi lelkész évi jelentésében, --..i. m

lyet a gyülekezet havi lapja egész terjedelmében
hozott - a szegedi Egyetemi Luther Szövetség-
gel kapcsolatban megemlékezett a Szövetség
Oszágos Központja által Szegeden rendezett II.
országos kongresseusról is. Figyelmet érdemlő
megjegyzései a következők:

;,A kongresszus kimondotta, hogy ki
.akar válni az Országos Luther Szövetség ke-
reteiből s a kerület fennhatósága alól magát
az egyetemes felügyelő fennhatósága alá ki-
vánja magát helyezni.

Én ismerem az evangélikus ifjúság ön-
állóságra való törekvéseit, méltánylom, sőt
elősegítem, de csak addig, amig abban semmi
sincs, ami meggyöngítené a hivatalos egyház-
hoz való hozzátartózandóságot. Helytelen
útra tévedhet az az evangélikus ifjúság,
amelynek jeligéjéül a hivatalos egyházi szer-
vezet azt írhatná fel, amit Moliernek, a fran-
cia Akadémián levő ·szobrára írtak fel:
"Semmi sem hiányzik dicsőségéből, ő hiány-
zik a mienkből". A kongresszusnak ez a hatá-
rozata lehet legbensőbb szubjektív tiltakozás
az ellen, hogy őt az egyházi életben quantité
negligeable-nak tek intsék , lehet érzelmi és
taktikai reakció, amely nem magasabb szem-
pontok szerint mérlegeli az eseményeket, le-
het - magárahagyottságában - egy elke-
seredett állapot túlfeszültségének a kirobba-
nása, minden lehet, csak: elv nem. És ez a
tünet kell, hogy gondolkodóba ejtse az evan-
gélikus közvéleményt, közötte evangélikus
egyházunk tagjait is.

Több erkölcsi és anyagi segítséget kell
hivatalos egyházi fórumainknak az egyetemi
ifjus ágra fordítania! Fel kell nyitni előttük
az egyházi élet sorompóit, hogy résztvehesse-
nek a belmissiós szervek ifjus ági alakulatai-
ban. Ki kell vetkőznünk abból az előítéletből,
hogy az ifjú csak hadakozni való és csak 'az
öreg való a tanácskozásra. Nekünk, időseb-
beknek igazságosnak és megértőnek kell len-
ni, lényegbeli tárgyilagossággal, az ifjuság
törekvéseivel szemben és nem szabad elfoj-
tani az ifjuság akaraterejében az önállóságra
való törekvést, hanern az ifjak és öregek har-
cában a lelkeket kiengesztelő átalakításra ké-
szen kell állanunk, hogy ne szenvedjen hajó-
törést annyi ifjú önzetlen nekibuzdulás,
amellyel egyházunk sorsát egy jobb holnap
kikötőjébe akarják vinni."

Eddig a jelentés, amelyhez csak annyit fű-
zünk, hogy mi igyekszünk méltányosak lenni
az ifjuság iránt, deugyanazt várjuk az ifjuság-
tói is. A mai nehéz világban nem szabad mind-
járt "haragszom rád" -ot játszani, ha nem megy
minden úgy, ahogy' azt megálmodjuk. Mondja
meg az ifjuság az egyháznak vagy az O; L. Sz.-
nek, hogya hathatós anyagi támogatás eszkö-
zeit honnan vegye, amikor éppen a anyagiak
hiánya folytán pusztuló gyülekezeteket sem tud
megmenteni. .

sal
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Hítvallás.
Irta: ,Miklós Vitéz.

Mult századoknak rég letűnt sugára,
Ragyogj ma újra jelenünk egén.
Mikor a létünk olyan nagyon árva,
S vergődő lelkünk hitben oly szegény.
Törj át napsugÚ a roppant kodoidéken,
Ami mögött új hajnal ragyog,
Ahol kimondják zengőn és keményen:
Kitárt kebellel "Protestáns vagyok!"

Mult századoknak rég letűnt sugára,
Aranyozd meg fáradt homlokunko
Hints új magot a szívünk talajára,
Kik új tavaszról búsan álmodunk!
Egy négyszázados terebélyes fának
Csak egyre nemesedő magvait: -
Új fák hirdessék az egész világnak:
"Elveszett minden, de él még a Hit!"

A Hit, ami a bűntengernek éjén
Mint [árose gyúlt fel négyszáz évelőtt!
Úgy odavonzza a viharok métuén.
Küzdő hajót s a rajta szenvedőt.
És megmutassa: ott a part előtte,
Hol felfrissíti fáradt tagjait ...
A part, a fárosz es a terebélyfa:
Ez mind együtt: a drága ősi Hit!

Hitet vallottak messze Agotában
Négy évszázadja bátor férfiak.
Feltűnt a part s a tenger fároszában,
Fényben állott a magvető s a mag!
És ezer poklon, viharokon, vészen
Győzve áll ottan, arca felragyog:
"Vallom, hogy ágostai hitvallású
És igaz evangélikus vagyok!"

Evangélikus saitó szükségessége.
Modern embereknek nem kell sokat magyarázni,

hogy milyen fontos szerepe van ma a jó sajtónak és az
élénk iratterjesztésnek 'a közfelfog ás kialakulásában.
Mégis rámutatunk néhány példával arra, hogy milyen
halaszthatatlanul nagy szükség van hazánkban a ke-
resztyénséget igazán, bátran munkáló sajtóra: lapra
és könyvre egyaránt. Igen olcsó áron dobták a ka-
rácsonyi könyvpiacra Papini híres müvét : Krisztus
történetét. Evangélikusok is kaptak rajta; hogyne, hi-
szen az ő keresztyénségük középpontjában valóban
Krisztus áll és nem más. Igen ám, de a könyv utolsó
lapjain úgy szól a szerzö a római katolikus feleke-
zetről, mint az Egyházról! Pedig az Egyházat nem
lehet egy felekezettel összekötni, hanem 'csakis az
evangéliom tiszta hírdetésével . .. A Könyvbarátok
Szövetsége, ez az egyébként jószándékú könyvkiadói
vállalkozás, ugyancsak karácsonykor egy régebben
megjelent lexikont küldött rá tagjaira. De elfelejtette
előzőleg értesíteni őket, hogyalexikont annak idején
olyan felekezeti egyoldalúsággal szerkesztették, amely
az egyetemes magyarság jogos igényeit ki nem elégít-
heti. Elég elolvasni belőle a Luther címszó alatti betű-
halmazt, hogy meglássuk, mennyire nem érezték ma-
gukat kötve a tárgyias igazságtól az egyházi vonat-
kozású cikkek írói. Jó szerencse, hogy a lexikon a

méltányos panasz alapján kicserélhető. - A Magyar
Szernle Kincsestára is szép magyar kultúrszolgálat.
Csak azt tartjuk különösnek; hogy míg a római kato-
likus felekezet dolgairól már három szám is megjelent,
addig a reformált egyházról eddig csak egy könyv
jelent meg: Révész Imrétől "A reformáció". Ellenben
a rég ígért szám a protestántízmusról még míndig jké-
sik. Feltűnő az is, hogya vállalkozás keretébep. .in-
gyen illetménykötetként kaphatók a katolicizmusról
és a pápaságról írt könyvek; az előbb említett mü
azonban, mely hivatva volna az olvasókat' az érem
másik oldalával is megismertetni, csak pénzért kap-
ható. Minthogy pedig sérelmezésekkel előbbre nem
'jutunk, nyilvánvalóan tényekkel szükséges a helyes
közfelfogás kialakulásán munkálkodnunk.

S. J .•

Munkás élet.
A válságok mai erőpróbája közben eszembe

jut Eucken. jenai proiessornak, a modern ide-
alizmus képviselőjének a mondása: »minél na-
gyobbak lesznek a házak, ann(jl kisebbek lesz-
nek az emberek». Nem sokan vannak ma olya-
nok) akik az élet harcterén megérdemlik az
arany viiésséqi. érmet. Inkább olyan »férfiakat)~
lehet találni ma) amikor ember kell agátra)
akikbe'l'f nincs kedv és bátorság arra hogy meq-
küzdjenek az élet nehézségeivel és reávessék
magukat hősi lélekkel a munkára. »Bírálni
könnyű) jól bírálni nehéz) alkotni a legnehe-
zebbl" Mivel ez így van) sokan a legkönnyebbet
választják) a bírálgatást. Nem lendítenek sem-
min sem) hanem tehetetlen tétlenséggel ócsá-
rolják) gáncsolják mások becsületes erőfeszíté7

sét, hogy elvegyék kedvüket a munkától~ Eze-
ket a tüneteket Krisztus egyházának az életé-
ben is észlelhetjük gyakran. Ma nem' a Gene-
eárettaoa, hanem az élet tengere háborog s a
tanítványok most is kezüket tördelve jajveszé-
kelnek a hánykodó hajóban: »Elveszünk) el-
veszicnkl' ,

Nem érdektelen tehát) ha rámutatunk pár
szóval a mur::w kötelességére. Az evangélikus
élet nem páholyban ülés, nem napon súlkére-
zés) nem az üdvbizonyosságban való önző) meddő
éldeqélés, hanem a leqaktioabb, örökös munka.
A munkás élet a legszebb imádság a leqkomo-
lyabb hitvallás) a legtisztább szeretet. A te-
remtő erő) a munkás élet tesz minket Istenhez
hasonlóvá) mert maga az Uristen is örökké
munkálkodik. »Az én Atyám mind ez ideig
munkálkodik, én is mumkálkodoml" - mondja
Krisztus Urunk (János evang. 5) 17.). Sokan
pedig azt hiszik) hogy az Uristen abszolut ha-
talma és dicsősége birtokában tétlenül ül csil-
lagtrónusán. Nem! A végtelen világmindenség
örök Királya éjjel és nappal dolgozik kezdet
és vég nélkül. Hallgatagon) csendben. Fenn-
tartja és kormányozza az Univerzumot. Ott
munkálkodik az Ö teremtő ereje a buzaszem
csirasejtjének bűvös centrozomsubom, a szív-
izom idegszálainak sejtjeiben) az atomok elek-
trönjaiban) a kozmikus erőkben) a történelem
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lelkében, költők) próféták látásaiban) az emberi-
ség életének lendületében. Nincs emberi ész)
emberi képzelet és szó arra) hogy felfogja) ki-
fejezze az Uristennek azt a mérhetetlen hatal-
mát) amely mint jóságos) igazságos örök akti-
vitás munkálkodik érdekünkben. És az Ő hason-
mása) az Ő szent fia) Krisztus urunk szintén
a munka hőse. .Nékem. cselekednem kell Annak
a dolgait) aki küldött engem) amig nappal van)
mert eljő az éjszaka) mikor senki sem munkál-
kodhatik" ( János ev. 9) 4,) és »az én eledelem
az, hogy Annak az akaratját cselekedjem) aki el-
küldött engem és az Ő dolgát eloéqezzem".
(János ev. 4) 34,). Ezek az Ő vallomásai a
munkáról. Ő az élete minden percét munkára
fordította) mint a jó lsten. De nemcsak azt
érezte, hogy munkálkodnia .Ieell", hanem azt
is) hogy lelkének éltető eleme a munkálkodás.

Hol vagyunk még mi, az Ő tanítványai Ő
tőle a munkaszellem tekintetében! A mi nagy
lendülettel) lelkesedéssel elkezdett munkánk
lassanként kelletlenül »éqzett robottá válik)
mert elfáradunk) lcimerűlúmk, elkedvetlenedünk
a munka tömege) az eredménytelenség) az elis-
merés hiánya) a rossz akarat miatt. Szüksé-
günk van gyakran pihenésre) szabadságra) üdü-
lésre. Az Ő munkakedvét nem bírta elvenni
senki és semmi sem. Munkaereje nem gyengült
akkor sem) mikor keserűen kifakadt: »Oh hi-
tetlen és korcs nemzedék) meddig kell még
szenvednem titeket!" Honnét vette munkakedve
és munkaereje verhetetlen) elbűvölő nagyságát?
Az Istennel való bensőséges közösségből) az
Istenben való életből. Ő egy volt Istennel) azzal
az Istennel) aki örökké munkálkodik és akinek
nem szegi kedvét földi gyermekeinek gyarló-
sága) tenger bűne) iuilátlansáqa, nem szegi ked-
vét) ha vörös emberkék »detronizálják» o«, ha
keresztyén államok vérben fürdenek világhá-
borusdi koeben, hanem felhozza végtelen irga-
lommal és türelemmel az Ő életadó napját jókra
és gonoszokra és megöntözi az igazak és ha-
misak kenyértermő földjeit ...

Válság van és sok a panasz) sok a kritika
mindenütt. Evangélikus egyházunkban is. De
kérdem: miért is küldött minket az Uristen
erre a világra? Miért bízta reánk az ő szőlő-
földjét) az Ő egyházát? Én úgy tudom) . hogy
nem szüretelni küldött minket a szőlő Ura az
Ő szőlőjébe) hanem kapálni! Azért vannak a
bajok) hogy szüntessük meg őket munkával.
Azért vannak a problémák) hogy oldjuk meg
őket munkával. Azért élünk) hogyrnunkálkod-
junk) addig) amig »nappaZ»van. M'unkásság)
hűséges soha nem fáradó munkás élet az evan-
gélikusok hivatása) hivatalosaké és nem hivata-
losaké, öregeké és fiataloké egyaránt. Ez a
szent munkakészség és munkaszellem egyesítse
csonka hazánk maroknyi evangélikusságát kö-
zös) szent mumkára, melyben azé a palma) aki
szolgája mindenkinek és legtöbbet dolgozik az
ősi) szent egyházért! Pass László.

Miért járassuk gyermekeinket
evangélikus iskolába?

Régebben nagyon kivételes dolog volt az,
hogy evangélikus gyermeket nem evangélikus
iskolába járattak, ma már kezd általánossá
lenni ez a gyakorlat. Felületesen vizsgálva ezt
a tényt, nem látunk benne semmi különöset,
azonban, ha a mélyére nézünk, meggyőződhe-
tünk arról, hogy milyen sok kára van egyhá-
zunknak abból, ha az új nemzedék egy rá
nézve idegen légkörben tölti életének éppen
legfogékonyobb időszakát.

. Nem hiábavaló tehát a föntebbi kérdésnek
legalább néhány oldalról való megvilágítása,
mert tapasztalatból tudom, .hogy a gyermekei-
ket iskoláztató szülők az iskoláztatásnak ezer-
nyi más gondja között nem tudnak elég gondot
fordítani az iskolának még ilyen szempontból
való megválasztására is. Éppen elég a többi
gond, amely az iskolai idő elérkeztével válluk ra
nehezedik: a pénz előteremtése tandíjra, köny-
vekre s más egyebekre, magasabb fokon az is- .
kola típusának megválasztása stb. Az hogy az
iskola evangélikus-e vagy sem, legtöbbször
másodrangú kérdéssé alacsonyodik.

Pedig semmiképpen sem lehet ezt a kér-
dést ilyen lényegtelennek tekinteni. Nemcsak az
egyháznak, de magának az iskolába járó gyer-
meknek is fontos érdekei fűződnek az iskola
helyes megválasztásához.

Hogy ez minél világosabban álljon előt-
tünk, vessünk egy-két pillantást az iskolákra.
Régebben csak a különböző felekezetek tartottak
fenn iskolákat. Nemcsak az elemi és közép-
fokú iskolák, de még a főiskolák is a feleke-
zetek tulajdonai voltak. Ma a felekezeteken ki-
vül iskolafenntartóvá lett az állam is, s részt
kértek maguknak ebből a gondból a községek
is. Ha még ezenkívül a nem nagy számú társu-
lati és magánjellegű .ískolákat is tekintetbe
vesszük, egész sereg iskolafenntartóval kell
számolnunk.

Igaz, hogy mind ez iskolák egységes tan-
terv szerint műkődnek s még az autonómiával
rendelkező protestáns egyházak iskolái is al-
kalmazkodnak az állam idevonatkozó rendel-
kezéseihez, mégis azt kell mondanunk, hogy a
tantervben, tehát a külső formában való meg-
egyezés teljesen elveszti hatását, .mert ezt az
egységes külsőt sokszor nagyon is különbözően
tölti meg tartalommal az iskolák egymástól
erősen eltérő szelleme.

Ha először az egyházi szempontot vesszük
irányadónak. semmi kétség nem marad fenn
abban a tekintetben, hogy a felekezeti iskola
sokkal jobban tudja szolgálni az egyháziasság
és a vallásosság érdekeit. Az evangélikus isko-
lában, elemitől kezdve a legfelsőbb fokig, a
vallásórán kívül is szinte minden percben újra
meg újra tudatára ébred a tanuló evangélikus
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voltának. Az evangélikus vallásosság és világ-
nézet átjárja itt a tanárokat és a tárgyakat
egyaránt, és ha az előbbi tekintetében vannak
is sajnálatos kivételek, mégis általánosságban

(' azt mondhatjuk, hogy maga az iskola evangé-
likusvolta egy különlegesen értékes színt és
életet ad a tanításnak és a nevelésnek. HIszen
közismert tény az, hogy az iskoláskorban lévő,
tehát a fejlődő egyéniség - éppen a jó cél el-
érhetése érdekében - nem nélkülözheti a val-
lásnak mindeneket átalakító erejét. Es' amit e
tekintetben az evangélikus felekezeti iskola
adni tud, azt még a legjobb akarat mellett sem
pótolhatja a másjellegű iskolákban folyó val-
lástanítás.

Hisz éppen a vallástanárok tudják leg-
jobban, hogy milyen nehéz, sokszor bizony he-
roikus küzdelmet kell folytatniok a tanulóval
'a tanulóért olyan iskolákban, ahol az evan-
géliumi szellem adományozása és élesztgetése
pusztán arra a heti egy, s nagyon ritkán két
órai vall ástaní tás ra van visszaszorítva. Mikor
az a gyermek, vagy fejlődő ifjú minden órán
keresztül az evangélikus értékesség mellőzésé-
vel, sőt igen gyakran korholásával és még gú-
nyolásával is találkozik, vagy ha a szürke val-
lástalanság nem kevésbbé ártalmas szelleme
hatja át óráit, - szinte lehetetlen a vallás-
tanárnak mindazt helyreállítan:ia, amit az is-
kolai munka egyéb terein a mi szempontunkból
- akarva, va"gy akaratlanul - lerontanak.

Az a mostanában nagyon gyakran hangoz-
tatott panasz, hogy új nemzedékünk az egy-
házzal szemben közömbössé kezd válni, legna-
gyobb részt arra vezethető vissza, hogy mind
több és több lesz azoknak a száma, akik nem
evangélikus iskolákból kerülnek ki az életbe.
Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy az idők
változásával mennyire megnehezült a lehető-
sége az említett kívánság teljesítésének. Anya-
gi és más akadályai vannak annak, hogya szü-
lők megkeressék a gyermeküknek való iskolát.
De ezek között a más akadályok között nem
utolsó sorban ott szerepel már a szülők közöm-
bössége is. Ma már szinte ismeretlen dolog az,
hogy az evangélikus iskola kedvéért, vagy

'>- mondjuk így: az iskolák evangélikus volta ked-
véért ide vagy oda vigyék a tanulót tanulmá-
nyainak folytatására. Régente félországon át-
kocsiztatták a gyermeket az evangélikus em-
berek, mig csak evangélikus iskolát nem
találtak.

Pedig a tanuló maga is megsínyli lelkében
az idegen iskola légkörét. A fejlődő lélekben
minden kisiklás, minden összeütközés, minden
csalódás súlyos sebeket üt. Ha nem üt sebeket,
akkor megfertőzi a lelket, s ha nem fertőzi
meg, akkor legalább érzéketlenné teszi, olyan-
ná, hogy alig bírja visszanyerni rugalmasságát
egész életében. A fejlődő egyéniség szinte meg-
követeli az érte felelősektől, hogy az emberi
kulturához vezető úton olyanok fogják a kezét,
akiknek a lelkével az ő lelke az isteni kulturá-Lb~ _iS harmonikusan találkozik.

Evangélikus egyházunk mindent elkövet
az újabb időben is azért, hogy megkönnyítse
és lehetővé tegye tanulóifjúságának a saját is-
koláiban való felkészülést. Tegyenek meg a
szülők is mindent ezért a szép célért, mert nem-
csak az egyház iránti kötelességüket teljesítik
ezzel, hanem, gyermekeiknek is biztosabb lelki
alapot nyújtanak az életben való megálláshoz.

Ruttkay-Miklián Gyula.

l!!Ji.-_H_I_R_E_K
HETVENED VASÁRNAj>JA.

Máté 920.1-16.
- A szőZőmunkásokról szóló példázat meg-

mutatja nekünk) hogy az Úr Jézus mit kifogá-
sol az igaz) mondjuk inkább önigazságukban
tetszelgő embereken .. EZőször is) hogy nagyra
vannak azzal és jutalmat várnak azért) amit
megtenniök kötelesség. Nem jogunk) hanem
kötelességünk az Úr munkásai közé állni. Es
máris rest és haszontaZan szolqa, aki a juta-
lom reményében hírdeti ae evangéliumot. De
kifogásolja azt is) hogy igazságtalanságról pa-
naszkodnak. Ezt csak azért teszik) mert nem
ismerik az Isten nagyságát. Az Isten szuoerén
joga az utolsó pillanatban megtérőket ugy'an-
olyan jutalomban részesíteni) mint azokat) akik
mindig érte munkálkodtak. Nincs is) nem is
lehet az isteni kegyelem nyomán járó üdvözü-
lésben különböző fokozat. Az üdvösség a bol-
dogságnak olyan állapota) amei,y csak ugyan-
abban a mértékben áraszthatja el mindaeokat,
akik részesülnek benne. Kifogásolja végül azt)
hogy irígykedve néznek arra az áldásra) amely-
ben' mások részesülnek mert az Istennek min-
deneken felülemelkedő jóságát nem értik meg.
Ha te az isteni jóság és kegyelem áldásait él-
vezed, ne irígyeld) ha az Isten nálad érdem-
telenebbeket is részettet benne.

- Pesthy Pál a magyar evangélikus nö felada-
tairól. A budapesti II!. kerületi evangélikus Nőegye-
sület február l-én tartott müsoros estjén dr. Pesthy
Pái, a bányai egyházkerület felügyelője, nagy beszédet
mondott a magyar evangélikus nö hivatásáról. A nö
szerepe - úgymond - egyenrangy' a közéletben a
férfiéval, ezt a mult század szabadelvű gondolkodása
régesrég megállapította. Az emberiség politikai, gaz-
dasági és lelki tekintetben él súlyos válságidőket. A
legveszedelmesebb kétségtelenül a lelki válság. Ennek
megoldására sem a szociáldemokrácia, sem a kommu-
nizmus, de semmiféle más politikai, vagy társadalmi
irányzat sem képes. A lelki válságot a magyar evan-
géliumi nö oldhatja meg azzal, hogy abban a körben,
amelyben él, Istenhez vezeti és emberszeretetre kény-
szeríti az embereket. A mohácsi vész után a refor-
máció teremtett új életet hazánkban, A reformáció
gondolata élteti ma is nemzetünket. A reformáció asz-
szonyainak diadalmaskodniok kell a lelkek felett.

- Akadémiai istentisztelet. Az evangélikus egye-
temes székház (Üllői-út 24) istentiszteleti helyiségé-
ben a tanév mínden havának első vasárnapján aka-
démiai istentiszteletet tartanak a budapesti evangé-
likus egyetemi és főiskolai hallgatók és tanáraik szá-
mára, A legutóbbi ilyen istentisztelet február 5-én dél-
előtt 11 órakor volt és azon a szolgálatot dr. Kapy
Béla dunántúli evangélikus püspök végezte.
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~ A kiadóhivatal csekklapot mellékel az "Evan- templomba. Ennek árát két hét alatt adták össze, mert
gélikus Élet" 3. számához. Aki nem ennek a csekk- az egyik gazda a jégfuvarozásból való egész jövedel-
lapnak felhasználásával küldi be előfizetését, jelezze mét odaadta a gyüjtéshez. Ez az összeg egymaga 150
csekklapján, hogy küldeménye az "Evangélikus Élet"- pengót tett ki. Érdemes jól megjegyezni a nagy tar-
nek szól, mert a csekklapon beküldött összegek a Bu- csai evangélikusok példaadását, mert ott átlagban
dapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár számlá- minden gazda az utóbbi években évente 300 pengőt
jára folynak be. áldozott egyházára.
. - Lichtenstein László főispán, egyházfelügyelő - A szegedi egyház életéról beszámoló lelkészi
és Duszik Lajos főesperes ünneplése. Bensőséges ün- jelentést teljes terjedelmében közli a "Szegedi Evan-
neplésben részesítették díszlakoma keretében a mís- gélikusok Lapja". E szerint: a hitélet s így az isten-
kolci evangélikus egyházközség tanácstermében Lich- tiszteletek látogatóinak száma emelkedőben van, de
tenstein Lászlót, Miskolc város főispánját abból az al- még mindig nem éri el az ideális színvonalat. A sze-
kalomból, hogy húsz éve áll a miskolci evangélikus retetmunka sok elismerést érdemel. Elszomorító a fe-
egyház vezetöségének élén, mint egyházfelügyelő, aki lekezetközi viszonyról szóló beszámolás, bár a szegedi
na:gy közéleti elfoglaltsága dacára .évtízedeken át a nagy katolikus tengerbe beékelt kis evangélikus szí-
legnagyobb odaadással és szeretettel intézte egyháza get életében, sajnos, ez szinte természetes, legalább is
ügyeit. Az ünnepi vacsorán elsőnek Duszik Lajos fö- nem feltűnő. Ezt bizonyítja a reverzálisok számának
esperes szólalt fel. Meleg szavakkal méltatta az agy- kedvezőtlen alakulása. A lelkésznek a reverzálisok és
házfelügyelő kitünő érdemeit, azt a munkásságot, attérések ügyében elfoglalt álláspontját nem tarthat-
amely felvirágoztatta a miskolci evangélikus egyházat. juk egészen helyesnek (lelkész 6 betérni szándékozót
A nagy lelkesedéssel fogadott SZavak után Lichten- utasított vissza és helytelennek tartja reverzálist kérni
'stein felügyelő méghatott szavakkal válaszolt és kö- , a javunkra!) és minket igazol a statisztika is, amely
szöntötte Duszik Lajos !őesperest 25 éves lelkészi ju- 10 kítérésröl és csak 6 betérésről számol be. Egyéb
bileuma alkalmából. A díszlakoma közönsége lelkesen népmozgalmi adatok (zárójelben a mult évi adatok-
ünnepelte a főesperest is. Felszólaltak még Bartus kal): született 31 gyermek (36); meghalt 31 egyén
Ödön dr. és Haasz József. Az ünnepi lakomán az egy- - (40), házasságot kötött 12 pár (18). Mind vegyese
ház presbítereí, a jogakadémia és a tanítóképző intézet házas! Megkonfirmáltatott 20 egyén (12). Egyed Ala-
tanári kara is részt vettek. dár lelkész lelkiismeretés és sok irányú munkát

- Hornyánszky Gyula halála. Hornyánszky végez. '
Gyula egyetemi tanár, a klasszika filológia tanára, - A nemescsói lelkészválasztás. A nemescsói
több nevezetes tudományos munka szerzöje, 64 éves (Vas m.) egyházközség január 29-én tartott közgyü-
korában Budapesten meghalt. A neves tudóst a ma- lésén a megüresedett lelkészi állásra Saródy Gyulát,
'gyar tudományos világ nagy részvétele mellett feb- aki régebben lelkésze volt már a gyülekezetnek és
ruár 2"án temették a tudományegyetem aulájából. A Sztrokay Dániel salgótarjáni s. lelkészt jelölte.
gyászszertartást Kemény Lajos budapesti esperes vé- - Hogyan szervezkedjenek meg a magyar pro-
gezte. testánsok? Ezen a címen tartott előadást dr. Laurentzy

. Vilmos egyet. m. tanár a Bethlen Gábor Szövetség Rá-
- Felügyelőválasztás Kelenföldön. A budapest- kos-utcai disztermében február 7-én. Az érdekes és

kelenföldi evang. egyházközség február 5-én rendkívüli
közgyülést tartott. Szántó lelkész meleg szavakkal tanulságos előadást vita követte, amelyen elsőnek

dr. Viktor János szólt a kérdéshez.
méltatta az elhúnyt két alapító tisztviselő, Röck Béla _ A jamboree lelkészi ellátása. A cserkészek gö-
m. felügyelő és Jakobey Gyula gondnok érdemeit. A döllöí világtáborának ügyét az evangélikus cserkészek
közgyűlés egy Röck Béla alapot létesített szegény kon- lelki gondozásának szempontjából az egész magyar
firmandus gyermekek felruházására. A közgyűlés saj-
nálattal vette tudomásul Hermann Miksa ny. mínísz- Lutherániának magáévá kell tennie. Lapunk minden-
ternek 'felügyelői tisztéről való lemondását és érdemei esetre készséggel nyújt teret arra, hogy egyházunk

kellően felkészüljön ez irányú feladatára. Ezúttal ar-
elismeréséül tiszteletbeli örökös felügyelővé válasz- ról adunk hírt, hogy eddig hét lelkész részvételéről
totta. Majd egyhangú lelkesedéssel felügyelővé Zsig-
mondy Dezső mérnök-kormányfőtanácsost, másodfel- van tudomásunk. Ezek: Benkóczi Dániel Battonya,
ügyelövé 'dr. Kring Jenő táblabírót választották. A Ittzés Mihály Győr, Kirner Gusztáv Békéscsaba, Korim

Kálmán Szarvas, Krón Ferenc Szarvas, Kümmerle Ott-
megüresedett ellenőri tisztségre Kréth. Józse! egyház- már Pilis, Sólyom Jenő Budapest. Rajtuk kívül még
tanácsost -választották meg. Az új tisztviselők foga- sokan jelentkeztek olyanok, akik bár nem vesznek
dalomtétele február 19-én lesz a vasárnapi istentiszte- részt a táborban, de készséggel vállalkoznak reggeli
let kereteiben. Ugyanekkor tartja az egyházközség évi áhitatok és ünnepi istentiszteletek tartására. Az ö

rendes közgyűlését. névsorukat később szintén közöljük, de még várunk,
.:' - A szarvasi ev. tanítónőképző az ország egyet- hogy teljesebb legyen. A leL:"észiellátáshoz azért van
len evangélikus tanítönöképzö-íntézete, A vidéki nö- szükség nagy felkészülődésre, mert a reggeli áhítato-
vendékek részére internátus a van 100 férőhellyel. A kat altáboronként fogják tartani, és az idegenből jött
felvételért május 1-ig kell folyamodni a középiskola, evangélikus testvéreinknek is kell majd az igét hír-
vagy a polgári iskola IV. osztályának félévi értesítöjé- detnünk.
vel. A fölvétel föltételeiről és az intézeti díjakról az - A magyar asszony feladatairól a Trianon el-
igazgató küld tájékoztatót. leni küzdelemben - beszélt özv. Jeszenszky Ignácné

- Gyászhír. Kőszegről jelentik: Hammer Gyula a kelenföldi Nőegyesület február 4-iki teadélutánján.
ny. evang. elemi iskolai igazgató 78 éves korában Kö- Elmondta, hogya Pro Hungária nőszövetség milyen
szegen meghalt. Évtizedeken keresztül élénk részt vett hatalmas munkát végzett már ezen a téren és buzdí-
Kőszeg egyházi, társadalmi és közigazgatási életében. totta asszonyainkat a magyar női viselet újra való meg-

- A kiadóhivatal közlí az olvasókkal, hogy az honosítására.
"Evangélikus Élet" első négy számát minden lelkészi - Az 50. számú, Gróf Telekiné, Róth Johanna
hívatalnak. egyházi közületnek, iskolának és egyházi Nagyleány cserkészcsapat f. hó 11-én, szombaton, az
közéletí embernek megküldi. Az ötödik számra már evangélikus leánykollégium (Budapest, IV., Sütő-utca
csak az tarthat igényt, aki a lapra előfizetett. Az elő- 1.) dísztermében jótékonycélú müsoros estét rendez.
fizetési dí] az "Evangélikus Élet" kiadóhivatalának, Kezdete 8 órakor. Müsormegváltás 1 P.
Budapest, I., Lenke-út 56. küldendő be. Mutatvány- ...,. .,
számot kérésre bárkinek küldünk! A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:

~ A nagytarcsai jég ára. A nagytarcsai leány- SZÁNTÓ RÓBERT Dr. FRITZ LÁSZLÓ
egyház a mult évben épített egy szép nagy templo-
mot és a templomépítés története már akkor is azt SZERKESZTÖSEG TELEFONSZÁM'A'7' 59-2-01
mutatta, hogy ebben a gyülekezetben sok buzgóság POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
van., Most 300 P-ért vettek egy hosszú szőnyeget a (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKi\RÉKPT. CSEKKS:ZÁMLÁJA).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyorndájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 77960
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, L, LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHA.ZTARSADA~~I, \';;;~í/~>;~~gje!eni~ min~en. vasárnap.
BELMISSZIOl, KULTUR:~LIS ~~ ~i!~'!.'i. .; . ;;: ELOFIZETESI ARA:

EGYHÁZPOLITIKAI H~~~. '. ;~~~~évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

Apponyi halála.
Szíve utolsó dobbanásáig a magyar igaz-

ságért küzdött és utolsó nagy küzdelmei szin-
terén, a genfi csatamezőn esett el. A hősi ha-
lottakat megillető tisztelet jár az aggastyán-
nak. Egy francia lap azt írta róla, hogy halálá-
val a magyar politikai életben irányváltozás
nem történik, mert párt ja nem volt, egyedül
állott, mint a magános tölgy. Egy ázsiai maha-
radzsa pedig így kiáltott fel: "Ezeréves kul-
tura nyilatkozott meg benne". Apponyi való-
ban a magyar élet ezeréves kulturájának meg-
testesitője volt. Politikai párt nem állott mö-
götte, de éppen ezért állt mögötte és nézte he-
roikus küzdelmét az egész nemzet.

Szónoki készsége, nyelvi felkészültsége,
politikai tájékozottsága, finom diplomáciai ér-
zéke, meleg, közvetlen egyénisége, a tudomány
és művészet kérdései iránti rajongó lelkesedése
szinte egyedülálló egyéniséggé avatták. Amikor
orgonabúgáshoz hasonlatos hangja' végigszállt
a genfi csarnokon, kis duhajok riadtan némul-
tak el és templomi áhitat lopakodott kemény
harcokhoz szokott politikusok és diplomaták
szívébe. Azt mondják, nemzetközi forumok
előtt, Kossuth óta senki olyan sikert el nem
ért, mint Apponyi az optánskérdésben tartott
beszédeivel.

De mindezeket már régesrégen elmondták
és megállapították róla. Én Apponyiról ezen a
helyen ma azért írok, hogy dicsőítő éneket
mondjak az ő nagyegyházszeretetéről. Appo-
nyi a római katoliku,s egyház minden áldozatra
kész, hűséges gyermeke volt. Politikai, társa-
dalmi, a nemzeti megállás ért folytatott küzdel-
mei közben sem feledkezett meg arról, mivel
tartozik egyházának. Azt mondják, hogy palo-
tájában kis házi kápolna van. Apponyi minden
reggel megjelent itt, hogy Isten nevében kezdje

/

a napot és mély alázatában a miséző házi káp-
lán mellett igen gyakran látta el a ministrálás,
a segédszolgálat tisztét. Jellemző a nagy
férfiura.

Apponyi izig-vérig Róma híve volt, de
soha, még felelős miniszter korában sem feled-
kezett meg a 'vallási türelem követelményeiről.
Ime, nem föltétlenül szükséges más vallások
létjogosultságát tagadni, hogy hű gyermekei
lehessünk saját hitünknek. Apponyi egész lel-
külete sokkal emelkedettebb és krisztusibb volt,
semhogyanatémát rikolthatott volna azok felé,
akik más formák szerint imádták ugyanazt az
Istent.

Apponyi magasan állt, de kicsiny és enge-
delmes tudott lenni, amikor egyházával állt
.szemben. Apponyi világtekintély volt, de a
ministránsgyerek jelentéktelenségéig zsugoro-
dott össze, amikor egyháza szólt hozzá. Apponyi
úgy beszélt, hogy szavai nyomán a gyönyör
szédülete fogta el a lelkeket, de hallgatott,
amikor egyháza úgy kívánta.

Apponyihoz hasonló államférfi ui lángelme.
. csak egy-kettő. adatik évszázadonként· egy

nemzetnek. Hiszem, hogy az Isten reánk tekint
és nem hagyja sokáig betöltetlenül .helyét.
Apponyi temetése a nemzet gyászünnepe, tehát
a mi gyászünnepünk is. De Apponyi temetése
gyászünnepe a magyar katolicizmusnak, sőt a
katolikus interr zcionálénak is, amely egyik leg-
nagyobb és legengedelmesebb fiát vesztette
benne.

Amikor evangélikus részről; is letesszük
sírhant jára hálánk és szeretetünk lélekvirá-
gait ... kikényszerül belőlünk a sóhaj: vajha a
Mindenható ilyen önfeláldozó egyházhűségre.
és az evangélium igazságaiban való megállásra.
vezérelné a mi közéleti nagy jainkat is.'
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Az egyházalkotmány reviziója. o

I, A sanctio hiánya.

Az egyházalkotmány, mint az' egyház élet-
nyílvánulásainak szabályozója, természetszerű-
leg egész sereg rendelkezést tartalmaz, melyek
az egyháztagokat, . avagy azok egyházi alaku-
latait bizonyos irányú ténykedés re kötelezik,
illetve bizonyos ténykedésektől eltiltják. E ren-
delkezéseit végignézve, első tekintetre szem-
betűnik, hogy az egyházi vétségek - E. A.
329. §. - eseteit kivéve, számos rendelkezésnek
nincs sanctiója, vagyís az E. A. a rendelkezés
gyakorlati alkalmazóit nem ruházza fel oly
végrehajtó hatalommal, mely révén az illető
rendelkezés . foganatosítása kikényszeríthető
volna.

Ezen első közleményben nem szándékom
a részletekbe menni - adatszerű felsorolás
helyett inkább a gyakorlatomban előfordult
esetekből sorolők fel néhányat.

Az E. A. 56. §-a előírja, hogy az egyház c

községek kötelesek az o egyháztanács hatás-
körét helyi szabályrendelettel megállapítani.
Van olyan egyházközségem, melynek ma sincs
szabályrendelete.

Az E. A. 242. §-a előírja, hogy az egyház-
községek 'tartoznak Ú. n. háztartási szabály-
rendeletet alkotni. Alig van pár olyan egyház-
községem, mely ezt megalkotta.

Az E. A. 13. §-a kimondja, hogy minden
önálló egyháztag jogosult az egyház kormány-
zatába befolyni, viszont kőteles az egyház ter-
heit arányla gosan viselni. Van olyan egyház-
községem, mely ezt a junktimot széttörve, a
hívek egy nagy részét az egyházi teherviselés
alól felmentette anélkül, hogy a kormányzatba
való befolyást· tőlük megvonta volna - ma is
gyakorolják jogaikat.

Van egy egyházközségem, mely egyik 'he-
lyi intézménye részére különálló szervezeti
szabályzatot alkotott. Ezt az egyházmegye
nem hagyta jóvá; annak meghatározott irá-
nyú átdolgozását rendelte el. Ez az átdolgozás
sehogy sem akar elkészülni, az intézmény
enélkül is dolgozik tovább.

Hogyan lehet ezeket az egyházközségeket
a "szabályzat megalkotására illetve az E. A.
betartására szorítani?

Mi történik akkor, ha az egyházközség
nem tölti be az E. A. által alkalmazni rendelt
világi tisztséget? Erre is volt már példám.

Kérdések ezek, melyekre adós marad a fe-
lelettel az egyházalkotmány.

Tény, hogy mindezek a háború előtt nem
voltak problémák. A békebeli emberek lelkébe
a hithűség törvény és tekintély tisztelet, áldo-
zatkészség olyannyira be volt idegződve, hogy
ezek a kérdések fel sem vetődhettek, ha a ve-
zetőkvalamit jónak, törvény által megkívánt-
nak jelöltek meg, azt a hívek vita nélkül tel-:

jesítették. Talán ez is volt az oka annak, hogy
az E. A. megalkotói nem tartották szükséges-
nek a sanctio minden téren való alkalmazását
s megelégedtek a legkirivóbb eseteknél való
alkalmazással.

Háború óta azonban megváltozott a hely-
zet. A hosszú háború rombolásai, a szívós és
kitartó szovjetagitáció az emberek lelkét, gon-
dolkozásmódját teljesen átalakította. Ma már
vallásosság, tekintély vagy törvénytisztelet,
áldozatkészség csak nagyritkán található.
Egyéni érdek, anyagiasság uralják a helyzetet.
Mind több és több egyházközségben az újmódi
jelszavakkal telített egyének ragadják maguk-
hoz a vezetést és irányítják az egyházat a ma-
guk eszmevilága szerint. Azok, kik hivatali
állásuknál fogva hivatva vannak az E. A. ren-
delkezéseit közvetlenül alkalmazni a legalsó bb
közigazgatási ágazatokban, tehetetlenül, meg-
alázottan állanak ezzel az áramlattal szemben.
Megalázottan, mert a hívek a legjobb szándék-
kal előterjesztett javaslatok elutasítása mellett
nyíltan vágják oda: "mi vagyunk az egyház,
úgy lesz, ahogy mi akarjuk"; tehetetlenül,
mert nem áll rendelkezésükre kényszerítő jog-
szabály, meIlyel gátat vethetnenek az egyház-'
rombolásnak.

. Itt már végzet es következményekkel jár a
sanctio hiánya! A vezetők védtelenül állanak
e rombolásokkal szemben. Kétségbeesetten kell
látniok és tűrniök, hogy az egyház tartópillé-
rei mint dőlnek le egyik a másik után. Formát,
módot kell találni arra, hogy e rombolás meg-
állítható legyen. Nem a vezetőknek, az egyház-
nak szolgálunk, ha a megalkotandó új alkot-
mányban a hiányzó sanctiókat pótoljuk, avagy
új hatékonyobb sanctiót állítunk fel.

De hát milyen ez a sanctio? Hogyan hoz-
o ható ez összhangba az E. A. 11. §-ában lefek-
tetett elvekkel ? E mondat olvasásakor kelet-
kező csodálkozó fejcsóválásra azonnal felelek!
A legutóbbi egyetemes gyűlésen egyik szabály-
rendelet tárgyalása aik almá val a tervezett
sanctiókkal szemben éppen az E. A. 11. §-ára
hivatkozással hangzott el erős támadás! En-
nek a támadásnak megismétlését óhajtom ki-
-küszöbölni azzal, hogy már eleve tisztázom a
sanctió és a 11. ~. viszonyát.

Nem szándékom e gyakorlati célt szolgáló
közlemény során elméleti vitát rendezni a 11.
~. helyes értelmezéséről. Csak egyet látok szük-
ségesnek megállapítani: a hatalom sohasem
adatik azért, hogy azzal ne éljenek, avagy.
hogy o azzal visszaéljenek ! Ebből a szemszögből
nézve a kérdést, a megoldás kézenfekvő. Min-
den olyan esetben, hol az E. A. valamely posi-
tiv ténykedést rendel el, feljogosítandó a felet-
tes közigazgatási szervezet, hogy megfelelő
felhívások és határidők sikertelen eltelte után
az illető ténykedést maga végezze el. E meg-
oldás mellett az E. A. 11. §-a nem szenved sé-
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relmet, mert hiszen az ajánlott megoldás csak
mint a teljes negátio elleni végső eszköz sze-
repel. Azt pedig - ismétlem - nem lehet s nem
szabad a 11. §-ba belemagyarázni, hogy annak
alapján az E. A.-val is szembe lehet helyezkedni.

Nagy vonásokban vázoltam a tényállást.
Szándékosan mellőztem a részletes feldogozást,
hogy ezzel alkalmat adjak a részletekbe menő
vitákra s annak során új gyakorlati eszmék
felvetésére.

Várom a vitát, bírálatot.
Dr. Benczúr Vilmos.

II. Jegyzetek az egyházi alkotmány
módosításához.

Meleg együttérzéssel köszöntöm az Evan-
gélikus Élet "Beköszöntőjének" célkitűzéseit.
Különösen két programmpontja ragadott meg.

Az egyik a trianoni határokon túl rekedt
testvéreinkre gondol és meg akarja teremteni
velük az állandó érintkezést. Azokkal neveze-
tesen, akiket "egy igazságtalan .békeszerződés
tépett le testünkről". A Beköszöntő szellemé-
ből és fogalmazásából örömmel állapítottam
meg, hogy az Evangélikus Élet álláspontja
ebben a kérdésben sokkal egyenesebb, őszin-
tébb és természetesebb s ezért sokkal rokon-
szenvesebb is, mint a felvidéki - bár szintén
magyarnyelvű - Evangélikus Lap tavalyi
pünkösdi mozgalma. Mert minden álszentes-
kedő nemzetközieskedés nélkül bizonyára azok-
ra a valóságos testvéreinkre gondol elsősorban,
akik maguk is tőlünk elszakítottnak vallják,
vagy legalább érzik magukat s megkülönböz-
teti őket azoktól a hitsorsosainktól, akiknek
cselekvő részük volt az ezeréves magyar tör-
ténelmi mű lerombolásában. '

A másik programm pont a zsinat előké-
szítésében való közreműködés. Közelebbről:
elavulóban levő egyházi alkotmányunk fogya-
tékosságainak feltárása kapcsán új törvény-
hozási alkotások sürgetése. ,

Ez alkalommal csupán az alkotmányrevizió
kérdés éhez szeretnék röviden hozzászólni. .

Nem tudok megnyugodni abban a meg-
állapításban, hogy "anyagi fedezet hiányá-
ban" sem a zsinatot összehívni, sem az előké-
szítő bizottság munkálatait sajtó útján közre-
adni nem lehet. Nem tudom, mennyire halad-
tak eddig ezek az előkészítő munkálatok? Ké-
szen van-e már vajjon a maga, egészében az új
alkotmány tervezete ? De szinte hihetetlenül
hangzik, hogy egyetemes egyházunk költség-
vetése nem bírja el az új alkotmány tervezet ki-
nyomtatás ának költségeit. Egyházmegyéink,
egyházkerületeink, valamint az egyetemes egy-
ház évrő-évre terjedelmes, nyomtatott füzetek-
ben adják ki közgyűlési jegyzőkönyveiket. Ha
ezekre a költségek re elő tudjuk teremteni a fe-
dezetet, mennyivel inkább kellene azt előterem-

tenünk az egyházszervezetünk életműködésére
nézve bizonyára fontosabb és sürgetőbben idő-
szerű alkotmánymódosítás tervezetén ek közre-
adására. Attól sem ri adnék vissza, hogy - ha
már más úton-módon valóban nem sikerülne
fedezetről gondoskodni - mondjunk le inkább
egyesztendőre ezeknek a közgyűlési jegyző-
könyveknek nyomtatásban való megörökítésé-
ről sforditsuk az így megtakarított összegeket
a zsinatelőkészítő bizottság alkotmányterveze-
tének sajtó útján való közzétételére.

A hozzászólások anyagát azután számot-
tevőbb költségtöbblet nélkül elbírnák egyházi
lapjaink hasábjai is, különösen, ha a cikkirók
kellő önmérséklettel a szakeszerűség és a tár-
gyilagosság korlátai közé szorítják szóbősé-
güket. -

Az ekként minden részletében megvita-
tott alkotmány tervezet törvényhozási tárgya-
lását egy-két hét alatt be lehetne fejezni s el
lehetne kerülni egy hosszadalmas zsinatnak
gyülekezetei nk teherbíró erejét meghaladó
költségeit. .

Magam is készséggel és örömmel vennék
részt ebben a megvitatásban s zsinatot előké-
szítő egyházi alkotmány kialakításában. Meg-
tették volna bizonyára velem együtt már sokan
eddig is, de az előkészítő bizottság munkája
nem látott még napvilágot s így nem volt mihez
hozzászólanunk.

Az Evangélikus Élet február 12-iki har-
madik száma igen életrevaló gyakorlati tervvel
fordulolvasóihoz, amikor arra hívja fel őket,
hogy vessék papirra a lap nyilvánossága előtt
azokat az eszméiket, gondolataikat, amelyeken
új egyházi alkotmányunk felépülhet. Kár, hogy
ez a munka nem indulhat megmárís az elké-
szült alkotmány tervezet rendszeres bírálatá-
nak alakjában, mert így megtörténhetik, hogy
egyik-másik felszólalás - a már meglévő ter-
vezet ismeretének hiányában - nyitott ajtón
fog zörgetni s feleslegesnek bizonyul.

Ez a kis cikkem csak visszhangja akar
lenni az Evangélikus Élet felhívásának, egyik-
másik reformeszmének értekezésszerű tárgya-
lása tehát nem fér beléje. De már ehelyütt is
jelezni kívánom néhány reviziós gondolatomat:

Gondos megvizsgálásra és új fogalmazásra
szorul a mi alkotmányunk egyik oszlopául em-
legetett sannak 11-ik §-ában meghirdetett az
az elv, hogy egyházunkban "minden hatalom
az egyházközségből ered." Az a tapasztalatom
ugyanis, hogy ez a kijelentésszerűen megfogal-
mazott, de voltaképen inkább magyarázó (el-
méleti) értékű szabály zsinati törvényhozói nk
elgondolása és célzata ellenére sok félreértésre
és félremagyarázásra, egyházi közigazgatá-
sunk gyakorlatában pedig nem egyszer a de-
magógiával határos féktelenségre adott okot
és alkalmat.
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Meg kell. változtatni mind elvi szempont-
ból, mind tapasztalati tényekkel igazolt szük-
ségességből a 48-ik §-nak azt a rendelkezését,
amely az egyházközségek tetszésére bízza a
képviselőtestületek alkotását. Kötelezővé kell
tenni ezt a jogot .. Ahol eddig képviselőtestű-
letet alkotni nem sikerült, ott ennek többnyire
az előbb említett 11. §-nak félreértett vagy
félremagyarázott szelleme: a .mépfelség" -nek
tömeghangulatok népszerű felkeltésére és irá-
nyítására alkalmas olyan értelmezése állotta
útját, amely a hatalmat csak jogokkal tudja
vagy szereti elképzelni - kötelességek nélkül.

Gyökerében és egész rendszerében megvál-
I toztatandónak .tartom egész egyházi törekvé-
sünket s az egyházmegyénként és kerületenként
alkotott bíróságaink helyébe egyházi közigaz-
gatásunk területi felosztásától független, azok
fölött álló egységes és állandó törvénykezési
szervek létesítését tartom szükségesnek.

Az egész egyetemes egyházra kiterjedő,
egységes rendszerbe kellene foglalni, még pe-
dig ugyancsak törvényhozási úton, az összes
egyházi tisztségek betöltésére s a tisztviselők
működésére és hatáskörére vonatkozó szabá-
lyokat. Az önkormányzati elv túlzott mértékű
alkalmazására, mondhatnám elfajulás ára vall
az a mai gyakorlat, hogy az ugyanazon egyete-
mes egyház kötelékébe tartozó egyházi testü-
letek saját külön szabályrendelet-alkotási jo-
guk révén különbözőképen szabályozhatnak

, olyan kérdéseket és ügyeket, amelyek az egye-
temes egyház osztatlan érdekkörébe tartoznak.

Egyelőre csak ennyit az Evangélikus Élet
felhívására, amelynek sikeréhez sok szerencsét,
a meginduló vitához pedg sok egyházszerető,
.magyar lelket kívánok.

Dr. Teplic.'Zky Aladár.

Magyar T ranoscius,
vagy uj magyar énekeskönyv.
Akik szívükön viselik evangéliumi anya-

szentegyházunk énekügyét, bizonyára nagy lelki
örömmel veszik tudomásul, hogy Vietórisz Jó-
zsef, a nyiregyházi főgimnázium nyug. igazgató-
jának sok esztendei fáradságos munkája gyü-
mölcseként kész a tót Tranoscius énekeskönyv-
nek magyar fordítása. Mielőtt illeték es helyen
további sorsáról végérvényesen döntenének, úgy
tudom, hozzáértőknek adták ki hozzászólás, il-
letve véleménynyílvánítás végett. Ezzel egészen
időszerűvé lett az a kérdés, melyről eddig pro
és contra csak elméleti vitatkozás folyt, hogy
mit adjunk azoknak a főként magyar-tót gyü-
lekezetekben élő híveinknek, akik eddig ma-
gyar istentiszteleteken jobb híján,szükség-meg-
oldásképen a békéscsabai, vagy pedig a régi

györi énekeskönyvet használták: az immár kész
magyar Tranosciust-e, vagy pedig egy új ma-
gyar énekeskönyvet, melybe felveendők volná-
nak a Tranoseius most már rendelkezésre álló
szebb énekei, meglévő énekeskönyveink értéke-
sebb kincsei, valamint az újabb énekirodalom
gyöngyszemei. Azt hiszem, egyházunk érdeke-
ben álló megoldás egyedül ez az utóbbi.
Amennyire egyetemes egyházi szempontból
kevésbbé volt szerenesés a Dunántúli énekes-
könyv szerkesztő-bizottságának az az állás-
pontja, hogyannak idején figyelmen kívül
hagyta a Tranoseius nagy dallamkincsét, mely
magyarhoni evangélikus egyházunknak minden
kétségen felül nagy himnológiai értéke, ép
olyan elhibázott dolog volna most híveink ke-
zébe adni a magyar Tranosciust, amelyből ki ..
maradnának az. utóbbi századok evangélikus
ének irodalmának a gyöngyei. Tudom, hogy a
magyar 'I'ranoscius gondolatának a propagálóit
nagyon tiszteletreméltó szándék vezeti. Az a
meggyőződésük, hogy azokban a vegyes nyelvű
gyülekezeteinkben, ahol most megfelelő éne-
keskönyv híján kevesebb a magyar istentisz-
teletek száma, mint ahogy az óhajtandó volna.
s a meglévők is kevésbbé látogatottak, abban
az esetben, ha régi kedves énekeskönyvüket
ugyanolyan beosztással ugyanabban a formá-
ban, ugyanazzal a tartalommal; de magyar nyel-
ven kapnák meg a hívek, akkor ezen a téren
rövid időn belül lényegesen kedvezőbb lenne a
helyzet.

Akik ismerik e tekintetben népünk gon-
dolkodásmódját, igazat fognak adni e sorok
írójának abban, hogy a kérdés lényege nem ez.
Híveink vágya nem kifejezetten a magyar
Tranoscius. Az ő óhajtásuk, tegyük hozzá, ön-
tudatlan, de jogos óhajtásuk s ez egyúttal
egyetemes evangélikus egyházi érdek is, hogy
az a gazdag dallamkincs, mely ott van a Tra-
nosciusban, ne menjen veszendőbe abban a
pillanatban, amikor magyarokká válnak, ha-
nem mentessék át a magyar énekeskönyvbe s
vele együtt őriztessék meg a következő magyar
nemzedékek számára az a jellegzetesen evan-
géliumi, talán hozzátehetjük: lutheri menta-
litás, melynek olyan klaszikus kifejezője a
Tranosciusnak sok-sok szép éneke.

Ha ezt híveink .egy új magyar énekes-
könyvben megkapják s Vietorisz munkája
eredményekép most már megkaphatják, akkor
ez az egyik nyelvből a másikba való átmenet
minden lelki zökkenő nélkül biztosítva van. S
ha ehhez hozzákapják a Tranosciusból bátran
kihagyható és kihagyandó selejtesebb énekek
helyett az újabb egyházi énekirodalomnak ál-
taluk részben már ismert és megszeretett
gyöngyszemeit, akkor egész biztosan örömmel
köszöntik és boldogan veszik használatba ezt
az új magyar énekeskönyvet.

Magócs Károly.
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G;óf A pponyi Albert emlékezete
a miskolci jogakadémián.

A tiszai ágo hitv. ev. egyházkerület miskolci jog-
akadémiájának tanári kara a február hó 10-én tar-
tott kari ülésében emlékezett meg az egész magyar
nemzetet ért, pótolhatatlanúl súlyos csapásról, gróf
Apponyi Albert elhúnytáról. A kari ülésben a nemzet
nagy halottjáról Bruckner Győző dr. dékán tartott
emlékbeszédet, melyet a 'kar tagjai az elhúnyt nagy
államférfi iránt érzett kegyeletből állva hallgattak
végig.

Mély fájdalommal és :nagy megdöbbenéssel
vettük valamennyien a szomorú hírt, hogy gróf Ap-
ponyi Albert, a nagy magyar államférfi, .akí kül-
földi viszonylatban il? az egészen kivételes nagy
tehetségekhez tartozott, nincs többé az élők so-
rában. Nem érzem magamat arra hivatottnak,
hogy Apponyi egyéniségének értékeit és a haza
körül szerzett érdemeit feltárjam és méltassam.
Ilyen tudományos testületben talán nincs is arra
szükség, mert közülünk mindenki értékelni tudja
e nagy, szinte pótolhatatlan veszteség et, mely Ap-
ponyi halálával nemzetünket érte. Sokoldalúsága,
bámulatraméltó tudása, mély diplomáciai kész-
sége, már kiváló szónoki tehetségénél és tökéletes
nyelvtudásánál fogva is páratlan. Mélyen szántott
az emberek lelkében, mert mindig ethikai magas-
laton, az ethikai eszmények szolgálatában állott.
A humanizmus szeretete, '3. kultúrára való törek-
vés, a becsület és jog megvalósítása és érvényesi- '
tése voltak életének legszentebb eszményei.

Igazságot kért nemzetének olyan areopágok
előtt, akikhez magyar ember szava azelőtt még
nem hangzott el.

Mint kultuszminiszter egy nagy és utólérhe-
tetlen szép gondolatot valósított meg: az ingyenes
népoktatást, mely sajnos, a súlyos gazdasági hely-
zetnek máris áldozatul esett. Rendezte a felekezeti
iskolák, és elsősorban a népiskolák jogi helyzetet
s híve volt a kultúrális decentralizációnak. KlÚtúr-

I

politikájában jelentékeny szerephez jutott a tíz vi-
déki jogakadémia és a felekezeti jogi főiskolákat
a ius advocatiae alapján pozitiv anyagi támoga-
tásban is részesítette. Ezzel új lendületet hozott a
mi jogakadémiánk fejlődésébe is. Az 1908-ik évtől
kezdve állami segélyt biztosított az összes feleke-
zeti jogakadémiáknak, úgy, hogy azok az újabb
paedagógiai és tanulmányi követelményeknek meg-
felelően újjászervezkedhettek. Apponyi kultusz-
minisztersége új korszakot nyitott a' mí jogaka-
démiánk ,fejlődésében is, mert az államsegély biz-
tosítása lehetövé tette a nyolc, majd tíz tanszék-
nek a megszervezését, melyeknek betöltésére azon-
ban a világháború kitörése miatt már nem kerül-
hetett ' sor.

Gróf Apponyi Albert méltó arra, hogy emlé-
két, mint nagy kultúrpolitikusét, kegyelettel őriz-
zük meg, mert ö felismerte és értékelte is a mí
kultúrértékeinket. Büszkék lehetünk arra, hogy
míkor, különösen 1923 után, rendszeres harc indult

meg a Miskolcra átmen tett jogakadémia s altalá-
'ban a vidéki jogakadémiák ellen, Apponyi volt az,
ki a Budapesti Hírlapban síkra szállt érdekünk-
ben, azt írván, hogy: . . . a kassai és eperjesi fő-
iskolák elsőrendű tényezők voltak a nemzeti kul-.
túra fejlesztésében.

Gyászoljuk a nemzet nagy halottját, de gyá-
szoljuk a katholikus Apponyiban a lutheránus jog-
akadémia nemes és őszinte barátját is.

Legyen emlékezete áldott!
A kar elhatározta, hogy gyűlésének' jegyzőköIly-

vében szószerint örökíti meg a dékán emlékbeszédét.
A dékán inditványára távirati úton fejezte ki a

'kar részvétét a gyászoló özvegynek, illetve családnak.
A kar elhatározta továbbá, hogy a temetés nap-

ján szünetelnek az előadások; és
egy 50 pengős pályatételt hírdet gróf Apponyi Al-

bertnek a haza körül szerzett érdemei mél'tatására.
Végül jelentetteegyú'ttal a dékán, hogy Zsedényi,

mint a politika és közjog professzora, kegyeletteljes
megemlékezést tartott csütörtökön a jogászifjúság
előtt Apponyi értékeiről, továbbá, hogy a Werbőczy
Bajtársi Egyesületben tömörült jogászifjúság február'
9-én ünnepélyes dísztáborozással lerótta már kegyele-
tét a' nagy halottal szemben, a Miskolci Joghallgatók
Testülete pedig február 10-én összehívott rendkívüli
közgyülésében tett e kegyeletes kötelességének eleget.
A jogakadémia kiadásában megjelenő Miskolci Jogász-
étet c.. folyóirat értékes vezércikk keretében fog
megemlékezni gróf Apponyi Albertről.

FIGYELÖ.
A felvidéki Evangélikus Lapban L. A.

riadót fújt, mert újra nagy veszélybe jutottak
az ev. iskolák. A lap szerint Dérer István dr.
miniszter olyan törvény javaslatot nyújtott be,
amely a szlovenszkói és ruszinszkói ev. iskolá-
kat, de kiváltképen a magyar felekezetű isko-
lákat sújtja, mert a javaslat szerint az egy és
kéttanerős iskolák, vegyes felekezetű - egy
nemzetiségű - politikai községekben eltűnnek,
az ú. n. "fölös iskolák" kategóriájába kerül-
nek. A cseh lapok szerint így 2470 felekezeti
iskola közül 400 megszűnne és ezek között
benne lenne a keleti ev. egyházkerületnek ősz-
szes (18) magyar ev. népiskolája és egy pol-
gári iskolája is. A cikkíró reámutat a törvény-
javaslat lelkületére a javaslat azon szakaszá-
ban, amely szerint csak 40 gyermek számára
létesít új iskolát 4 km. körzetben, ellenben már
30 olyan tanköteles gyermek számára, akiknek
szülei, a községben már meglévő felekezeti is-
kolába gyermekeiket járatni nem akarják, az
illető "iskolaközségben" "nélkülözhetetlen" is-
kolát állíttat fel. Itt reámutathatott volna a
cikkíró arra, hogy ez il szakasz azokra a nem-
zetáruló "labancokra" van bazírozva, akik kö-
züi a járásfőnöki, jegyzői és esendő ri politikai
összefogás - oly sok áldozatot szerzett már.
Rámutathatott volna arra, hogy Szlovenszkó-
ban már kevés olyan magyar község van, ahol
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nem lehet 30 gyermeket összeszedni egy állami
iskola részére abból a célból, hogya meglévő
felekezeti és a lehetőségig magyar szellemű is-
kolát ki ne végezzék. Beszél a cikk továbbá ar-
ról, mennyire nevetségessé teszi az esetleg nél-
külözhetetlerinek megmaradó felekezeti iskola
helyzetét az a rendelkezés, amely szerint ezek-
ben az iskolákban is az országos tanúgyi hiva-
tal foganatosítarrá a tanító alkalmazását és
nincs kötve az iskolaszék és helyi tanügyi ta-
nács indítványához. Reámutathatunk itt arra,
hogy a tanító személyén és szellemén keresztül
a magyar ev. iskolákban is így"akarják a cseh-
szlovák elnemzetlenítő iskolapolitikát szolgálni.
Megállapítja ezután a cikk, hogya szlovenszkói
hivatalos egyház a tót , nemzeti eszme érdeké-
ben eddig is feláldozta felekezeti közép- és nép-
iskoláit és most, amikor a róm. kath. egyház,
- amely eddig sem adta fel felekezeti iskoláit,
- a törvényjavaslat ellen élet-halál harcot
kezdett, a hivatalos ev. egyház nagy bölcsen
hallgat. Nagy aggodalomrrial. gondolunk ei-

. szakadt ev. testvéreink iskoláinak sorsára s a
magyar ev. iskolákat fenyegető végpusztulásra. '
Ha a szlovenszkói hivatalos ev. egyház ebbe a
nemzeti üzleti vállalkozásba beáll "csendes
társnak", örökre bezárja előttünk a testvéri
közeledés kapuit, mert nem érdemli meg a béke-
jobbot. Mindazokat, akik határon innen, hatá-
ron túl, ennek a testvéri közeledésnek olyan
lelkes hírdetői voltak, szeretettel kérjük arra,
ébresszék fel a szlovenszkói hivatalos egyház
evangélikus lelkiismeretét. E. A.

*
A mostani vasárnap megjelent napilapok

szomorúan jellemzők a modern emberiség gon-
dolkozására, sőt mondhatnám, szívtelenségére.
Első lapjaikon arról festenek megkapó képet,
mely nagy gyásszal fogadta a hálás magyar-
ság gróf Apponyi Albertnek Genfből hazaérke-
zett kihűlt tetemeit. "Az egész ország gyász-
ban, meghatottság és szomorúság mindenütt,
az utca is .sír" ,- ilyeneket olvashatunk Szinte
büszkeség tölt el, hogy milyen nagy a magyar
gyászában, mily méltó nagy fiához, ki érte és
feltámadása szent ügyéért harcolt és 87 éves
koráig állotta ama nemes harcot. Nem szabad
azonban tovább menni a vasárnapi újságok ol-
vasásában, tovább lapozni: mert akkor el kell
olvasnunk a szombat esti bálok nem kevésbbé
nagyszabású beszámolóit, élükön a rengeteg
embert felsorakoztató Atléta Bállal,

Milyen ellentét, és milyen fájó! Nem az
fáj, hogy mulat és bálozik a fiatalság: csak,
szórakozzék, míg fiatal, felejtse ,el a ma bajait
- de mindennek megvan a maga ideje. Már
annyit meg tehetett volna a kormány, hogya
nagy halott (ha tényleg olyan nagy, s valóbari
az egész magyarság halottja, mint ahogy az
is! )" megérkezése napján, azon az estén, még
ha szombat is az, maradjon el az. országos
.gyász jeléül a sok mulatság, s némúljon el a

tánczene - hiszen még sok este van az évben,
a farsangban. Egyszer - jól emlékszem ,- Né-
metországban valamelyik kis uralkodó család
egy rokon tagja húnyt el, s akkor még Goethe
Faustjának előadását sem tartották meg a
gyász külső jeléül. Ért talán nekünk annyit
Apponyi, mint egy kis uralkodó család ismeret-
len sarja - mégsem tudtunk hozzá méltók
lenni gyászunkban. S kedden, a temetés nap-
ján, sem csak az iskolák szünetének kellene a
gyászt mutatni: hiszen azok tanítás kereté-
ben is hódolhattak volna neki, sőt ott méltón,
mert Apponyi is munkában halt meg: a gyász- .
nak más külső jelét is kellene adni. Mert a kül-
sőség i s számít valamit, néma gyermeknek az
anyja sem érti meg a szavát: nos, ha bálok,
vigadozások töltik be a várost, akkor bizony
nem hiszi el senki, hogy gyászol a nagyváros.
Térjünk magunkhoz, s fohászkodjunk Isten-
hez, ki újra megpróbálta a magyar nemzetet, s
hígyjünk abban, hogy azért próbál, mert sze-
ret, máskép az nem is lehet. Ez adjon bizalmat,
hogy szent ügyünk még jobbra fordul, ha ki is
dőlt egy hatalmas harcosa. B.. D.

- Elszomorító hír érkezik a délvidékről
is. A nagybecskereki nagymultú egyház hívei
nyelvi kérdések miatt meghasonlottak egymás
között és a magyarok és németek külön egy-
házközség alapítását határozták el. Súlyos el-
határozás, ha tudjuk, hogy tulajdonképen ezek
a magyarok és németek alapították az egy-
házat és viselték a terhek. nagy részét. Súlyos
elhatározás, mert a jugoszláv állam Ú. n. pro-
testáns törvénye hosszú időre kiszolgáltatja
ezeket a kiváltakat annak a lelkésznek, aki a
szétszakadásnak egyedüli okozója. E törvény
értelmében a kiváltak kénytelenek lemondani
az egyház vagyonához való minden igényükről
és még öt esztendeig kell hordaniok a régi' egy-
házközség terheit. Ime, milyen veszedelmes ki-
adni a jelszót : először magyar és azután evan-
gélikus. A becskerekiek lelkésze, aki a magyar
és német egyháztagok megkérdezése nélkül,
puccsszerűen került az egyház élére, az új állam-
hatalomra támaszkodva kiadta a jelszót : elő-
ször tót vagyok és azután evangélikus.' Arról
nem is beszélek, hogy volt lelke ezt az állást
vállalni, holott németül nem tud. De az már meg-
említésre méltó dolog, hogy Becskerekre kerü-
lése első éveiben, amikor halálosan égett benne
a magyar' gyűlölet, a magyar istentiszteleteket
nem a templomban, hanem az evangélikus teme-
tő kápolnájában tartotta. Az eredmény? A leg-
előkelőbb becskereki családok (Ambrózy! !!)
katolizáltak! A megszállás éveiben jártam én
is egyszer Becskereken. A magyar kaszinó
meghívására a 150 éves Csokonairól tartottam
előadást. Másnap vasárnap volt és a magyar és
német hívek körében, akik az. egyháztól már
akkor is távol éltek, az az óhaj merült :föl, hogy
hírdessem nekik az Igét, Mi sem lett volna



4. szám. EVANGÉLIKUS ÉLET 7. oldal.

természetesebb, mint az, hogy saját templo-
munkban szólaljak meg. Ebben a kérdésben
azzal a lelkésszel, akinek én káplán:társa vol-
tam a Deák-téren és akihez valamikor a leg-
jobb barátság fűzött, tárgyalni sem lehetett.
Óhajuknak mégis eleget tettem - a reformá-
tus templomban prédikáltam. Ezt az apróságot
csak a jellemkép teljessé tétele miatt hoztam
fel. - Nem tudom, lesz-e alkalmunk a Becs-
kereken veszendőbe menő lelkek miatt valami-
kor felelőssé tehetni a pásztort? Fontosabb
kérdés ennél, hogyan fog egykor e lelkekről az
Isten előtt elszámolni ! Mi nem szűnünk meg
imádkozni azért, hogy az Isten több egyház-
szeretetet adjon neki és kevesebb faji el-
fogultságot !

*
A múlt hét végén egy szomorító röpiratot

hordott szét a posta. Heller-Harsány Oszkár
volt budai presbiter önti ki benne zavaros epé-
jét. Csunya röpirat! Szerencse, hogy inkább
az íróját állítja nagyon szomorú világításba,.
mint azokat, akiket támadni akar. A budai lel-
készre rászórja ismét mindazokat a vádakat,
amelyeket törvényszékek ülésein már több-
szörösen megvizsgáltak s elintéztek. Izléstelen
ezekkel újból előhozakodni. Amit pedig a püs-
pök következetlen közigazgatási ténykedései-
ről mond, azok a teljes tudatlanság egyodalu-
ságával tündökölnek ! Kár az ilyen röpiratokat
szélnek ereszteni, mert írójuknak igen szánal-
mas és sajnálatraméltó képét tükrözik az ol-
vasó elé.

HIR E K

HATVANAD VASÁRNAPJA.
Dukács 8,4-15.

Útfél, kőszikla, tövisek, jó föld ... Miért
van az, hogy ezen az emberszívekből álló nagy
mezőség en egyre több a vetésre, illetve a mag
befogadására alkalmatlan heZ,y? Miért, hogy
a keresztül-kasul járó érzések, indulatok, taní-
tások és életfelfogások szöges-patkós lábnyoma
által keményretaposott útfélen a drága mag -
lsten Igéje - olyan könnyen a falánk madár-
sereg prédájává lesz? Miért, hogy egyre több
és keményebb kőszikla állja útját a gyökérhaj-
tásnak ? Miért vált szinte áthatolhatatlanná a
tövis és dudvaerdő, a minden nemes és szent
indítást csirájában elfojtó bűnrengeteg? És
miért oly kevés a tavaszi . ébredésben áldott
termékenyítés után sóhajtozó jó föld? - Út-
fél, kőszikla, tövisek ... jó föld. Emberszívek.
Hull, egyre hull a mag. Jézus kihulló vére öntözi,
lsten kegyelmének napja melengeti. Milyen lesz
az aratás? . R..• ,.

Evangélikusok! Február 18-ika nagy reformá-
torunk, Luther Márton halálára .emlékeztet.

- Meghalt az erdélyi szász evangélikus egyház
püspöke. Nagyszebenből jelentik: Teutsch Frigyes, az
erdélyi szász evangélikus' egyház püspöke 80 éves ko-
rában Nagyszebenben meghalt. Dr. Teutsch, aki 1852
szeptember l6-án született Segesváron, 1906 óta ta-
valy történt nyugalomba vonulásáig állott az erdélyi
egyházkerület élén és nemcsak mint lelkipásztor. ha-
nem mint az erdélyi szászok történetírója is messze az
ország határain túlterjedő hírnevet szerzett. Történet-
írqí működésében éppúgy, mint egyházi tisztében azok-
nak a hagyományoknak a továbbfejlesztője volt, ame-
lyeket atyja, Teutsch György Dániel püspök teremtett
meg hosszú és eredményes működése alatt.

- A szarvasi ev. tanítónőképző az ország egyet-
len' evangélikus tanítónóképzö-íntézete. A vidéki nö-
vendékek részére internátus a van 100 férőhellyel.· A
felvételért május l-ig kell folyamodni a középiskola,
vagy a polgári iskola IV. osztályának félévi értesítő-
jével. Á felvétel feltételeiről és az intézeti díjakról az
igazgató küld tájékoztatót: .

- Lelkészválasztás Nemescsőn. A nemescsói
gyülekezet f. hó l2-én lelkészválasztó közgyűlést tar-
tott. Jelöltek voltak a gyülekezet részéről: Saródy
Gyula lelkész és Sztrókay Dániel salgótarjánt hitok-
tató-segédlelkész. A püspök részéről: Baráth Pál és
Pölöskey Miklós missziói segédlelkészek. A gyülekezet
két jelöltre adta szavazatait. és Saródy Gyulát válasz-
totta meg lelkészének Sztrókay Dániellel szemben.

- Bettentő vád. Egy szegényeket gondozó nö
rettentő vádat emelt a törökőri plébános ellen. Azzal
vádolta meg" hogya sekrestyéssel együtt relfesze-
gette a templom perselyeit. Most az egyházi és a vi-
lági hatóságok előtt van az ügy. 'Rettenetes vád, amely-
nek még a lehetősége is borzongatást okoz. A mai vi-
lágban azonban a vádaskodás okkal - úgy látszik, -
minden egyházban nagyon könnyen bánnak. Maholnap
megalakulhat a gyorsan vádaskodók egyházközi szak-
egyesülete. '-Yg~an melyik egyházból kerül majd ki
az elnök?

- Arany János emlékünnepély. Az O. L. Sz. sze-
gedi fiókja február 9-én emlékezett meg a halhatatlan
nagy költő emlékéről, amikor is Szarka László zene-
tanár művészi gordonkaszámmal, Kekezovích Miklós
tanársegéd Arany-dalokkal, Benkő László és Baginyi
Irén Arany verseinek előadásával áldoztak a nagy
költő emlékének. A zongorakíséretet Egyed Aladár
látta el. Az előadás középpontjában dr. Gerhauser AI-
bert gimn. tanár előadása állott, aki a prot. világnézet
szemüvegén keresztül eredeti módon mutatta be
Arany Jánosnak, mint a szenvedések emberének egyé-
niségét, a költő irodalmi értékelése mellett.

- A budapesti ágo hitv. ev. egyházmegye 1933.
február hó 24-én d. u. 5 órakor a Deák-téri iskolák
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart: Tárgysoro-
zat: 1. Jelentés az északi és a déli missziói kör meg-
szervezéséről. 2. Az északi és a déli missziói kör lel-
készi hiványának megállapítása. 3..Az északi és a déli
missziói kör lelkészének megválasztása. 4. Folyó-
ügyek. •

~ .A szlovenszkói és ruszinszkói evang. kultúr-
szevetség. Késmárkon tartott értekezletükön a szlo-
venszkói és ruszinszkói evangélikusok kultúrszövetsé-
get alakítottak. Varga Imre szenátor elnöki megnyitó-
jában hangoztatta, hogy a Dérer-féle iskolareform az
evang. egyház iskoláit létalapjában veszélyezteti. Majd
hangoztatta.. hogy nincs messze az idő, amikor a szlo-
vákok, magyarok és németek egy táborba tömörülve
fognak küzdeni az egyház jogaiért. A kultúrszövetség
elnökévé Hitsch Adolf képviselőt választották meg.

-r-: Egyházi élet Dunaharasztin. Amióta a. buda-
pesti egyházmegye jóvoltából Dunaharasztit' a Buda-
pest-déli misszió központjává tették, élénk egyházi.
élet indult meg ott, amely magához öleli az egész kör-
nyéket. Február l2-én rendezték második nagy mü-
soros teadélutánjukat, amelyen míntegy kétszáz em-
ber jelent meg felekezeti különbség. nélkül. A tiszta'
bevételt a templomépítést alap gyarapítására fordítot-
ták. Sipos András lelkész szólt az egybegyűltekhez és
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rendez, amelyre az érdeklődőket ezúton is meghívja a
vezetőség. Előadást tart: Kosáry Domokos bölcsészet-
tanhallgató. Belépődíj: 50 fillér.

- Lelkészválasztás. A porrogszentkirályi tekin-
télyes egyházközség -elhalálozás folytán megüresedett
lelkészi' állására egyhangúlag Lágler Béla ottani he-
lyettes lelkészt hívták meg. - A vései egyházközség-
ben Süle Zoltán megválasztása bizonyosra vehető.

- Dr. Kaftan halála. A német evangélikus egy-
ház egyik kimagasló vezéralakja, dr. Theodor Kaftan,
aki ~tizedeken át jelentékeny' szerepet játszott a né-
metországí evang. egyház életében, február elején
elhúnyt. -

- - A szász evang. egyház anyagi nehézségekkel
küzd. Glóndys Viktor püspök a, Siebenbürger Deutscher
Tageblattban felhívja híveit adakozásra, melyet
Schnéll Károly, az erdélyi német-szász néptanács el-
nöke is alátámaszt.

~ "Újabb merénylet a klsebbségí papság ellen"
cím alatt közli a Kolozsvárt megjelenő Keleti Újság
azt a hírt, hogy a kisebbségi lelkészek államsegélyé-
ből 12.5%-ot akar levonni a kormány. Még a Jorga-
kormány idején kegyetlen kézzel megnyírbált kongruát
sem folyósítják rendesen. Egyedül az erdélyi ref. egy-
házkerület elmaradt államsegélye 17 millió lejt tesz ki.
A csökkentés a kongrua alapját is érinti, mert újab-
ban a hívek száma irányadó. Ez pedig az erdélyi pro-
testáns szórványegyházakra egyenesen katasztrófális.
Előfordul; hogy ugyanabban az erdélyi községben a
gör. kath. lelkész havonként 5 ezer, a róm. kath. lel-
kész 3500, a református 1800, az unit. és evang. lel-
kész pedig csak 8-900 lej kongruát kap. Az újabb
12.5%-os csökkentés ellen az egyházak vezetői egysé-
gesen til takoztak.

- A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
VIlI., Alföldi-utca 13. sz. alatti helyiségében 1933 feb-
ruár 19-én, vasárnap délután fél 5 órakor vídám far-
sangi gyermek-ünnepélyt rendez, amelyen a megnyitot
Szuchovszky Gyula ev. vallástanár mondja.

- 50 éves jubileum. A keszőhidegkúti egyház
énekkara január 25-én ülte meg fennállásának 50 éves
jubileumát, mely alkalommal nagyszámú közönség
előtt Perl János lelkész "emlékbeszédet mondott s az
énekkar a buzgó Schöpf Ernő karnagy vezetésével
szebbnél-szebb egyházi és hazafias dalokat énekelt. Be-
léptidíjakból befolyt 95 P 20 f., mely összeg jótékony
célra fordíttatott.

- A kiadóhivatal közlí az olvasókkal. hogy az
"Evangélikus Élet" 4. számával megszünteti a lap ál-
talános szétküldését és az 5. számot már csak azok-
nak küldi, akik a lapra elöfizettek. Figyelmezteti az
olvasókat, hogy a lapra való előjegyzés nem élőfize-
tés és a lapot csak azoknak küldheti, akik arra tény-
legesen előfizettek.

PALy AZA TI FELHÍvAs.
Káplánt keresek. Németül beszélők és gép-

írni tudók előnyben. Javadalom megállapodás
szerint. jelentkezéseket alulírt lelkész- főesperes
fogad el.

a hegyaljai

Duszik Lajos
miskolci lelkész,
ev. egyházmegye íöesperese.

összetartásra buzdította az evangéliumban testvéreket.
Azután változatos müsor, következett. A müsoros dél-
után megrendezése körül nagy érdemeket szereztek :
Fóris Kálmán gondnok és Bigler Károlyné, aki a házi-
asszonyok gárdáját gyűjtötte össze.

- A könyvek. Magyarországon 1931-l;>en3169 új
könyv jelent meg, Dániában 3138.Ugyanakkor Ausztriá-
ban 10.307, Angolországban 14.688, Németországban
24.'074, Franciaországban 9822, Olaszországban 12.193.
Beszélő számok ezek! De hát mit tehet ez a mi sze-
gény, megnyomorított csonka 'országunk! A szabad és
gazdag Dániával szemben azonban még így is dere-
kasan állja a versenyt.

- Lelkipásztor. Megjelent a Lelkipásztor feb-
ruár-c-márcíusí száma, amelyben első igét Scherer Jó-
zsef írt. Közli vitéz Magassy Sándor tanulmányát: "Az
ifjúság lelki gondozásának témája és mementója",
Gyalog István, Belák Sándor, Németh Károly, Bakay
Péter, Budacker Oszkár, Kiss Samu, Szabó .József,
Duszik Lajos és Hanzmann Károly beszédét. Az al-
kalmi beszédek közül Belák János lelkészi beköszöntő
beszédje, Mikolás Kálmán és Kiss Samu esketési és
Túróczy Zoltán temetési beszéde van leközölve. Illuszt-
rációkat Ziermann Lajos írt. 'Előfizetési ára negyed-
évre 4.- P, egész évre 15.- P. Lapkiadóhivatal: Győr,
II., Petőfi-tér 2.

- Hírek a Délvidékró1. A nagybecskereki három-
nyelvü evangélikus egyházközségből nyelvi okokból ki-
váltak a magyarok és németek és önálló egyházköz-'
séggé szervezkedtek. Erre módot nyújt a jugoszláviai
ú. n. "Protestá,nstörvény" 27. §-a. Az új egyházközség
tagjainak a törvény értelmében le kellett mondaniok
a régi egyházközség vagyonához való minden joguk-
ról és vállalniok kellett azt a kötelezettséget, hogy
még 5 éven át az eddigi mértékben hozzájárulnak a
régí egyházközség terheihez. Ezzel szemben joguk van
a régi templomot használni. - A jugoszláviai parla-
ment képviselőházához egy képviselői csoport a na-
pokban törvény javaslatot nyújtott be' az egyház és
állam szétválasztásáról. Érdeklődésre tarthat számot
a javaslatnak az a szakasza, mely az egyházak in-
gatlan vagyonát az egyházközségek hívei között
óhajtja f'elosztani. A javaslatból aligha lesz egyhamar

_törvény, mert a kormány nemcsak, hogy nem azono-
sítja magát ajavaslattal, de azt érdemben el is
utasítja.

- A müncheni érsek a hitlerizmus ellen. Egy
volt apát, Schachleiter, több hitlerista lapban meg-
támadta Gfölknert, Linz püspökét, mert a püspök
pásztorlevelében a hitlerizmus ellen fordult. Ezzel kap-
csolatban a müncheni érsek most éles támadást inté-
zett a hitlerizmus ellen. Kifejtette, hogy az egész né-
met katolikus püspöki kar éles ellentétben van a
hitlerizmussal és a nemzeti szociálizmustól egyhan-
gúlag óvja minden hívőjét. A német püspökök ez ál-
lásfoglalása - írja az érsek - az egyházi hatósá-
gok hivatalos állásfoglalása volt és minden katolikust
kötelez,

- Killmissziói összejövetel. A Magyarhoni Ág. H.
Ev. Misszióegyesület minden hónap második keddjén
este fél 6 órakor külmissziói összejövetelt tart Buda-
pesten az egyetemes ev. egyház imatermében, Üllői-
út 24., II. em. (Feljárat az udvarból.) A legközelebbi
összejövetelek programja a következő: Március 14.
Johnson Gisle norvég missziói lelkész előadása: "A
misszió iránytűje". - Bibliát magyaráz: Turóczy Zol-
tán győri lelkész. Április 11. D. báró Podmaniczky
Pál egyetemi tanár előadása: "Mit tanulhátunk a ja-
pán dr. Kagawátöl ?" - Bibliát magyaráz dr. Molnár
Gyula kir. táblai bíró, a Misszióegyesület elnöke.
Május 9. Dr. Hilscher Zoltán felsőkereskedeln'li iskolai -- :- _
tanár előadása: "Luther és a török misszió". - Bíblíát A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
magyaráz: Kelló Gusztáv lelkész, a szarvasi Misszió- SZ Á NT Ó R Ó BER TOr. FR I T Z L Á SZL Ó
egyesület elnöke.

- A kelenföldi evangélikus Leánykör február SZERKESZTŐSEG TELEFONSZÁM A: 59-2-01
18-án este fél 7 órai kezdettel az egyház I., Lenke-ut POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CsEKKSZÁMLA: 1,228
56. sz. alatti tanácstermében műsoros teadélutánt (BP. SZÉKESFŐV. KÖZSÉGI TAK~RÉKPT. CSEKKSZÁMLÁ)A).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca IO, 78004
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4. szám.1. évfolyam. 1933. február 19.

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁOOS LUTHER SZÖVETSÉO.

EGYHÁZTÁRSADALM 1,
BELMISSZIÓI, KULTUR~LIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.·

Apponyi

Szíve utolsó dobbanásáig a magyar igaz-
ságért küzdött és utolsó' nagy küzdelmei szin-
terén, a genfi csatamezőn esett el. A hősi ha-
lottakat megillető tisztelet jár az aggastyán-
nak. Egy francia lap azt írta róla, hogy halálá-
val a magyar politikai életben irányváltozás
nem történik, mert párt ja nem volt, egyedül
állott, mint a magános tölgy. Egy ázsiai maha-
radzsa pedig így kiáltott fel: "Ezeréves kul-
tura nyilatkozott meg benne". Apponyi való-
ban a magyar élet ezeréves kulturájának meg-
testesitője volt. Politikai párt nem állott mö-
götte, de éppen ezért állt mögötte és nézte he-
roikus küzdelmét az egész nemzet.

Szónoki készsége, nyelvi felkészültsége,
politikai tájékozottsága, finom diplomáciai ér-
zéke, meleg, közvetlen egyénisége, a tudomány
és művészet kérdései iránti rajongó lelkesedése
szinte egyedülálló egyéniséggé avatták. Amikor
orgonabúgáshoz hasonlatos hangja végigszállt
a genfi csarnokon, kis duhajok riadtan némul-
tak el és templomi áhitat lopakodott kemény
harcokhoz szokott politikusok és diplomaták
szívébe. Azt mondják, nemzetközi forumok
előtt, Kossuth óta senki olyan sikert el nem
ért, mint Apponyi az optánskérdésben tartott
beszédeivel.

De .mindezeket már régesrégen elmondták
és megállapították róla. Én Apponyiról ezen a
helyen ma azért írok, hogy dicsőítő éneket
mondjak az ő nagyegyházszeretetéről. Appo-
nyi a római katolikus egyház minden áldozatra
kész, hűséges gyermeke volt. Politikai, társa-
dalmi, a nemzeti megállásért folytatott küzdel-
mei közben sem feledkezett meg arról, mivel
tartozik egyházának. Azt mondják, hogy palo-
tájában kis házi kápolna van. Apponyi minden
reggel megjelent itt, hogy Isten nevében kezdje

Megjelenik minden vasárnap.
ELÖFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

halála.
a napot és mély alázatában a miséző házi káp-
lán mellett. igen gyakran látta el a ministrálás,
a segédszolgálat tisztét. Jellemző a nagy
férfiura.

Apponyi izig-vérig Róma híve volt, de
soha, még felelős miniszter korában sem feled-
kezett meg a vallási türelem követelményeiről.
Ime, nem föltétlenül szükséges más vallások
létjogosultságát tagadni, hogy hű gyermekei
lehessünk saját hitünknek. Apponyi egész lel-
külete sokkal emelkedettebb és krisztusibb volt,·
semhogyanatémát rikolthatott volna azok felé,
akik más formák szerint imádták ugyanazt az
Istent.

Apponyi magasan állt, de kicsiny és enge-'
delmes tudott lenni, amikor egyházával állt
szemben. Apponyi világtekintély volt, de a
ministránsgyerek jelentéktelenségéig zsugoro-
dott össze, amikor egyháza szólt hozzá. Apponyi .
úgy beszélt, hogy szavai nyomán a gyönyör
szédülete fogta el a lelkeket, de hallgatott,
amikor egyháza úgy kívánta.

Apponyihoz hasonló államférfiui lángelme
csak egy<kettő adatik évszázadonként egy
nemzetnek. Hiszem, hogy az Isten reánk tekint
és nem hagyja sokáig betöltetlenül helyét,
Apponyi temetése a nemzet gyászünnepe, tehát
a mi gyászünnepünk is. De Apponyi temetése
gyászünnepe a magyar katolicizmusnak, sőt a,·
katolikus internacionálénak is, amely egyik leg-
nagyobb és legengedelmesebb fiát vesztette
benne.

'Amikor evangélikus részről is letesszük
sírhant jára hálánk és szeretetünk lélekvirá-
gait ... kikényszerül belőlünk a sóhaj: vajha a.
Mindenható ilyen önfeláldozó egyhá:(:hűségre,.
és az evangélium igazságaiban való megállásra
vezérelné a mi közéleti nagyjainkat is.
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Az egyházalkotmány reviziója.
L. A sanctio hiánya.

Az egyházalkotmány, mint az egyház élet-
nyílvánulásainak szabályozója, természetszerű-
leg egész sereg rendelkezést tartalmaz, melyek
az egyháztagokat. avagy azok egyházi alaku-
latait bizonyos irányú ténykedésre kötelezik,
illetve bizonyos ténykedésektől eltiltják. E ren-
delkezéseit végignézve, első tekintetre szem-
betűnik, hogy az egyházi .vétségek - E. A.
329. §. - eseteit kivéve, számos rendelkezésnek
nincs sanctiója, vagy is az E. A. a rendelkezés
gyakorlati alkalmazóit nem ruházza fel oly
végrehajtó hatalommal, mely .révén az illető
rendelkezés foganatosítása kikényszeríthető·
volna.

Ezen első közleményben nem szándékom
a részletekbe menni - adatszerű felsorolás
helyett inkább li gyakorlatomban előfordult
esetekből sorolok fel néhányat.

Az E. A., 56. §-a előírja, hogy az egyház-
községek kötelesek az egyháztanács hatás-
körét helyi szabályrendelettel megállapítani.
Van olyan egyházközségem, melynek ma sincs
szabályrendelete.

Az E. A. 242. §-a előírja, hogy az egyház-
községek tartoznak ,Ú. n. háztartási szabály-
rendeletet alkotni. Alig van pár olyan egyház-
községem, mely ezt megalkotta.

Az E. A. 13. §-a kimondja, hogy minden
önálló egyháztag jogosult az egyház kormány-
.zatába befolyni, viszont köteles az egyház ter-
heit aránylagosan viselni. Van olyan egyház-
községem, mely ezt a junktimot széttörve, a
hívek egy nagy részét az egyházi teherviselés
alól felmentette anélkül, hogy a kormányzatba
való befolyást tőlük megvonta volna - ma is
gyakorolják jogaikat.

Van. egy egyházközségem. mely egyik he-
lyi intézménye részére különálló szervezeti
szabályzatot alkotott. Ezt az egyházmegye
nem hagyta jóvá, annak meghatározott irá-'
nyú átdolgozását rendelte el. Ez az átdolgozás
sehogy sem akar elkészülni, az intézmény
enélkül is dolgozik tovább.

Hogyan lehet ezeket az egyházközségeket
a szabályzat megalkotására illetve az E. A.
betartására szoritani ?

Mi történik akkor, ha az egyházközség
nem tölti be az E. A. által alkalmazni rendelt
világi tisztséget? Erre is volt már példám.

Kérdések ezek, melyekre adós marad a fe-
lelettel az egyházalkotmány.

, Tény, hogy mindezek a háború előtt nem
voltak problémák. A békebeli emberek lelkébe
a .hithűség törvény és tekintély tisztelet, áldo-
zatkészség olyannyira be volt idegződve, hogy
ezek 'a kérdések fel sem vetődhettek;: ha a ve-
zetők v-alamit jónak, törvény által megkívánt-
nak jelöltek meg, azt a hívek vita nélkül tel-

jesítették. Talán ez is volt az oka annak, hogy
az K A. megalkotói nem tartották szükséges-
nek a sanctio minden téren való alkalmazását
s megelégedtek a legkirivóbb eseteknél való
alkalmazással.

Háború óta azonban megváltozott a hely-
zet. A hosszú háború rombolásai, a szívós és
kitartó szovjetagitáció az emberek lelkét, gon-
dolkozásmódját teljesen átalakította. Ma már
vallásosság, tekintély vagy törvénytisztelet,
áldozatkészség csak nagyritkán található.
Egyéni érdek, anyagiasság uralják a helyzetet.
Mind több és több egyházközségben az újmódi
jelszavakkal telített egyének Tagadják maguk-
hoz a 'vezetést és irányítják az egyházat a ma-
guk eszmevilága szerint. Azok, kik hivatali
állásuknál fogva hivatva vannak az E. A. ren-
delkezéseit közvetlenül alkalmazni a legalsóbb
közigazgatási ágazatokban, tehetetlenül, meg-
alázottan állanak ezzel az áramlattal szemben.
Megalázottan, mert a hívek a legjobb szándék-
kal előterjesztett javaslatok elutasítása mellett
nyíltan vágják oda: "mi vagyunk az egyház,
úgy lesz, ahogy mi akarjuk"; tehetetlenül,
mert nem áll rendelkezésükre kényszerítő jog-
szabály, mellyel gátat vethet nének az egyház-
rombolásnak.

Itt már végzetes következményekkel jár a
sanctio hiánya! A vezetők védtelenül állanak
e rombolásokkal szemben. Kétségbeesetten kell
látni ok és tűrniök, hogy az egyház tartópillé-
rei mint dőlnek le egyik a másik után. Formát,
módot kell találni arra, hogy e rombolás meg-
állítható legyen. Nem a vezetőknek. az egyház-
nak szolgálunk, ha a megalkotandó új alkot-
mányban a hiányzó sanctiókat pótoljuk, avagy
új hatékonyobb sanctiót állítunk fel.

De hát milyen ez a sanctio ? Hogyan hoz-
ható ez összhangba az E. A. 11. §-ában lefek-
tetett elvekkel ? E mondat olvasftsakor kelet-
kező csodálkozó fejcsóválásra azonnal felelek!
A legutóbbi egyetemes gyűlésen egyik szabály-
rendelet tárgyalása alkalmával a tervezett
sanctiókkal szemben éppen az E. A. 11. §-ára
hivatkozással hangzott el erős támadás! En-
nek a támadásnak megismétlését óhajtom ki-
küszöbölni azzal, hogy már eleve tisztázom a
sanctió és a 11. ~. viszonyát. .

Nem szándékom e gyakorlati célt szolgáló
közlemény során elméleti vitát rendezni a ll.
~. helyes' értelmezéséről. Csak egyet látok szük-
ségesnek megállapítani: a hatalom sohasem
adatik azért, hogy azzal ne éljenek, avagy
hogy azzal visszaéljenek ! Ebből a szemszögből
nézve a kérdést, a megoldás kézenfekvő. Min-
den olyan esetben, hol az E. A. valamely posi-
tiv ténykedést rendel el, feljogosítandó a felet-
tes közigazgatási szervezet, hogy megfelelő
felhívások és határidők sikertelen eltelte után
az illető ténykedést maga végezze el. E meg-
oldás mellett az E. A. 11. §-a nem szenved sé-

•
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.relmet, me-rt hiszen az ajánlott megoldás csak
mint a teljes negátio elleni végső eszköz sze-
repel. Azt pedig - ismétlem - nem lehet s nem

-szabad a 11. §-ba belemagyarázni, hogy annak
alapján az E. A.-val is szembe lehet helyezkedni.

Nagy vonásokban vázoltam a tényállást.
Szándékosan mellőztem a részletes feldogozást,
hogy ezzel alkalmat adjak a részletekbe menő
vitákra s annak során új gyakorlati eszmék
felvetésére.

Várom a vitát, bírálatot. .
Dr. Benczúr Vilmos.

*
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II. Jegyzetek az egyházi alkotmány
módosításához.

Meleg együttérzéssel köszöntöm az Evan-
gélikus Élet "Beköszöntőjének" célkitűzéseit.
Különösen két programm pont ja ragadott meg.

Az egyik a trianoni határokon túl rekedt
testvéreinkre gondol és meg akarja teremteni
velük az állandó érintkezést. Azokkal neveze-
tesen, akiket "egy igazságtalan békeszerződés
tépett le testünkről". A Beköszöntő szellemé-
ből és fogalmazásából örömmel állapítottam
meg, hogy az Evangélikus Élet álláspontja
ebben a kérdésben sokkal egyenesebb, őszin-
tébb és természetesebb s ezért sokkal rokon-
szenvesebb is; mint a felvidéki - bár szintén
magyarnyelvű - Evangélikus Lap tavalyi
pünkösdi mozgalma. Mert minden álszentes-
kedő nemzetközieskedés nélkül bizonyára azok-
ra a valóságos testvéreinkre gondol elsősorban,
akik maguk is tőlünk elszakítottnak vallják,
vagy legalább érzik magukat megkülönböz-
teti őket azoktól a hitsorsosainktól, akiknek
cselekvő részük volt az ezeréves magyar tör-
ténelmi mű lerombolásában.

A másik programmpont a zsinat előké-
szítésében való közreműködés. Közelebbről:
elavulóban levő egyházi alkotmányunk fogya-
tékosságainak feltárása kapcsán új törvény-
hozási alkotások sürgetése.

Ez alkalommal csupán az alkotmányrevizió
kérdés éhez szeretnék röviden hozzászólni.

Nem tudok megnyugodni abban a meg-
állapításban, hogy "anyagi fedezet hiányá-
ban" sem a zsinatot összehívni, sem az előké-
szítő bizottság munkálatait sajtó útján közre-

. adni nem lehet. Nem tudom, mennyire halad-
tak eddig ezek az előkészítő munkálatok? Ké-
szen van-e már vajjon a maga egészében .az új
alkotmány tervezete ? De szinte hihetetlenül
hangzik, hogy egyetemes egyházunk költség-
vetése nem bírja el az új alkotmánytervezet ki--
nyomtatás ának költségeit. Egyházmegyéink,
egyházkerületeink, valamint az egyetemes egy-
ház évrő-évre terjedelmes, nyomtatott füzetek-
ben adják ki közgyűlési jegyzőkönyveiket. Ha
ezekre a költségek re elő tudjuk teremteni a fe-
dezetet, mennyivel inkább kellene azt előterem-

tenünk az egyházszervezetünk életműködésére
nézve bizonyára fontosabb és sürgetőbben idő-
szerű alkotmánymódosítás tervezetének közre-
adására. Attól sem riadnék vissza, hogy - ha
már más úton-módon valóban nem sikerülne
fedezetről gondoskodni - mondjunk le inkább
egyesztendőre ezeknek a közgyűlési jegyző-
könyveknek nyomtatásban való megörökítésé-
ről s fordítsuk az így megtakarított összegeket.'
a zsinatelőkészítő bizottság alkotmányterveze-
tének sajtó útján való közzétételére.

A hozzászólások anyagát azután számot-
tevőbb költségtöbblet nélkül elbírnák egyházi
lapjaink hasábjai is, különősen, ha a cikkírók
kellő önmérséklettel a szakeszerűség és a tár-
gyilagosság korlátai közé szorítják szóbősé-
güket.

Az ekként minden részletében megvita-
tott alkotmány tervezet törvényhozási tárgya-
lását egy-két hét alatt be lehetne fejezni s el
lehetne kerülni egy hosszadalmas zsinatnak
gyülekezeteink teherbíró erejét meghaladó
költségeit.

Magam is készséggel és Örömmel vennék
részt ebben a megvitatásban s zsinatot előké-
szítő egyházi alkotmány kialakításában. Meg-
tették volna bizonyára velem együtt már sokan
eddig is, de az előkészítő bizottság munkája
nem látott még napvilágot s így nem volt mihez
hozzászólanunk.

Az Evangélikus Élet február 12-iki har-
madik száma igen életrevaló gyakorlati tervvel
fordulolvasóihoz, amikor arra hívja fel őket,
hogy vessék papírra a lap nyilvánossága előtt
azokat az eszméiket, gondolataikat, amelyeken
új egyházi alkotmányunk felépülhet. Kár, hogy
ez a munka nem indulhat meg máris az elké-
szült alkotmány tervezet rendszeres bírálatá-
nak alakjában, mert így megtörténhetik, hogy
egyik-másik felszólalás - a már meglévő .ter-
vezet ismeretének hiányában ~ nyitott ajtón
fog zörgetni s feleslegesnek bizonyul.

Ez a kis cikkem csak visszhangja akar
lenni az Evangélikus Élet felhívásának, egyik-
másik reformeszmének értekezésszerű tárgya-
lása tehát nem fér beléje. De már ehelyütt is
jelezni kívánom néhány reviziós gondolatomat:

Gondos megvizsgálásra és új fogalmazásra
szorul a mi alkotmányunk egyik oszlopául em-
legetett sannak ll-ik §-ában meghirdetett az
az elv, hogy -egyházunkban "minden hatalom
az egyházközségből ered." Az a tapasztalatom
ugyanis, hogy ez a kijelentésszerűen megfogal-
mazott, de voltaképen inkább magyarázó (el-
méleti) értékű szabály zsinati törvényhozóink
elgondolása és célzata ellenére sok félreértésre
és félremagyarázásra, egyházi közigazgatá-
sunk gyakorlatában pedig nem egyszer a de-
magógiá~al határos féktelenségre adott okot
és alkalmat.
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Meg kell változtatni mind elvi szempont-
ból, mind tapasztálatt tényekkel igazolt szük-
ségességből a 48-ik §-nak azt a rendelkezését,
amely az' egyházközségek tetszésére bízza a
képviselőtestületek alkotását. .Kötelezővé kell
tenni ezt a jogot. Ahol eddig képviselőtestü-
letet alkotni nem sikerült, ott ennek többnyire
az előbb említett 11. §-nak félreértett vagy

, félremagyarázott szelleme: a "népfélség"-nek
tömeg hangulatok népszerű felkeltésére és irá-
nyítására alkalmas olyan értelmezése állotta
útját, amely a hatalmat csak jogokkal tudja
vagy szereti elképzelni - kötelességek nélkül.

Gyökerében és egész rendszerében megvál-
toztatandónak tartom egész egyházi törekvé-
sünket s azegyházmegyénként és kerületenként
alkotott bíróságaink helyébe egyházi közigaz-
gatásunk területi felosztásától független, azok
fölött álló egységes és állandó törvénykezési
szervek létesítését tartom szükségesnek.

Az egész egyetemes egyházra kiterjedő,
egységes rendszerbe kellene foglalni, még pe-
dig ugyancsak törvényhozási úton, az összes
egyházi tisztségek betöltésére s a tisztviselők
működésére és hatáskörére vonatkozó szabá-
lyokat. Az önkormányzati elv túlzott mértékű
alkalmazására, mondhatnám elfajulás ára vall
az a mai gyakorlat, hogy az ugyanazon egyete-
mes egyház kötelékébe tartozó egyházi testü-
letek saját külön szabályrendelet-alkotási jo-
guk révén különbözőképen szabályozhatnak
olyan kérdéseket és ügyeket, amelyek az egye-
temes egyház osztatlan érdekkörébe tartoznak.

Egyelőre csak ennyit az Evangélikus Élet
felhívására, amelynek sikeréhez sok szerencsét,
a meginduló vitához pedg sok egyházszerető,
magyar lelket kívánok.

Dr. Teplic,zky Aladár.

Magyar Tranoscius,
vagy uj m~gyar énekeskönyv.
,Akik szívükön viselik evangéliumi anya-

szentegyházunk énekügyét, bizonyára nagy lelki
örömmel veszik tudomásul, hogy Vietórisz Jó-
zsef, a nyiregyházi főgimnázium nyug. igazgató-
jának sok esztendei fáradságos munkája gyü-
mölcseként kész a tót Tranoseius énekeskönyv-
nek magyar fordítása. Mielőtt illetékes helyen
további sorsáról végérvényesen döntenének, úgy
tudom, hozzáértőknek adták ki hozzászólás, ir-
letve véleménynyílvánítás végett. Ezzel egészen
időszerűvé lett az a kérdés, melyről eddig pro
és contra csak elméleti vitatkozás folyt, hogy
.mít adjunk .azoknak a főként magyar-tót gyü-
lekezetekben élő híveinknek, akik eddig ma-
gyar istentiszteleteken jobb híján, szü!tség-meg-
oldásképen a békéscsabai, vagy pedig a régi

. \\.~
győri énekeskönyvet használták: az immár ké ~~~ II\)
magyar Tranosciust-e, vagy pedig egy új ID -~' "
gyar énekeskönyvet, melybe felveendők vol
'nak a Tranoseius most már rendelkezésre áll
szebb énekei, meglévő énekeskönyveink értéke-
sebb kincsei, valamint az újabb énekirodalom
gyöngyszemei. Azt hiszem, egyházunk érdeke-
ben álló megoldás egyedül ez az utóbbi.
Amennyire egyetemes egyházi szempontból
kevésbbé volt szerenesés a Dunántúli énekes-
könyv szerkesztő-bizottságának, az az állás-
pontja, hogyannak idején figyelmen kívül
hagyta 'a Tranoseius nagy dallamkincsét, mely
magyarhoni evangélikus egyházunknak minden
kétségen felül nagy himnológiai értéke, ép
olyan elhibázott dolog volna most híveihk ke-
zébe adni a magyar Tranosciust, amelyből ki ..
maradnának az utóbbi századok evangélikus
énekirodalmának a gyöngyei. Tudom, hogy a
magyar Tranoscius gondolatának a propagáló it
nagyon tiszteletreméltó szándék vezeti. Az a
meggyőződésük, hogy azokban a vegyes nyelvű
gyülekezeteinkben, ahol most megfelelő éne..
keskönyv híján kevesebb a magyar istentisz-
teletek száma, mint ahogy az óhajtandó volna
s a meglévők is kevésbbé látogatottak, abban
az esetben, ha régi kedves énekeskönyvüket
ugyanolyan beosztással ugyanabban a formá-
ban, ugyanazzal a tartalommal, de magyar nyel-
ven kapnák meg a hívek, akkor ezen a téren
rövid időn belül lényegesen kedvezőbb lenne a
helyzet.

Akik ismerik e tekintetben népünk gon-
dolkodásmódját, igazat fognak adni'e sorok
írójának abban, hogy a kérdés lényege nem ez.
Híveink vágya nem kifejezetten a magyar
Tranoscius. Az ő óhajtásuk, tegyük hozzá, ön-
tudatlan, de .jogos óhajtásuk, s ez egyúttal
egyetemes evangélikus egyházi érdek is, hogy
az a gazdag dallamkines, mely ott van a Tra-
nosciusban, ne menjen veszendőbe abban a
pillanatban, amikor magyarokká válnak, ha-
nem mentessék át a magyar énekeskönyvbe s
vele együtt őriztessék meg a következő magyar
nemzedékek számára az a jellegzetesen evan-
géliumi, talán hozzátehetjük: lutheri menta-
litás, melynek olyan klaszikus kifejezője 3
Tranosciusnak sok-sok szép éneke.

Ha ezt híveink egy új magyar énekes-
könyvben megkapják s Vietorisz munkája-
eredményekép most már megkaphatják, akkor
ez az egyik nyelvből a másikba való átmenet
minden lelki zökkenő nélkül biztosítva van. S
ha ehhez hozzákapják a Tranosciusból bátran
kihagyható és kihagyandó selejtesebb énekek

'helyett az újabb egyházi énekirodalomnak ál-
taluk részben mát ismert és megszeretett
gyöngyszemeit, akkor egész biztosan örömmel
köszöntik és boldogan veszik használatba ezt
az új magyar énekeskönyvet.

Magóo8 Károly.

•
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Gróf Apponyi Albert emlékezete
a miskolci jogakadémián.

/

A tiszaiág. hitv. ev. egyházkerület miskolci jog-
akadémiájának tanári kara a február hó 10-én tar-
tott kari ülésében emlékezett meg az egész :magyar
nemzetet ért, pótolhatatlanúl súlyos csapásról, gróf
Apponyí Albert elhúnytáról. A kari ülésben Í3. nemzet
nagy halottjáról Bruckner Győző dr. dékán tartott
emlékbeszédet, melyet a kar tagjai az elhúnyt nagy
államférfi iránt érzett kegyeletből állva hallgattak
végig.

Mély fájdalommal és nagy megdöbbenéssel
vettük valamennyien a szomorú hírt, hogy gróf Ap-
ponyi Albert, a nagy magyar államférfi, aki kül-
földi viszonylatban is az egészen kivételes nagy
tehetségekhez tartozott, nincs többé az élők GO-

rabari. Nem érzem magamat arra hivatottnak,
hogy Apponyi egyéniségének értékeit és a haza
körül szerzett érdemeit . feltárjam és :méltassam.
Ilyen tudományos testületben talán nincs is arra
szükség, 'mert közülünk mindenki értékelni tudja
e nagy, szinte pótolhatatlan veszteséget, mely Ap-
ponyi halálával nemzetünket érte. Sokoldalúsága,
bámulatraméltó tudása, mély diplomáciai kész-
sége, már kiváló szónoki tehetségénél és tökéletes
nyelvtudásánál fogva is páratlan. Mélyen szántott
az emberek lelkében, mert mindig ethikai magas-
laton, az ethikai eszmények szolgálatában állott.
A humanizmus szeretete; a kultúrára való törek-
vés, a becsület és jog megvalósítása és érvényesí-
tése voltak életének legszentebb eszményei.

Igazságot kért nemzetének olyan areopágok
elött; akikhez magyar ember szava azelőtt :még
:nem hangzott el.

Mint kultuszminiszter egy nagy és utólérhe-
tetlen szép gondolatot valósított meg: az íngyenes
népoktatást, m~ly sajnos, a súlyos gazdasági hely-
zetnek máris áldozatul esett. Rendezte a felekezeti
iskolák, és elsősorban a népiskolák jogi helyzetét
s híve volt a kultúrális decentralizációnak. Kultúr-
politikájában jelentékeny szerephez jutott a tíz vi-
déki jogakadémia és a felekezeti jogi főiskolákat
a ius advocatiae alapján pozitív anyagi támoga-
tásban is részesítette. Ezzel új lendületet hozott a
mi jogakadémiánk fejlődésébe is. Az 1l)08-ik évtöl
kezdve állami segélyt biztosított az összes feleke-
zeti jogakadémiáknak, úgy, hogy azok az újabb
paedagógíaí és tanulmányi követelményeknek meg-
felelően újjászervezkedhettek. Apponyi kultusz-
minisztersége új korszakot nyitott a :mi jogaka-
démiánk fejlödésében is, mert az államsegély. biz-
tosítása lehetövé tette a nyolcl majd tíz tanszék-
nek a megszervezését, melyeknek betöltésére azon-
ban a világháború kitörése miatt már nem kerül-
hetett sor.

Gróf Apponyi Albert méltö arra, hogy emlé-
két, mint nagy kultúrpolitikusét, kegyelettel őriz-
zük meg, mert ö felismerte és értékelte is a mí
kultúrértékeínket. Büszkék lehetünk arra, hogy
mikor, különösen 1923 után, rendszeres harc indult
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meg a Miskolcra átmen tett jogakadémia fl általá-
ban a vidéki jogakadémiák ellen, Apponyí volt az,
ki a' Budapesti Hírlapban síkra szállt érdekünk-
ben, azt írván, hogy: ... a kassai és eperjesi fő-
iskolák elsőrendű tényezők voltak a nemzeti kul-
túra fejlesztésében.

Gyászoljuk a nemzet nagy halottját, de gyá-
szoljuk a katholikus Apponyiban a lutheránus jog-
akadémia nemes és öszínte barátját is.

Legyen emlékezete áldott!
A kar elhatározta, hogy gyülésének jegyzőköny-

vében szószerint örökíti meg a dékán emlékbeszédét.
A dékán indítványára távirati úton fejezte ki a

kar részvétet a gyászoló özvegynek, illetve családnak.
A kar elhatározta továbbá, hogy a temetés nap-

járt szünetelnek az előadások; és
egy 50 pengős pályatételt hírdet gróf Apponyi Al-

bertnek a haza körül szérzett érdemei méltatására.
Végül jelentette egyúttal a dékán, hogy Zsedényi,

mint a politika és közjog professzora, kegyeletteljes
megemlékezést tartott csütörtökön a jogászifjúság
előtt Apponyi értékeíröl, továbbá, hogy a Werbőczy
Bajtársi Egyesületben tömörült jogászifjúság február
9-én ünnepélyes dísztáborozással lerótta már kegyele-
tét a nagy halottal szemben, a Mískolcl Joghallgatók
Testülete pedig február 10-én összehívott rendkívüli
közgyülésében tett e kegyeletes kötelességének eleget.
A jogakadémia kiadásában megjelenő Miskolci Jogász-
élet c. folyóirat értékes vezércikk keretében fog
megemlékezni gróf Apponyi Albertről.

FIGYELÖ.
A felvidéki Evangélikus Lapban L. A.

riadót fújt, mert újra nagy veszélybe jutottak
az ev. iskolák. 'Á lap szerint Dérer István dr.
miniszter olyan törvény javaslatot nyújtott be,
amely a szlovenszkói és ruszinszkói ev. iskolá-
kat, de kiváltképen a magyar felekezetű isko-
lákat sújtja, mert a: javaslat szerint az egy és
kéttanerős iskolák, vegyes felekezetű - egy
nemzetiségű - politikai községekben eltűnnek,
az Ú. n. "fölös iskolák" kategóriájába kerül-
nek. A cseh lapok szerint így 2470 felekezeti
iskola közül 400 megszűnne és ezek között
benne lenne a keleti ev. egyházkerületnek ősz-
szes (18) magyar ev. népiskolája és egy pol-
gári iskolája is. A cikkíró reámutat a törvény:
javaslat lelkületére a javaslat azon szakaszá-
ban, amely szerint csak 40 gyermek számára
létesít új iskolát 4 km. körzetben, ellenben már
30 olyan tanköteles gyermek számára,' akiknek
szülei, a községben már meglévő felekezeti is-
kolábagyermekeiket járatni nem akarják, az
illető "iskolaközségben" "nélkülözhetetlen" is-
kolát állíttat fel. Itt reámutathatott volna a
cikkíró arra, hogy ez a szakasz azokra a nem-
zetáruló "labancokra" van bazírozva, akik kö-
zül a járásfőnöki, jegyzői és csendőri politikai
összefogás - oly sok áldozatot szerzett már.
Rámutathatott volna arra, hogy Szlovenszkó-
ban már kevés olyan magyar község van, ahol
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nem lehet 30 gyermeket összeszedni egy állami
iskola részére abból a célból, hogyameglévő
felekezeti és a lehetőségig magyar szellemű is-
kolát ki ne végezzék. Beszél a cikk továbbá ar-
ról, mennyire nevetségessé teszi az esetleg nél-
külözhetetlennek megmaradó felekezeti iskola
helyzetét aza rendelkezés, amely szerint ezek-
ben az iskolákban is az országos tanügyi hiva-
tal foganatosítaná a tanító alkalmazását és
nincs kötve az iskolaszék és helyi tanügyi ta-
nács indítványához. Reámutathatunk itt arra,
hogy a tanító személyén és szellernén keresztül
a magyar ev. iskolákban is így akarják a cseh-
szlovák elnemzetlenítő iskolapolitikát szolgálni.
Megállapítja ezután a cikk, hogy a szlovenszkói
hivatalos egyház a tót nemzeti eszme érdeké-
ben eddig is feláldozta felekezeti közép- és nép-
iskoláit és most, amikor a róm. kath. egyház,
- amely eddig sem adta fel felekezeti iskoláit,
- a törvényjavaslat ellen élet-halál harcot
kezdett, a hivatalos ev. egyház nagy bölcsen
hallgat. Nagyaggodalommal gondolunk el-
szakadt ev. testvéreink iskoláinak sorsára s a
magyar ev. iskolákat fenyegető végpusztulásra.
Ha a szlovenszkói hivatalos ev: egyház ebbe a
nemzeti üzleti vállalkozásba beáll "csendes
társnak", örökre bezárja . előttünk a testvéri
közeledés kapuit, mert nem érdemli meg a béke-
jobbot. Mindazokat, akik határon innen, hatá-
ron túl, ennek a testvéri közeledésnek olyan
lelkes hírdetői voltak, szeretettel kérjük arra,
ébresszék fel a szlovenszkói hivatalos egyház
evangélikus lelkiismeretét. E. A.

A mostani vasárnap megjelent napilapok
szomorúan jellemzők a modern emberiség gon-
dolkozására, sőt mondhatnám, szívtelenségére.
Első lapjaikon arról festenek megkapó képet,
mely nagy gyásszal fogadta a hálás magyar-
ság gróf Apponyi Albertnek Genfből hazaérke-
zett kihűlt tetemeit. "Az egész ország gyász-
ban, meghatottság és szomorúság mindenütt,
az utca is sír" .- ilyeneket olvashatunk. Szinte
büszkeség tölt el, hogy milyen nagy a magyar
gyászában, mily méltó .nagy fiához, ki érte és
feltámadása szent ügyéért harcolt és 87 éves
koráig állotta ama nemes harcot. Nem szabad
'azonban tovább menni a vasárnapi újságok ol-
vasásában, tovább lapozni: mert akkor el kell

. olvasnunk a szombat esti bálok nem kevésbbé
nagyszabású beszámolóit, élílkön .a rengeteg
embert f'elsorakoztató- Atléta Bállal.

Milyen ellentét, és milyen- fájó! Nem az
fáj, hogy mulat és bálozik a fiatalság: csak
.szórakozzék, míg fiatal, felejtse el a ma bajait
- de mindennek megvan a maga ideje. Már
annyit meg tehetett volna a kormány, hogy a
nagy halott (ha tényleg olyan nagy, s valóban
az egész magyarság halottja, mint ahogy az
is!), megérkezése napján, azon az estén, még
ha szombat is az, maradjon el az országos
gyász jeléül a sok mulatság, s némúljon el a

tánczene - hiszen még sok este van az évben,
a farsangban. Egyszer - jól emlékszem .- NéJ
metországban valamelyik kis uralkodó család
egy rokon tagja húnyt el, s akkor még Goethe
Faustjának előadását sem tartották meg a
gyász külső jeléül. Ért talán nekünk annyit
Apponyi, mint egy kis uralkodó család ismeret-
len sarja - mégsem tudtunk hozzá méltók
lenni gyászunkban. S kedden, a temetés nap-
ján, sem csak az iskolák szünetének kellene a
gyászt mutatni: hiszen azok tanítás kereté-
ben is hódolhattak volna neki, sőt ott méltón,
mert Apponyi is munkában halt meg: a gyász-
nak más külső jelét is kellene adni. Mert a kül-
sőség i s számít valamit, néma gyermeknek az
anyja sem érti meg a szavát: nos, ha bálok,
vigadozások töltik be a várost, akkor bizony
nem hiszi el senki, hogy gyászol a nagyváros.
Térjünk magunkhoz, s fohászkodjunk Isten-
hez, ki újra megpróbálta a magyar nemzetet, s
hígyjünk abban, hogy azért próbál, mert sze-
ret, máskép az nem is lehet. Ez adjon bizalmat,
hogy szent ügyünk még jobbra fordul, ha ki is
dőlt egy hatalmas harcosa. B. D.

- Elszomorító hír érkezik a délvidékről
is. A nagybecskereki nagymultú egyház hívei
nyelvi kérdések miatt meghasonlottak egymás
között és a magyarok és németek külön egy-
házközség alapítását határozták el. Súlyos el-
határozás, ha tudjuk, hogy tulajdonképen ezek
a magyarok és németek alapították az egy-
házat és viselték a terhek nagy részét. Súlyos
elhatározás, mert a jugoszláv állam ú. n. pro-
testáns törvénye hosszú időre kiszolgáltátja
ezeket a kiváltakat annak a lelkésznek, aki a
szétszakadásnak egyedüli okozója. E törvény
értelmében a kiváltak kénytelenek lemondani
az egyház vagyonához való minden igényükről
és még öt esztendeig kell hordaniok a régi egy-
házközség terheit. Ime, milyen veszedelmes ki-
adni a jelszót: először magyar és azután evan-
gélikus. A becskerekiek lelkésze, aki a magyar
és német egyháztagok megkérdezése nélkül,
puccsszerűen került az egyház élére, az új állam-
hatalomra támaszkodva kiadta a jelszót: elő-
szőr tót vagyok és azután evangélikus. Arról
nem is beszélek, hogy volt lelke ezt az állást
.vállalni, holott németül nem tud. De az már meg-
említésre méltó dolog, hogy Becskerekre kerü-
lése első éveiben, amikor halálosan égett benne
a magyar gyűlölet, a magyar istentiszteleteket
nem a templomban, hanem az evangélikus teme-
tő kápolnájában tartotta. Az eredmény? A leg-
előkelőbb becskereki családok (Ambrózy l l l)
katolizáltak! A megszállás éveiben jártam én
is egyszer Becskereken. A magyar kaszinó
meghívására a 150 éves Csokonairól tartottam
előadást. Másnap vasárnap volt és a magyar és
német hívek körében, akik az. egyháztól már
akkor is távol éltek, azaz óhaj merült föl, hogy
hírdessem nekik az Igét. Mi sem lett volna
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természetesebb, mint az, hogy saját templo-
munkban szólalj ak meg. Ebben a kérdésben
azzal a lelkésszel, akinek én káplántársa vol-
tam a Deák-téren és akihez valamikor a leg-
jobb barátság fűzött, tárgyalni sem lehetett.
Óhajuknak mégis eleget tettem ~, a reformá-
tus templomban prédikáltam. Ezt az apróságot
csak a jellemkép teljessé tétele miatt hoztam
fel. - Nem tudom, lesz-e alkalmunk a Becs-
kereken veszendőbe menő lelkek miatt valami-
kor felelőssé tehetni a pásztort? Fontosabb
kérdés ennél, hogyan fog egykor e lelkekről az
Isten előtt elszámolni! Mi nem szűnünk meg
imádkozni azért, hogy az' Isten több egyház-
szeretetet adjon neki és kevesebb faji 131-
fogultságot !

*
A múlt hét végén egy szomorító .röpiratot

hordott szét a posta. Heller-Harsány Oszkár
volt budai presbiter önti ki benne zavaros epé-
jét. ,Csunya röpirat! Szerencse. hogy inkább
az íróját állítja nagyon szomorú világításba,
mint azokat, akiket támadni akar. A budai lel-
készre rászórja ismét mindazokat a vádakat,
amelyeket törvényszékek ülésein már több-
szörösen megvizsgáltak selintéztek. Izléstelen
ezekkel újból előhozakodni. Amit pedig a püs-

. pök következetlen közrgazgutási ténykedései-
ről rnond, azok a teljes tudatlanság egyedalu-
ságával tünd'ökölnek! Kár az ilyen röpiratokat
szélnek ereszteni, mert írójuknak igen szánal-
mas és sajnálatraméltó képét tükrözik az ol-
vasó elé.

HIR E K

HATVANAD VASÁRNAPJA.
Lukács 8y 4-15.

Útfél) kőszikZa) tövisek) jó föld ... Miért
van az) ,hogy ezen az emberszívekből álló nagy
mezőségen egyre -tiibb a vetésre) illetve a mag
befogadására alkalmatlan hel,y? Miért, hogy
a keresztül-kasul járó érzések, indulatok) taní-
tások és éldfelfogások szöges-patkós lábnyoma
által keménuretaposott útfélen a drága mag -
Isten Igéje - olyan könnyen a falánk madár-
sereg prédájává lesz? Miért) hogy egyre több.
és keményebb ,kőszikla állja .útját a gyökérhaj-
tásnak? Miért vált szinte áthatolhatatlanná a
tövis ée dudvaerdő) a minden nemes és szent
indítást csirájában elfojtó bűnrengeteg? És
miért oly kevés a tavaszi ébredésben áldott
termékenyítés után sóhajtozó jó föld? - Út-
fél) kőszikla) tövisek . . . jó föld. Emberszívek.
Hull) egyre hull a mag. Jézuskihulló vére öntözi)
Isten kegyelmének napja melengeti. Milyen lesz
az aratás? R.

Evangélikusok! Február 18-ika nagy reformá-
torunk, Luther Márton halálára emlékeztet .

••

- Meghalt az erdélyi szász evangélikus egyház
püspöke. Nagyszebenből jelentik: Teutsch Frigyes, az
erdélyi szász evangélikus egyház püspöke 80 éves ko-
rában Nagyszebenben meghalt~ Dr, 'I'eiztsch, aki 1852
szeptember 16-án született Segesváron, 1906 óta ta-
valy történt nyugalomba vonulásáíg állott az erdélyi
egyházkerület élén és nemcsak mint lelkípásztor, ha-
nem mint az erdélyi szászok történetírója is messze az

, ország határain túlterjedő hírnevet szerzett. Történet-
írói müködésében éppúgy. mint egyházi tisztében azok-
nak a hagyományoknak a továbbfejlesztője 'volt, ame-
lyeket atyja, Teutsch György Dániel püspök teremtett
meg hosszúés eredményes működése alatt.

- A szarvasi ev. tanítónőképző az ország egyet-
len evangélikus tanítónöképzö-íntézete. A vidéki nö-
vendékek részére internátusa van, 100 férőhellyel. A
felvételért május' 1-ig kell folyamodni a középískola,
vagy a, polgári iskola IV. osztályának félévi értesítő-
jével. A felvétel feltételeiről és az íntézetí díjakról az
igazgató küld tájékoztatót.

- Lelkészválasztás Nemesesén. A nernesősöí
gyülekezet f. hó 12-én lelkészválasztó közgyűlést tar-
tott. Jelöltek voltak a gyülekezet részéről: Saródy
Gyula lelkész és Sztrókay Dániel salgötarjání hítok-
tató-segédlelkész. A püspök részéről: Baráth Pál és
Pölöskey Miklós missziói segédlelkészek. A gyülekezet
két jelöltre adta szavazatait és Saródy Gyulát válasz-
totta meg lelkészének Sztrókay Dániellel szemben.

- Rettentö vád. Egy szegényeket gondozó nö
rettento vádat emelt a törökőri plébános ellen. Azzal
vádolta meg, hogy a sekrestyéssel együtt :felfesze-
gette a templom perselyeit. Most az egyházi és a vi-
'Iág'i hatóságok előtt van az ügy. Rettenetes vád, amely-
nek még a lehetősége is borzongatást okoz. A mai vi-
lágban azonban a vádaskodásokkal - úgy látszik, -
minden egyházban I).agyon könnyen bánnak. Maholnap
megalakulhat a gyorsan vádaskodók egyházközi szak-
egyesülete. Ugyan melyik egyházból kerül majd ki

'az elnök?
---.:..Arany János emlékünnepély, Az O. L. Sz. sze-

gedi fiókja február 9-én emlékezett meg a halhatatlan
nagy költő emlékéről, amikor is Szarka László zene-
tanár müvészí gordonkaszámmal, Kekezovich Miklós
tanársegéd Arany-dalokkal, Benkő László és Baginyi
Irén Arany verseinek előadásával áldoztak. a nagy
költö emlékének. A zongorakíséretet Egyed Aladár
látta el. Az előadás középpontjában dr. Gerhauser AI-
bert gimn. tanár előadása állott, aki a prot. világnézet
szemüvegén keresztül eredeti módon mutatta be
Arany Jánosnak, mint a szenvedések emberének egyé-
niségét, a költö irodalmi értékelése mellett.

- A budapesti ágo hitv. ev. egyházmegye 1933.
február hó 24-én d. u. 5 órakor a Deák-téri iskolák
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysoro-
zat: 1. Jelentés az északi és a déli missziói kör meg-
szervezéséről. 2. Az északi és a déli missziói kör lel-
készi hiványának megállapítása. 3. Az északi és a déli
missziói kör lelkészének megválasztása. 4. Folyó-
ügyek.

- A szlovenszkói és ruszinszkói -evang, kultúr-
szevetség. Késmárkon tartott értekezletükön a szlo-
venszkói és ruszinszkói evangélikusok kultúrszövetsé-
get alakítottak. Varga Imre szenátor elnöki megnyitó-
jában hangoztatta, hogya, Derer-réle iskolareform az
evang. egyház iskoláit létalapjábanveszélyezteti. Majd
hangoztatta, hogy nincs messze az idő, amikor a szlo-
vákok, magyarok és németek egy táborba tömörülve
fognak küzdeni az egyház jogaiért. A kultúrszövetség
elnökévé Hitsch Adolf képviselőt választották meg.

- Egyházi élet Dunaharasztin. Amióta a buda-
pesti egyházmegye jóvoltából Dunaharasztrt a Buda-
pest-déli misszió központjává tették, élénk egyházi
élet indult meg ott, amely magához öleli az egész kör-
nyéket. Február 12-én rendezték második nagy mü-
soros teadélutánjukat, amelyen mintegy kétszáz em-
ber jelent meg felekezeti különbség, nélkül. A tiszta

. bevételt a templomépíté si alap gyarapítására fordítot-
ták. Sipos András lelkész szólt az egybegyűltekhez és
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összetartásra buzdította az evangéliumban testvéreket.
Azután változatos müsor következett. A müsoros dél-
után megrendezése körül nagy érdemeket szereztek :
Fóris Kálmán gondnok 4s Biqler Károlyné, aki a házi-
asszonyok gárdáját gyűjtötte össze. •

- A, könyvel{.Magyarországon 1931-ben 3169 új
könyv jelent meg, Dániában 3138.Ugyanakkor Ausztriá-
ban 10.307, Angolországban 14.688, Németországban
24.074, Franciaországban 9822, Olaszországban 12.193.
Beszélő számok ezek! De hát mít tehet ez a mi sze-
gény, megnyomorított csonka országunk! A szabad és
gazdag Dániával szemben azonban még így is dere-
kasan állja a versenyt.

- Lelkipásztor. Megjelent a Lelktpásztor feb-
ruár-e-rnárcíusí száma, amelyben első igét Scherer Jó-
zsef írt. Közli vitéz Magassy Sándor tanulmányát: "Az
ifjúság lelki gondozásának témája és mementója",
Gyalog István, Belák Sándor, Németh Károly, Bakay
Péter, Budacker Oszkár, Kiss Samu, Szabó József,
Duszik Lajos és Hanzmann Károly beszédét. Az al-
kalili beszédek közül Belák János lelkészi beköszöntő
beszédje, Mikolás Kálmán és Kiss Samu esketési és
'I'úróczy Zoltán temetési beszéde van leközölve. Illuszt-
rációkat Ziermann Lajos írt. Előfizetési ára negyed-
évre 4.- P, egész évre 15.- P. Lapkiadóhivatal: Oyör,
II., Petőfi-tér 2.

- Hírek a Délvidékről. A nagybecskereki három-
nyelvü evangélikus egyházközségből nyelvi okokból ki-
váltak a magyarok és németek és önálló egyházköz-
séggé szervezkedtek. Erre módot nyújt a jugoszláviai
ú. n. "Protestánstörvény" 27. §-a. Az új egyházközség
tagjainak a törvény értelmében le kellett mondaniok
a régi egyházközség vagyonához való minden joguk-
ról és :vállalniok kellett azt a köfelezettséget, hogy
még 5 éven át az eddigi mértékben hozzájárulnak a
régi egyházközség terheihez. Ezzel szemben joguk van
a régi templomot használni. - A jugoszláviai parla-
ment képviselőházához egy képviselői csoport· a na-
pokban törvény javaslatot nyújtott be az egyház és
állam szétválasztásáról. Érdeklődésre tarthat számot
a javaslatnak az a szakasza, mely az egyházak in-
gatlan vagyonát az egyházközségek hívei között
óhajtja felosztani. A javaslatból aligha lesz egyhamar
törvény, mert a kormány nemcsak, hogy nem azono-
sítja magát a' javaslattal, de azt érdemben el is
utasítja.

- A müncheni érsek a hitlerizmus ellen. Egy
volt apát, Schachleiter, több ·hitlerista lapban meg-
támadta .Gfölknert, Linz püspökét, mert a püspök
pásztorlevelében a hitlerizmus ellen fordult. Ezzel kap-
csolatban a müncheni érsek most éles támadást inté-
zett a hitlerizmus ellen. Kifejtette, hogy az egész né-
met katolikus püspöki kar éles ellentétben van a
hitlerizmussal és a nemzeti szociálizmustól egyhan-
gúlag óvja minden hívőjét. A német püspökök ez ál-
lásfoglalása - írja az érsek - az egyházi hatósá-
gok hivatalos állásfoglalása volt és minden katolikust
kötelez.

- Külmissziói összejövetel. A Magyarhoni Ag. H.
Ev. Misszióegyesület minden hónap második keddjén
este fél 6 órakor külmissziói összejövetelt tart Buda-
pesten az egyetemes ev. egyház imatermében, Üllői-
út 24., II. em. (Feljárat az udvarból.) A legközelebbi
összejövetelek programja a következő: Március 14.
Johnson Gisle norvég missziói lelkész előadása: "A
misszió iránytűje". - Bibliát magyaráz: Turóczy Zol-
tán győri lelkész. Áprtlts 11. D. báró Podmaniczky
Pál egyetemi tanár előadása: "Mit tanulhatunk a ja-
pán dr. Kagawától?" - Bibliát magyaráz dr. Molnár

.Gyula kir. táblai bíró, a Misszióegyesület elnöke.
Május 9. Dr. Hilscher Zoltán felsőkereskedelmi iskolai
tanár előadása: "Luther és a török misszió". - Bibliát A ,szerkes~tésért, felelős: IAkiadásért fel:lős: ,
magyaráz: Kelló Gusztáv lelkész, a szarvasi Misszió- SZA N TOR O BER T . Dr. FR 1T Z LAS Z L O
egyesület elnöke. ~

- A kelenföldi evangélikus Leánykör február SZERKESZTÖSEG TELEFONSZÁM A: 59·2-01
18-án este fél 7 órai kezdettel az egyház 1., Lenke-út POSTATAKARÉKPÉNZTÁRICSEKKSZÁMLA: 1,228
56. sz. alatti tanácstermében müsoros teadélutánt. (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAK~RÉKPT.·CSE](KSZÁMLÁJA) .

rendez, amelyre az érdeklődőket ezúton is meghívja a
vezetöség. Előadást tart: Kosáry Domokos bölcsészet-
tanhallgató. Belépődíj: 50 fillér .

.- Lelkészválasztás. A porrogszentkirályi tekin-
télyes egyházközség elhalálozás folytán megüresedett
lelkészí- állására egyhangúlag Lágler Béla ottani he-
lyettes lelkészt hívták meg. - A vései egyházközség-
ben Süle Zoltán megválasztása bizonyosra vehető.

- Dr. Kaftan halála. A német evangélikus egy-
ház egyik kimagasló vezéralakja, dr. Theodor Kaftan,
aki évtizedeken át jelentékeny szerepet játszott a né-
metországi evang. egyház életében, febrúár elején
elhúnyt.

- A szász evang. egyház anyagi nehézségekkel
küzd. Glondys Viktor püspök a Siebenbürger Deutscher
Tageblattban felhívja híveit adakozásra, melyet
Schnell Károly, az erdélyi német-szász néptanács el-
nöke is alátámaszt.

- "Ujabb merénylet a kísebbségt papság ellen"
cím alatt közli a Kolozsvárt megjelenő Keleti Újság
azt a hírt, hogy a kisebbségi lelkészek államsegélyé-
ből 12.5%-ot akar levonni a kormány. Még a Jorga-
kormány idején kegyetlen kézzel megnyírbált kongruát
sem folyósítják rendesen. Egyedül az erdélyi ref. egy-
házkerület elmaradt államsegélye 17 millió lejt tesz ki.
A csökkentés a kongrua alapját is érinti, mert újab-
ban a hívek száma irányadó. Ez pedig az erdélyi pro-
testáns szórványegyházakra egyenesen katasztrófális.
Előfordul, hogy ugyanabban az erdélyi községben a
gör. kath. lelkész havonként 5 ezer, a róm. kath. lel-
kész 3500, a református 1800, az unit. és evang. lel-
kész pedig csak 8-900 lej kongruát kap.· Az újabb
12.5%-os csökkentés ellen az egyházak vezetői egysé-
gesen tiltakoztak.

- A Budapesti Iparösképző Protestáns Egylet
VIlI., Alföldi-utca 13. sz. alatti helyiségében 1933 feb-
ruár 19-én, vasárnap délután fél 5 órakor vídám far-
sangi gyermek-ünnepélyt rendez, amelyen a megnyitót
Szuchovszky Gyula ev. vallástanár mondja.

- 50 éves jubileum. A keszőhidegkúti egyház
énekkara január 25-én ülte meg fennállásának 50 éves
jubileumát, mely alkalommal nagyszámú közönség
előtt Perl János lelkész emlékbeszédet mondott s az
énekkar a buzgó Schöpf Ernő karnagy, vezetésével
szebbnél-szebb egyházi és hazafias dalokat énekelt. Be-
leptidíjakból befolyt 95 P 20 f., mely összeg jótékony
célra fordíttatott.

- A kiadóhivatal közli az olvasókkal, hogy az
"Evangélikus Élet" 4. számával megszünteti a lap ál-
talános .szétküldését és az 5. számot már csak azok-
nak küldi, akik a lapra előfizettek. Figyelmezteti az
olvasókat, hogy alapra való előjegyzés nem előfize-
tés és a lapot csak azoknak küldheti, akik arra tény-
legesen előfizettek.

,
.PAL YÁZA TI FELHÍV As.

Káplánt keresek. Németül beszélők és gép-
írni tudók előnyben. Javadalom megállapodás
szerint. Jelentkezéseket alulírt lelkész főesperes
fogad el. .

Duszik Lajos
miskolci lelkész,
ev. egyházmegye főesperese ..a hegyaljai

.
Nyomatott ifj. Kellner Ernö könyvnyorudájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78004 ,
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Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő,

Miért hanyatlunk el?
A napokban egy regr evangélikus család

egyik igen értelmes tagjával beszélgettünk a
vallás kérdéseiről és az egyházak mai állapotá-
ról. Szó esett arról is, mi az oka, hogy ma az
evangélikus egyház nemcsak nálunk, hanem a
világo széltében hanyatlásnak indúlt. Fesze-
gettük az emberi ,lélek általános kizökkenéseit,
megtévelyedéseit, szertelenkedését es hitetlen-
ségét. ]fejtegettük azt a sajátságos ' ellentétet,
amely a hitetlenség és a babonáskodás ölelke-
zéséből születik. Pedig hát a babona is hit, még
erősebb is, mint az igazi hit. Fanatikusabb is,
nehezebb is kiírtani, mérsékelni, józan vá-
gányra téríteni.

Azután rátértünk a modern ember lelki
szükségleteinek bonyolúlt kérdéseire. De hát itt
sem tudtunk megnyugtató magyarázat.ot ta-
lálni. Mert a modern ember lelki világa arány-
talanul távolabb esik a pápás egyház gondol-
kozásától, világnézetétől, szokásaitól és kény-
szerzubbonyától, mint az evangéliumi egyházak
tanításaitól. Meg sem tudja az ember érteni,
hogy miniszterek, magasrangú bírák, elismert
tudósok hogyan vezettethetik magukat egy
szűklátókörű és elfogultan türelmetlen szerze-
tesrend félszeg életfelfogása által. De hát le-
gyen az ő hitük szerint. Mi csak csodálkozá-
sunknak adtunk kifejezést, de ítéletet nem
mondunk róla, mert mindenkinek van es lesz
ítélőbírája az egekben. '

Azután szóbajött a felekezetközi viszonyok
áldatlan volta. Hogy míg az egyik egyháznak
minden kedvezest megadnak, addig a másikat
még a puszta életben is. tartóztatják. Míg az
egyiknek a pipotya kormányok megengedik,
hogy még az ország törvényeit is megcsúfol-

ják s dogma igája alá vetik a törvények által
szabaddá tett vegyes házasságot, addig a többi
egyházzal szemben még törvényben megszabott
kötelezettségeiket sem, vagy ha igen, csak
vonakodva és alkudozva teljesítik. Ebből az ál-
lamkormány által tűrt, sokszor, ha nem is
nyíltan, de szemhunyással támogatott hátrá-
nyos helyzetből és igaztalan elbánásból az evan-
gélium egyházának végtelen sok kára szárma-
zik. Gyengehitű, önző és haszonleső tagjai 131-
pártolnak, a buzgók ellanyhulnak, a jómódúak
elközömbösödnek s így az egyházi élet hanyat-
lásnak indul.

A legfőbb oknak azonban a mi értelmes
egyháztagunk mégsem ezeket a bántó és fe-
lette kedvezőtlen körülményeket jelölte meg.
Szerinte mindezeknél döntőbb es fontosabb a
harcias szellem teljes hiánya. Az evangélikus
egyház maholnap nemcsak hogy offenzívára
nem lesz képes, hanem még a defenzíváról is
lemond és nagy szerényen meghúzódik várva,
ki mikor üti agyon.

Persze, nem arról a harcról van szó, amely
támad ok nélkül és a harcot csak a harcért
magáért kezdi vagy folytatja. Arról a harcról
van itt szó, amely nemcsak meg akarja és meg
is tudja védeni az egyház jogait, méltóságát,
érdekeit és igazait, hanem amely hódítani is
tud és akar. Arról a harcról van szó, amel')"
egyházunk híveiben ébren tartja azt a meg-
győződést, hogy erő áll alatta és mellette. Erő,
amelyre támaszkodhatik és erő, amely őt is
támogatja.

Mit gondolsz, kedves olvasó, nem volt
igaza ennek a jó evangélikus testvérünknek?

D.
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N agvszokoly veszedelme.
Irhattam volna talán Ipolyveczét, vagy

Nagymágócspusztát, vagy Dörgicsét is, hiszen
olyan sok kis egyházközségünk van veszede-
'lemben ... Nagyszokoly csak azért szaladt
ki a tollam alól, mert néhány hete segélyt-
kérő sorait olvast am és megállapíthattam be-
lőlük, hogya> nagyszokolyi egyház lélekszáina
veszedelmesen apadóban van és hogy az egy-
ház továbbélésének anyagi bázisa a minimá-
lisra sorvadt össze. Mi itt a teendő? Nagy-
szokolyok az egész, vonalon és minden egyház-
kerületben vannak, következésképen mindenütt
meg lehet Lalálni a pusztulás és vígasztalanság
képét. A lélekszám ijesztő apadásának egyik
'oka a gyermektelenség, az egyke és a kettőke,
amely olyan arányokat öltött, hogy már az er-
kölcstelenség határán mozog. De ... szinte azt
mondanám, lehet-e csodálkozni azon, hogy az
emberek minden eszközzel védekeznek a gyer-
mekáldás ellen, amikor a gazdasági helyzet
nap-nap után katasztrófával fenyeget és telje-
sen aláásta egyének és családok életét is.
Világért sem akarom igazolni azokat az 'em-
bereket, akik ide tévedtek, csak a baj okaira
próbálok rámutatni.

A .lélekszám apadás ának másik, nem ki-
csinylendő oka a kivándorlás a falvakból. Van-
nak még ma is, akik külföldön és a tengeren
túl keresik boldogulásukat, a kivándorlók
nagy százalékát azonban a közelben fekvő vá-
rosok vagy maga a főváros nyeli el. Soha annyi
falusi ember nem 'ténfergett Budapest utcáin,
soha annyi gazdaleány nem próbált szerencsét
idef'őnn az állásközvetítő hivatalokban, mint
napjainkban. Evangélikus egyházunk Buda-
pesten csaknem elsőnek vette észre az ebből
származható erkölcsi veszedelmeket és a pesti
magyar egyház kezdeményezésére a maga ha-
táskörében próbálja elhelyezni a vidékről fel-
özönlő háztartási alkalmazottakat. Az kétség-
telen, hogy a vidékről feljövő leányokat arány-
talanul könnyebben tudjuk elhelyezni, mint a
férfiakat. Mert férfiaknak való állásba ma
csak véletlenül botlik az ember.

A falu harmadik veszedelme a mezőgaz-
dasági termények értéktelensége. A gazda
kétségbeesetten állapítja meg, hogy nem érde-
mes búzát, árpát, de nem érdemes semmiféle
más mezőgazdasági terményt sem termeszteni,
mert alig-tudja' a vetőmag árát behozni. A jö-
vedelem mindig kisebb, az adó mindig nagyobb,
minden igyekezete mellett sem tud a gazda
úgy az egyház mellé állni, ahogy azt a boldog
békevilágban tette. A falu tehát elnéptelene-
dikés elszegényedik. Az eredmények (amint

, pld. Magyarbolyból jelentik), hogy az egyházi
tisztviselők nem tudnak javadalmaikhoz jutni,
az iskolaépület fenntartására, a templomtata-
rozásra és egyéb kiadásokra nincs fedezet,
nem is említve azt, hogy az egyház legsajáto-.

sabb feladatát, a jótékonykodást, a szociális
,nyomor enyhítését, egyházkulturális céljait
nem tudja betölteni és elérni.

Magam is, jól ismerek túl a Dunán egy
anyaegyházközséget, amely már csaknem telje-
sen elnéptelenedett, nem is beszélve arról, hogy
a még meglévő hivek nyomasztó szegénység-
ben élnek a zalai sziklákon. Pedig ez az egy-
házközség nagy multra néz vissza. Ennek az
egyházközségnek szószékén valamikor gálya-
rab prédikátor hirdette az igét. Ennek az egy-

. házközségnek lelkészi körzetében négy templom
és három iskola van. A templomokban vasár-
naponként felváltva hirdeti a lelkész az igét.
Az egyik ilyen községben ~szorosan a Bala-
ton partján fekszik' '-'- van templom, iskola,
tanítónő és az egész kis fiók egyház 60-70
lélekből áll. Honnan, miből tartsák el ezek az
emberek egyházukat?

Mondtam, hogy a falu lakói szerencsét
próbálni a városok felé húzódnak. És ameny-
nyire apad falun a lélekszám, ugyanolyan ör-
vendetes szaporodást mutat városokban. Ami-
nek a bizonysága, hogy az utóbbi időben egyre
másra alakultak új városi gyülekezetek. (Me-
zőtur, Szolnok, Gyula) ... ezzel szemben alig
hallunk új falusi alakulatokról. Igaz, hogy a
falu embere a városba kerülve csak a városi
proletáriátust szaporítja ... de mégis megvan

. és szaporítja a' gyülekezet .lélekszámát.
Szabad-e, lehet-e megengednünk azt, hogy

ezek a nagymultú és egyházunk történetében
oly nagy szerepet játszott falusi egyházak
nyomorultul elpusztuljanak?

A budapesti egyházmegyéhez tartozó egy-
házközségek azt hiszem úttörő munkát végez-
tek, amikor két új lelkészi állást szerveztek a
környéken lévő szórványhívek gondozására
olyanformán, hogy évi bevételük 2 százalékát
ajánlották fel erre a célra. Itt kapcsolok bele
és javaslom, hogy a módosabb egyházközségek
járuljanak hozzá ilyen önadóztatással kisebb és
gyengébb testvéreik támogatásához. Vagy,
ami még ennél is kedvesebb formája volna a
megsegítésnek, a gazdag testvér adoptáljon
egy-egy szegényebb testvért, fogadja gyerme-
kévé valamely küzködő egyházközségünket ' és
ossza meg dús' falatját vele vagy úgy, hogy évi
jövedelmének bizonyos százalékát engedi át,
vagy úgy, hogy évenként bizonyos összeget
fölöslegéből juttat neki.

Nem akarom ezt a gondolatot tovább szö-
vögetni, csak arra gondolok, az együttélés és
az együttérzés milyen áldásai fakadhatnának
abból, ha a dúsabbak egyházkerületük hatá-
rain túl nyúlnának olyanformán, hogy pld.
Békéscsaba gyermekévé fogadná Ösküt, a
pesti magyar egyház Dörgicsét, Nyiregyháza
Váczot és Győr, vagy Sopron Szügyöt vagy
Galgagutát. Érdemes ezen gondolkozni. Érde-.
mes a gondolat fonalán a jövőbe nézni,' érde-
mes egy hatalmas egyháztársadalmi szervet
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\.Országos Luther Szövetség) kié-píteni, hogy
e kéruést állanuóan na-pirenuen tartsa.

Mert nekünk egyetlen elfoglalt helyet fel-
adnunk nem szabad még a legnagyobb áldozatok
árán sem . . . nekünk történeti egyházközsé-
geinket nem szabad a nehéz idők prédájául
átengednünk.

Nem tudom, hogy Nagyszokoly vészkiál-
tása meddig hatolt, de tudom, hogya szeretet
és testvéri együttérzés az összes Nagyszoko-
Iyokat megmenti a pusztulástól. .

. . Csiphebohor .
Irta: Miklós Vitéz.

Vannak szegény kis csvpkebokrok,
Szomorúk, seűrkék, igénytelenek -
A virágjukat nem ápolja kéz
S gyönge levelük szélben didereg.
Rügyeit megcibálja március,
Termését töri, perzseli a nyár: -
A bii..szketölgy s a rózsa rá se néz
S a bokor mégis szent csodára vár!

Vannak szegény kis csipkebokrok,
Magjukat talán vihar hordta szét .
Vanraki ..s4,vár~sziklába tapad, .
1!Js bontogat ja 'hajszál gyökerét: -
De megtapad. 1!Js egyre izmosul,
Rejtekét űzött vadnak nyújtja már.
A sólyom és az ember rá se néz
S a bokor mégis szent csodára vár!

Mert a lenézett, sziirke, elhagyott
1!Js fergetegvert kis bokor felett
Tavaszi éjben angyal suhan át
1!Jsmegnyílik az égi mennyezet!
Világos lesz! . . . a tölgyfa meg törik.
A pompás rózsa a porig hajol:
A gyarló ember földre hull -
Mert az Isten elindult valahol!

Elindult . . . s nem a palotákba szállt,
Ahol a mámor es a fény dalolt: -
S nem büszke tölgyet, rózsát keresett -
De egy ~író kis bekorra hajolt.
1!Js láng csapott fel . . . drága gyönyörű
S verőfény zengett a világ felett: -
Mert a nagy Isten, az örök, az eg~ -r-r-

Egy kis csipkebokorba kőltözött!

Testvérem! te szegény, te szenvedő,
Inséggel küzdő, árva elhagyott!
Nyisd fel a lelked csipkebokrain
Te is az égre néző ablakot.
Mert csipkebokor a te lelked is,
1!Jsvályogból vert minden törpe ház,
Hol összetákolt gerendák között
Csak a szegénység és a hit tar"yg,z.

De már angyal suhan az éjben
S az ólmos ősz tavaszra 'Uá1tozik:
S bizonnyal az Úr tenyerén piheg
Az öszi tarló és az árva szik.
Várjad az Istent! mert ő útban van:
Tavaszi verő zeng már valahol: -
S mint csipkebeleorra a láng -
Vérző szívedre egyszer ráhajol.

KÜLFÖLDI HIREK.

Huqenberq nagy politikai karrierje
előtt nyilatkozott iskola és egyházpolitikai kér-
désekben és azt mondotta, hogy párt jának fő-
programmja a hitvallásos iskola megteremtése
és a keresztyén világnézet ápolása.

- Svájc eltörölte az iskolákban eddig
szokásban volt tanítás előtti és tanítás utáni
imát. Erre a rendelkezésre nagy tiltakozással
válaszoltak a különböző egyházak. Ezzel szem-
ben Németország legvörösebb egységében,
Szászországban ismét visszaállították az iskolai
imát azzal a megkötés sei, hogy a kommunisták
és szabadgondolkodók gyermekei az ima alatt
nem kötelesek a tanteremben tartózkodni.

- Ludendor] és felesége, mint a Tannen-
berg egyesület propagandistáielőad6 .turné-
kat tartanak Németországban .. .Január 22-én
Stuttgartban szerepeltek olyan silány ered-
ménnyel, hogy az összes újságok megállapítot-
ták e vállalkozás végleges kudarcát. Azért tart-
juk fontosnak e hír közlését, mert még hazánk-
ban is sokan vannak olyanok, akik Ludéndorf
katonai erényei miatt helyesnek tartották a
keresztyénség és protestantizmus ellen indított
minden támadását.' .

-A Newyorki szociálpolitikai egyesületek
a mult negyedévben 400.000 jótékonysági je-
gyet adtak ki szegényeknek és -,koldusokn:ak,
amelynek eddig még 10%-át sein váltották be
a rászorult ak.

- Oroszországban kezd megszilárdulni a
házasság intézménye. Az orosz munkásszerve-
zet megszavaztatta tagjait s az egyesület
70%-a szavazott a házasság mellett.

- Az amerikai lutheránus iskolák kikül-
döttei január 10-én tartották szövetségük 20
éves jubileumi gyűlését, amelyen megbeszélték
a különböző tagozatu iskolák egységes tanítási
programmját. ..

, . .
- Elszász-Lotharingiában nagy 'lelkész-

hiány van. A 210 lelkészi. állás közül csak 153
van betöltve. A Strassburgi theologiai fakultás
bár nagy növendékszámmal rendelkezik, nem
tudja a hiányt pótolni, mert hallgatói 80%-a
idegen nemzetiségű.
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SOP- A febr. Ll-évei kezdődő lourdesi jubi-
leumi évre a pápa .külön delegátust rendelt. 75
évvel ezelőtt látta meg Bernadette Soubirous
Szűz Máriát, s azóta lett búcsújáróhellyé
Lourdes.

-. Dr. Sahm) az új berlini főpolgármester
beiktatásakorkijelentette, hogy mínt az evan-
gélikus egyház hű fia maga fogja gyakorolni
Berlin kegyuri jogának azt a funkcióját, ame-
lyet eddig a két legrégibb templom dolgaiban
egy egyszerűbb hivatalnok végzett.

- Az ausztriai ker.soc. párt. ünnepna-
poknak deklaráltatta mindazokat a vörösbetűs
ünnepnapokat, amelyeket a háború előtti
Ausztria ünnepeknek ismert el.

- A némel tudományos művek kiadóinak
szövetsége beadványban kérte a német kor-
mányt az egyesület hathatós anyagi támogatá-
sára, mert különben számolni kell azzal, hogy
'a tudományos folyóiratokatés szakkönyveket
a jövőben nem tudják sajtó alá rendeztetni.

- Berlinben tevékenykedő 100 női segéd-
'lelkésznek április elsej ére felmondtak. E hírrel
kapcsolatban azt szeretnők tudni, hogy pénz-
hiány, vagy' eredménytelen munkaképesség
miatt történt-e a felmondás.

- Dániában és N orvégiában még 5 évvel
ezelőtt lelkészhiány volt. Azóta olyan nagy a
theologíai túltermelés ott is, hogy a fiatal lel-
készek képtelenek elhelyezkedni.

~ Az in.diai Self Respect Movement) amely
eddig üdvös és helyes szociálpolitíkaí kérdések-
kel foglalkozott (gyermekházasság, a női nem
megbecsülése, az özvegy kérdése) epészen a
bolsevizmus karjaiba hullott. Ez az egyesület
'ebben az évben tagjai részére zarándokutat ve-
zetett Orosz- és Spanyolországba s az ottani
tapasztalatok hatása alatt a keresztyénség és
missiói mozgalmak leghatározottabb ellensé-
gévé lett.

- Az újonnan kijelölt szentévvel kapcso-
latban három pápai bulla lát rövidesen nap-
világot. Az első kimondja eltörlését minden
olyan bűnbocsánatnak, amely Rómán kivül
volt eddig elnyerhető, A második megállapítja
a Rómában elnyerhető búcsúk intézményeit és
személyeit. 'A harmadik megadja a lehetőséget
néhány igen szigorú rendnek arra, hogy' akik
komoly akadállyal (börtön,· betegség) távol
maradnak Rómától, azokat milyen módon ré-
szesíthessék az absolutióban.'

- Az új porosz kultuszminiszter felhívja
az evang. és róm, kath. egyházat, hogya bol-
sevizmus részéről fenyegető nagy veszély miatt
szüntessék be ellenségeskedései ket. '

- Prof. Sittard, a hazánkban is jól ismert
hamburgi orgonaművész meghívást kapott a
berlini dómkór vezetésére és a főorgortási
állásra. ~

Közli ; Gaudy ,László.

A tizenegyedik paragrafus.

Érdekes jelenség egyházunk életében, hogy
a legismertebb paragrafus ad alkalmat a leg-
több vitára. Dr. Benczúr sanctiókkal akarja
egyensúlyozni, Dr. Tepliczky pedig új fogalma-
zást akar néki adni. Az is érdekes, hogy mind-
kettő világi ember és mind a kettő egymástól
függetlenül problematikusnak tartja.

Előre kell bocsátanom: én rsem akarok
. részletes vitatkozásba bocsátkozni.

Az E. A, 11. §-a bizonyára még sok vitára"
~aló anyagot rejteget magában. E §. tárgya-
lásánál és vitatásánál sem lehet más szempont
az irányadó, mint az evangélikus anyaszent-
egyház érdeke. Ezért nem csak jogi kérdés ez,
hanem evangélikus kérdés' is. Ne feledjük,
hogy az egyház épülete az egyházközségek en
nyugszik mint fundamentumon,az egyházköz-
ség pedig az egyes hívek hithűségén és áldozat-
készségén. Nem lehet egy épületet fenn-
tartani, ha a fundamentum nem biztos, nem
'jó és nem szilárd, Hiába ott minden sanctió,
ahol nincs alany, hol sanctiókat lehessen gya-
korolni. Kétségtelen ismerrii kellene azokat a
konkrét károkat, melyek e §-ból származtak
egyházunkra, mert é nélkül meddő akadémikus
vitát lehet-csak folytatni, .

"Feltehető a kérdés, hogy hát :csakugyan
olyan rossz-e ez a §, és valóban annyi bajnak
okozója-e ? De hát akkor egyházunk 'közvéle-
ménye miért tűrte eddig és egyháziközvéle-
ményünk egy nagy része miért ragaszkodik
hozzá olyan görcsesen ? Avagy talán egyházunk
fogyatkozásának : a reverzális veszteségeknek
és szórványaink pusztulásának is ez a § volna-e
az oka? Mert egyházunk belső elvérzése a
jelen kétségtelen komoly problémája. Ha arra
gondolunk, hogy vannak gyülekezetek, hol e §
mellett nehéz küzdelmek folynak a lelkész-
választás karm, gondolni kell arra is, hogy
vannak gyülekezetek, ahol e § mellett még
mindig vannak egyhangú választások is. Éppen
ezért felvethetem azt a kérdést is: nem volna-e
jobb ez utóbbi példa követésére megnevelni
gyülekezeteinket, mint elvenni tőlük ezt a fél-
tékenyen őrzött autonómia §-t.

Egészen más lesz a helyzet, ha népünk a
megkérdesés után önként lernond erről a §-ról,
de erőltetni nem lehet. Uj törvényhozásunk
képviselőit is gyülekezetei nk fogják legelső fo-
kon kiküldeni. Ekkor dől el: milyen mandá-
tummal bízzák meg képviselőiket : feladhat-
ják-e az autonómia §-t, vagy nem.

Emlékszem, hogy egy gyülekezet önként
lemondott volna lelkészválasztási jogáról és
azt hajlandó lett volna az egyházi felsőségre
átruházni,de azzal a feltétellel, ha a lelkész
nem lenne megfelelő, akkor az, egyházi felső-
ség a gyülekezet. óhajára elhelyezné. Ime, ez is

,
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egy példa a 11. §-ról való lemondásra, de a jog
lemondásért megfelelő garancia kívántatik
meg.

Azt is meg kell gondolni, hogy ellenzék
nélkül nincsen alkotmányos, parlamentáris
munka sem politikai, sem egyházi tekintetben.
Egyházunk multból örökölt demokratikus al-
kotmányos' érzülete az egyháztagoknak jogo-
kat ád, mivel kötelességeket is kíván tőlük.
Ahol nincs kötelességteljesítés, ott a jog is
megszűnik. Aki nem fizet egyházi adót, annak
szavazati joga sem lehet az egyházi gyűlése-
ken. Ez álláspontban teljesen egy vagyok Ben-
czúr dr.vral. Ez a jövőben sem lehet máskép,
Sőt, a jövő távlatában talán a hívek lesznek az
egyedüli egyházfenntartók minden állami tá-
mogatás nélkül.

Ne feledjük el azt sem: ahol ellenzékieske-
dés van, ott mindig van valami ok is az ellen-
zékieskedésre. Ne féljünk tehát az okokat
megszüntetni. Mert, ha az ellenzékieskedést
akarjuk megszüntetni, az azt előidéző okok
megszüntetése nélkül, akkor csak még nagyobb
baj lehet. Jóakaratú, az egyház javát szol-
gáló jóindulatú kritikáért, amely sohasem sze-
mélyeskedő, köszönettel tartozunk, bárki gya-
korolja is azt felettünk.

Talán' azt sem szabad megemlítés nélkül
hagyni, hogy a mai nagy életküzdelemben már
elfáradva, talán kissé túl kényelmesek lettünk
a közi,igyek szolgálatában. Mivel mindenkinek
elég a maga saját baja, nem szereti, sőt kerüli
a kívülről jövő harcokat, kényelmetlenséget és
nyugtalanságot. Pedig ez nem keresztyéni gon-:
dolat, Jézus élete harc volt a halálig. Tehát
egyházunk közéletéből sem lehet a harcot ki-
venni és beburkolni magunkat a nyugodalmas
békesség fellegvárába. ,

És utóljára is mi a béke, a rend, a jog fel-
tétele? A pap is, a hívek is tegyék meg köte-
lességüket maradék nélkül. Ez az, amit Luther
a kiskáté utolsó intéseként ajánl minden-
kinek. G u J' faa OZS6.

Látszat és valóság.
A világ és közelebbröl hazánk társadalmi, er-

kölcsi és gazdasági válsága a sok új fogalommegjelö-
lés között megtanított egy olyan szóra, illetve kifeje-
zésre is, amely közvetlenül minket, lelkészkedő theolö-
gusokat, de közvetve egész egyházunkat közelről ér-
dekli. Ez: a lelkésztúltermelés.

Sok .szö esett már, erről egyetemi, és egyházi
gyüléseked és egyházi lapokban egyaránt. Hallottunk
lehangoló megállapításokat, láttunk vígasztalást nyúj-
tani hivatott statisztikákat. Csak világosságot nem
kaptunk eddig arra nézve, hogy tulajdonképpen van-e
hát lelkésztúltermelés és ha van, milyen veszedelmet
rejt magában?

Míndenekelött állapítsuk meg azt, hogy a lel-
készi hivatással kapcsolatban nem alkalmazhatjuk azt
a mértéket, a.~clly~l más értelmiségi'pá~y~kllt ilyen

szempontból megítélni szoktunk. A mí kérdésünk 'sa-
játosan viszonylagos és elbírálásánál . egy "viszonyított
érdekfelületet sem szabad figyelmen, kívül hagyní. .

Lelkésztúltermelés van. Egyetlen theológíánken
évről-évre annyi' a jelentkező, hogy' a' csonka: égyház
utánpótlási szUkségletét messzevrelütnaíadja.: ;Ezti':bi-
zonyítja az az eddig szekatlan tény,' hogy 'az" okleve-
let nyert lelkészjelölteknek az elhelyezkedés re sokszor
hónapokig kell várni. De ezt mutatja az is; hogy ;'a
már erőszakkal feÍemelt létszámú, segédlelk'észi: 'garda
sem kíván utánpótlást, mert rendes' lelkészi' 'állásba
való elhelyezkedés révén, -' hibáján és akarafán -kívül
- nem adhat helyet az újon an sorbaállőknák. Nincs,
mert talán nem is lehet kellő .mértékü kicserélödés,
ami segédlelkészi és Ielkészjelöltt körökben 'b1zoIiyos
fokú lehangoltságot szülhet. ...

Leűcésetúttermelés tehát van. Legalább ez a lai-
seat, Szomorú látszat, mert a gazdasági nyomorúság
kényszerhelyzetében fogant." ..Túltermélés vap,: mért
anyagiak hiánya miatt a valóságos lelkész-szükség kí-
vápalmainak megf lelöen neni, .szervezhetünk kellő
számú lelkészi állást.

A valóság.' lelkész-szükség. Aki tanúja volt már
a nagy gyülekezetek lelkészeinek .heroíkus .1él~kIhenllÖ,
szervezö és admínísatratív ,érő.wegfeszíté~ének;ica~i
látó szemmel látja,: hogy hazánkban' vármegyényirt!!C
rületek szűkölködnek evangélikus lelkész nélkül, <az
nem kíván bővebb felvilágosítást. Az' mínderi látsiat
ellenére nyugodtan mondhatja Jézussal: '~zf,árat:íii-
való sok, de a munkás kevés.' Az' aratnivaló 'sok, tqb.l:l,
mint valamikor volt" tehát a munkás kevés, kevesebb,
mint valamikor. Ez, a valóság. . .', ., . . • -Ó;

- ,\....; .-,} .~,j) .)~ t:J..,·r

Látszattal és valósággal egyaránt . számoln1-l~k
kell. A hangoztatott túltermelés és á ~agátó~, }r·i~ltó
szükség egyaránt orvoslásra: vár. ' 'A rirvatottak' "P~-
zonnyal megtalálják az orvoslás "mödját, de legyEl'n
szabad e helyen saját szerény,e!gondolasaimnak,is'.ki-
fejezést adni. , ',' , , ._,.:,r(

Az első lépés a theológíaífakultás feladata;;"Öröm"
mel tapasztalhatjuk, hogy a mult gyakorlattal .el;l!jn;-
tétben, a theológiára jelentkező, hallgatók; , bízonyos
fokú megrostálását szórványosan idejében alkalmazza.
De ez nagyon .sok, komoly felelősségérzetet kíván. Az
érettségi bizonyítvány vajmi keveset. mond; Az'; Sem
lehet mérvadó, hogy az ifjú theológus szeret-e, ,SZ0- ,

kott-e sportolni, táncolni. .Láttam már ,plya~ ,:<l~~tk,
áldott hatású, jóerkölcsű, sőt tudományosan is 'ala~
posan felkészült lelkészt is, aki az első theológus' évéli:
ben csak nagy nehezen gyúrta maga alá a· köteIeZ'óí
kollokvíumokat. - Mi legyen hát a mérték ? N~~~
kérdés, de nem megoldhatatlan azok számára, ~a.ki~,,:;L
theol. ifjúsággal foglalkoznak. A cél az,' hogy ale~

• hetőség szerint csak érdemes, hívatott vés a jelen ne-
héz feladataival szembeszállni kész és képes ifjúság
nyerjen képesítést a lelkészi hivatás betöltésére ..

A második lépés sem idegen már. Meg kell cá-
folni azt a felfogást, amely különösen ma sok ,lfj)1t
visz, a theológiára, hogy t. i. az egyházegyetem .mín-
den végzett theológus elhelyezkedéséről gondoskodni
köteles. Ennek a feltétele, legfeljebb a' felavatás
legyen. ' , ,. ,.) .,

A végzett és felavatott lelkészjelöltek elhelyezése
is könnyebb megoldást nyerhetne, ha, a kerületek,. vagy
az egyetemes egyház hajlandó és képes volna ,anyagi
áldozatok árán is a nagyon szükséges míssziői' 'allások
szervezésére. Szerény' becslésem .szerint ilyen:' módon
legalább 15-20 arravaló és várakozó lelkésznek ...le-
hetne kellő munkakört és - mondjuk ki - kenyeret
biztosítaní.

No és hogy érintsem a nyugdíj kérdését anélkül,
hogy vád hulljon ráin? Nem szeretném, ha az elhe-
lyezkedni kívánó' állásCéhségének,' vagy az ifjú 'darli
türelmetlenségének tulajdonítaná valaki egyházszere-
tetből fakadó véleményemet. Nem is tartom ildomos-
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nak éppen fiatal korom miatt erröl a dologról véle-
ményt nyilvánítani, bár tény, hogy nyugdíj törvényünk
-részleges revízióját a jelenlegi lelkésztúltermelés is
sürgeti, .

Ennyit a látszat, illetve a látszólagos valóság or-
voslásáröl. A tényleges valóság kérdésében már rövi-
debb leszek. Kénytelen leszek rövidebb lenni mind-
addig; míg a lelkészeszükség kiáltó követelményeinek
az egyházunkat sem kímélő anyagi romlás miatt nem
tehetünk eleget. Az egyetlen megvalósíthatónak látszó
tennivaló ~ fentebb említett missziói-lelkészi állások
szervezése,

Lelkésztúltermelés és lelkész-szükség. Látszat és
valóság .. A fontos az, hogy egyiket· se tévesszük szem
elöl, hanem az adott lehetöséghez képest itt is - ott
is hasznosan és a jövendöért aggódó- szívvel tegyünk
valamit.

Ruttkay-Miklian Géza.

FIGYELÓ.
A büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa

Nagy' Lajos ref. lelkészt vallásgyalázásért 8
napi szabadságvesztésre ítélte. Nagy Lajos
ugyanis a "Kálvinista Szemle" egyik két év
elötti számában "Nemzeti fetis" címen cikket
írt, amelyben a Szent Jobb tiszteletével kap,-
csólatban ez a mondat szerepel: "Mi egyéb
ez, mint a legvaskosabb bálványimádás, sőt
valóságos fetisizmus?" Az ügyészség e mon-
datot inkriminálta. Nincs jogunk az ítéletet
bírálat . tárgyává tenni,. de beszélgethetünk a
disputáról, amely az ítéletet megelőzte. Töreky
tanácselnök itt többek között ezt mondja ;: "Ön
nagyon jól tudja, hogy Szent István jobbjához
minden magyar ember fohászkodik .vallás-
különbség nélkül! Sietek felvilágosítani a ta-
nácselnök urat, hogy Szent István jobbjához
én nem fohászkodom és velem' együtt néhány
millió magyar protestáns sem fohászkodik.
Nem mintha nem tisztelnők 1. István király
emlékét, de mert mi protestánsok szentek és
ereklyék imádását nem tartjuk összeegyeztet-
hetőnek ezzel a bibliai gondolattal: "Az Isten
lélek' és akik őt imádják, szükség, hogy lélek-
ben. és igazságban imádják."

*
Az egri érsek pásztorlevelet adott ki. Ez

is benne van: "Szükséges, hogy az emberek
között egyetértés legyen. A kereszténynek a
polgári életben első kötelessége' magát alávetni
a törvényes hatalomnak, emellett azután békés
együttélésre törekedni mindazokkal, akiket

'a Gondviselés polgártársakul rendelt." - Szép
és' igaz minden szó. De tisztelettel kérdezzük,
hogyan egyezteti össze az érsek úr az állam
tennálló törvényeivel a katholikus egyház hi-
vatalos, - bár törvénytelen - álláspontját a
vegyes házasság kérdésében? És hogyan töre-
kedhetik békés együttélésre a r. k. állampolgár,
mikor a kárhozat és az egyházból való kire-
kesztés fenyegetésével' kényszerítik, hogy ne
tisztelje polgártársa egyéni jogait és hitbeli
meggyöződését! '

A pápa felavatta a Vatikánváros új rádió-
állomását. Február ll-én történt, hogy a Va~
tikánvárost a Rómától délre fekvő Castel-
Gondoifoban lévő apostoli (!) palotával össze-
kötő rádiót a pápa azzal avatta fel, hogy be-
szédet intézett Marconihoz, mint a tudomány
kiváló képviselőjéhez. Azután "kiemelte, hogy
a felavatás egybeesik Szűz Mária lourdesi
megjelenésének 75-ik évfordulójával." Bizony!

'x'
A pápa megkoronázásának évfordulója al-

kalmából f', hó ll-én 5 órakor fogadás volt a
nuneiatúra disztéri palotájában. Ott volt Fa-
binyi Tihamér kereskedelmi és Lázár Andor
igazságügyminiszter is. Ezt írják a lapok. He-
lyes, ha egy evangélikus és egy református mi-
níszter is megjelenik egy másik keresztyén
egyház ünnepén és részt vesz örömében. Vaj-
jon mikor viszonozzák ezt a figyelmet a római
katholikus 'miniszterek ? '

*
A színházak válsággal küzdenek. És most

a színigazgatók nem tudják elhatározni, hogy
üzlet maradjon-e a színház, vagy maradjon a
kőzművelődés hajléka. A közönséget esik-
landós eseményekkel és tetszetősen káprázatos
kiállításokkal igyekeznek csábítani. Legutóbb
Angliában egy bibliai tárgyú darabot adtak
elő: "József és testvérei" címűt. A darab az-
zal kezdődött, hogy júhnyájat hajtottak át a
színpadon. De utána útcaseprők mentek ..- Bi-
zony jobb lesz, ha a közönség a megfelelő he-
lyen, a templomban igyekszik megérteni a bib-
liai történeteket. A színház válságát, különben
sem szüntetik meg a bibliai témák felvételével.
A válság okát elsősorban az üres zsebekben
kell keresni. A közönségnek ma nincs pénze
a gondtalan esték megszerzésére .. De hát ak-
kor miért nem igyekszik ingyenes en szerezni
kedves és áldott nappalokat ott, ahol a bibliai
történeteket igaz erkölcsi értékükben mutatják
be neki?

A "FigyelöH

es Heller Harsány Oszkár.
Lapunk 4. számának "Figyelő" rovatában

Heller Harsány Oszkár röpiratával foglalkoz-
tunk. Erre válaszképen a röpirat szerzője le-
velet Írt a szerkesztőnek, Miután levelében a
sajtótörvényre hivatkozott, a törvény iránti
köteles tiszteletből a levelet megjegyzés nél-
kül közöljük:

Mélyen tisztelt Szerkesztő ÚrI
B. lapja 1933. február 19. számában azt

írja, hogy kiadott röpiratomban "a budai lel-
készre rászórom ismét mindazon vádakat, ame-
lyeket törvényszékek ülésein már többszörösen
megvizsgáltak és elintéztek." Ezzel az állítás-
sal szemben az a valóság, hogy dr. Varsányi
Mátyás budai lelkész ellen -az utolsó fegyelmi



5. szám, E V A N G :E L"K U S :E LET 7. oldal.

ítélet 1931. december hó 22-én kelt, én pedig
röpiratomban .1931. december hó 31-iki vád-
elejtő iratát, a budapesti m. kir. rendőrfőkapi-
tányságonvele 1932. március 30-án felvett
jegyzőkönyvben felvett állításait és 1932. már-
cius 30-án kelt és a budapesti m. kir. rendőr-
ség főkapitányságához intézett levelében fog-
laltakat tettem kifogás és bírálat tárgyává. -
Kérem, szíveskedjék ezt a helyreigazításomat
a sajtótörvény rendelkezése értelmében közölni.
Budapest, 1933. február 20-án.

Heller Harsány Oszkár.'

~'

I

~I,---_H_I_R_E_·_K.
ÖTVENED VASÁRNAPJA.

Lukács 18~31-43.
, Jézus a megalázottság állapotában és

mégis csodatevő nagyságában áll előttünk. Öt-
vened vasárnap ja a nyitánya annak a szomorú-
játéknak) amely a bőjtben vonul fel előttünk
és a Golgotán túl a húsvéti győzelemben vég-
ződik. Jézust halálra viseik, de Jézus halála
életet jelent a világnak. - Hová jutunk~ ha Jé-
zust a via dolorosá-n követjük? Először· alá-
zuluinumk: a mélybe. Jézus szenvedéseiről be-
szél) de a tizenkettő, nem képes szavait meg-
érteni. A természetes ember szeme nem látja
az összefüggést a bűn és Jézus szenvedése kö-
zött. De Jézussal járva~ ésereoesszuk azt) hogy
szellemi dolgokban milyen, vakok vagyunk és
Jézus nélkül milyen tehetetlenek. Ez a tudat
megaláz minket. - A megalázottságnak ez az
érzése, pedig kikényszeríti belőlünk a kiáltást:
Dávidnak fia) könyörülj rajtam! És ez az első
lépés szellemi vakságunk megszüntetésére,
vagyis a Jézus Krisztus szenvedésében és halá-
lában rejlő üdvösség [elismeréeére.

*'
- A Tiszai Ágost. Hitv. Evang. Egyházker, mis-

. kolci jogakadémiájának tanári kara február Iü-én tar-
tott kari ülésén megemlékezett Zelenka. Lajos dr. 10
éves egyházkerületi felügyelői munkásságáról, hang-
súlyozva azt, hogy Zelenka Lajos dr. vívta azt a har-
cot, amelynek eredményeképen az Eperjesről menekült
ev. jogakadémia Miskolcon otthont talált és fenn-
maradhatott. A kari 'ülés dr. Bruckner Győző dékán
indítványára jegyzőkönyvi kivonattaI üdvözölte a ju-
biláló egyházkerületi felügyelőt.

- Liturgikus istentisztelet a Deák-téri templom-
ban. Március ő-én, bőjt első vasárnapján a Deák-téri
templomban a D. Raffay Sándor püspök által készí-
tett liturgikus tísztentísztelett forma szerínt tart-
ják az istentiszteletet. Közremüködik a Lutheránia
vegyeskar.

- Bőjti előadások a Deák-téren. A Deák-téri
Luther-Szövetség kultúrálís szakosztálya ez évben
is ,megrendezi szokásos bőjti előadás-sorozatát
"Böjti utakon" címmel. Az előadások a Deák-
téri Leánykollégium dísztermében lesznek minden
pénteken este fél 7 órakor. A bevezető előadást
március 3-án D. Raffay Sándor püspök tartja "A val-
lásos ember bőjti útja" címmel. A többi előadásokat a
következők tartják: Márcíus 10-én: "Az erkölcs hö-

seinek bőjti útja." Magócs ..Károly. - Március 17-én:
"A tudomány. hőseinek böjti útja." Dr. Szigethy ~a-
jos. - Március 24-én: "A nemzeti hősök útja". Dr. Já-
nossy István. - Március 31-én: "A 'nemzeti nagyság
bőjti útja", Dr. Koch István. - Aprilis 7-én: "A tár-
sadalmi jólét bőjti útja". Dr. Bencs Zoltán. Az elő-
adások keretéül a Lutheránia egy-egy énekszáma és
szavalat szolgál.

- A fasori ev. nőegylet február 14-én tartotta
havi pengős teáját,. melyen a tagók azép számmal jec
lentek meg. Linkesch Margit szavalata után Dr. Gaudy
Lászlóné tartott nagy figyelemmel fogadott előadást.

- Kőszeg. Az evangélikus elemi iskola igazgató-
jává Kühn János tanítót választották meg:

- Győr. Az egyházközség f. hó ö-én : és 12-én
vallásos ünnepélyt rendezett Oberlin János Frigyes a
mult század elejének nagynevü német egyházi munká-
sáról. Az első alkalommal Turóczy Zoltán lelkész Ober-
lin élete és munkája címen, a második alkalommal
Szabó József lelkész Oberlin jelleme címen tartott
előadást. •

- Diósgyőr. Az egyházközség Moravesik Sándor
diósgyőr-vasgyári hitoktató-lelkészt választotta meg
lelkészének. A megválasztott lelkész utóda. a hitoktatói
állásban Topscher Zoltán miskolci segédlelkész lett.

- A budapest-kelenföldi egyházközség évi ren-
des közgyűlését február 19-én tartotta az egyház
tanácstermében. Ezt megelőzően Szántó lelkész' hi-va-
talukba iktatta a templombim az új előljárókat: Zsig-
mondy Dezső felügyelőt, dr. Kring Jenő m. felügyelőt
és Kréth József ellenőrt. A közgyülésen a felügyelők
magvas és evangéliumi életet sugárzó programot ad-
tak. A kelenföldi egyház társadalmi egyesületek nevé-
ben Rakssányi Zoltánné, a Nőegyesület elnöke kö-
szöntötte az új tisztviselőket. Azután a lelkész évi je-
lentését, a zárszámadást és költségvetést tárgyaltak,
meghallgatták a jelentést 'al mult évi hitoktatásról és
képviselőket küldtek ki az 1933. évi esperességi köz-
gyülésekre. '. '

- A magyar megújhodás. Ezen a címen tartott
február 21-én a Bethlen Gábor Szövetség székházában
előadást Pethő Tibor dr. törvényszéki bíró. Elsönek
Bereczky Albert ref. lelkész szólt a kérdéshez; amely
fölött azután .élénk vita indult meg. . .

- A budai evang. ifjúsági egyesület február 19-én
délután 5 órai kezdettel jól sikerült müsoros 'szeretet-
vendégséget rendezett a bécsikaputéri . elemi iskola
nagytermében. ,

- A szarvasi ev. tanítónőképző az ország egyet-
len evangélikus tanítönöképzö-íntézete. A vidéki nö-
vendékek részére internátus a van 100 férőhellyel. A
felvételért május l-ig· kell folyamodni a középiskola,
vagy a polgári iskola IV. osztályának félévi értesítö-
jével. A felvétel feltételeiről és az intézeti díjakról
az igazgató küld tájékoztatót.

- Hány evangélikus lakik Orosházán? Az 1930.
évi népszámlálás nemrég nyilvánosságot látott adatai
alapján Orosháza összes lakossága 24.926 lélek, ebből
evangélikus 15.414, tehát 62.56%.

- Kövessük az Urat! E főcím alá foglalja: az
óbudai egyház ezévi bőjti előadássorozatát. Az elQ-
adások sorrendben a következők lesznek: 1. Március 3,
Kövessük az Urat az alázatosságban. Gáncs Aladár.
2. Március 10. Kövessük az Urat. a bizonyságtételben.
Németh Károly. 3. Március 17.. Kövessük az Urat az
engedelmességben. Zulauf Henrik. 4. Március 24. xe-
vessük az Urat a kereszthordozásban. Turóczy Zoltán.
5. Március 31. Kövessük az Urat a megbocsátásban.
Szántó Róbert. 6. Aprilis 7. Kövessük az Urat a .bün
elleni harcban. D. D. Raffay Sándor: Hívjuk fel is-
merőseink figyelmét ezekre a minden pénteken este 7
órakor kezdődő előadásokra és áhitatokra.

- Cserkésztáborozás. Nagy összefutás lesz. az
. idei nyáron Gödöllőn, ahová a világ minden részéből
összesereg'lenek a világ jövendő vezérei, a cserkészek
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Mert [ezek. között .van a , jövendö Nemzetközi Világ-
szövetség egész vezérkara, Több százezer ember lesz
akkor', együtt- Gödöllőn. Minket az is érdekel ebben az
\!issz~t,utásban, hogy a protestánsok kellő lelki gondo-
zásban. részesüljenek. Milyen lesz ez il. lelki gondo-
zás; azt. Iapunk legközelebbi számaiban elbeszéljük.
Most rcsak arra kérjük, az intézőket,ne használják azt
a kimondhatatlan idegen szöt ; jamboree, hanem hasz-
nálják.. a magyar nyelv tisztessége érdekében ezt a
szöt: táborozás. Miért ne lehetne így írni erről a kü-
lönben jelentős eseményről: ·Nemzetközi Cserkész-
táborozás. '

~,A, Deák-téri Luther Szevetség G.yámolító
Szakosztálya szegényei javára 1933 február 26-án, va-
sárnap délután '6, órai .ke;?;dettel tartja II. jótékonycélú
teaestjét ~ Deák-térrJeánykollégíum dísztermében. Ve-
t~tej;.tképes elöadást .tar~: dr. Demíány Gyula ny. had-
bíró:;ezredes "Úti. .benyomások innen-onnan" címen.

:'I'eajegy 1.~ P .. Jegyek a lelkészi hivatalokban vált-
hatók.

- Kiűzik a jezsuita rendet Jugoszláviából? A
belgrádi .szkupstína február: 17-iki ülésén Gávrancsics
képviselő törvény javaslatot terjesztett be a jezsuita-
rend tagjainak JugoszlávIából való kiűzetéséről. A ja-'
vaslat szerint azok a jezsurták, akik jugoszláv állam-
polgárok, szabadon hagyhatják el az országot, de ez-
zel elvesztik állampolgárságukat. Akik az országban
maradnak, azokat' a dalmáciai Lissa szigetére szám-
űzik; ahol azonban .nem 'élhetnek közösségben, nem
köthetnek jogügyleteketés nem szerezhetnek semmi-
féle vagyont. Az ország közvéleménye feszült érdek-
Iödéssel. kísérí. a javaslat sorsát.

'- Tanítói jubileum. A mogyoródi evang. egyház
meleg ünneplésben részesítette Varga Géza levita-
tanítot működésének huszonötödik évfordulója alkal-
mából.. Az ünnepelt érdemeit az egyház a templomban
tartott díszközgyülés keretében méltatta. Az egyház-
megye ,részéről Blatniczky Pál főesperes, a gödöllői
járás részéről vitéz dr. Endre László főszolgabíró, a
tanítóegyesület nevében Rákos ,István kir. tanácsos és
á!'Volt tanítványok nevében Kolbenhayer Vilmos jegyző
köszöntötték az ünnepeltet. A díszközgyülést bankett
követte. '-' ,

- A. csepeliLutner Szoveteég' február 18-án a
kUltUrháiDan jól sikerült müsoros estélyt rendezett,
amelynek "tiszta jövedelmét' a hara:ng költség eíriek fe-
dezésére 'fordítják. A müsor kiemelkedő számai Uhrin
Klára énekmüvésznö szólóéneke és Csilléry Béla he-
gedümüvész játéka .vóltak.
«ll! !eL' A gyömrői Luther Szövetség az ottani reror-
mátusvtérnplomban február' 25-én' délután vallásos es-
tet"renqez; 'amelyen Szántó Ró'bert tart elöadást "Ke-
téllztyérrek" 'címen: Garbáís Gabriella énekel. Szerepel
azonkívü) az -egyetemí 'énekkarok szólókvartettje.
.. - A Szegedi Evang,élikús Nőegylet második tea-

edtje' mult 'vasárnap volta Kass-szálló nagytermében,
IiiÍ!tyszámú'és 'előkelő közönség részvételével. A mü-
~(jr 'kiemelkedő' . számai: 'dr: Engel RUdolf egyetemi
magántanár, egyháztanácsos előadása volt az orvos és
páciens! viszonyáról' és dr. Ocskay. Kernél operaénekes
müvészí énekszámaí.vAzrest tiszta. jövedelme a szegé-
Byek"tiiZifával való '.ellátása céljaira 4'0'0penget ered-
ményezett.: ' "'
(~~,~[~, 'Idős: urak és úrműk otthona. A györi .ev. sze-,

retetház: üj- épűletszárnyában- otthont nyit .azoknak az
időS magános uraknak és 'úrnőknek, akik meghitt
szerétetteljes otthon' trtán vágyódnak,' egyszemélyes és
kétszemélyes szobák .állanak a jelentkezők rendel ke- l' A szérkesztésért felelős: t A kiadásért felelős:
zésére: Otthonunk május elsején nyílik meg. Közelebbi SZ Á N T Ó R 6 BER T . Dr. fR! T Z L Á SZL 6
f,i;\1világosítással szelgal Turóczy Zoltán lelkész, szere-
tetházi i'gazgató, Oyór; Petőfi-tér 2. SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁM'A7 59-2"01

- KülmisszÍÓi bibliaóra; Február Í4-én tartotta POSTATAKARÉKPÉNzir:ARI CSEKKSZÁMLA: 1,228 ,',
rirég~:a'magyarhoni ágo h. ev. mísszlóí egyesület szo- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉOlirAK~RÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

. r·, -, ,o.,,, , -St,
',"'",)-( ,/ ' ,Nyomatott ifj .. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10-.'78034 '"

kásos elöadással ' egybekapcsolt bibliaóráját. Ezzel az
összejövetellel nyílt meg az az előadássorozat, mely
négy előadás kapcsán, a mísszíó ügye iránti érdeklő-
dést és az ügy iránti 'buzgóságnak elmélyülését tartja
szeme előtt. Az előadássorozatot Németh Károly Ié-
bényi esperes előadása nyitotta meg: ,;A misszió a jó-
indulatú bírálat tüzébenv vcímmel. Előadásában egy
nemrégiben a misszió különböző területein járt ame-
rikai bizottságnak jelentését bírálta. Ebben a jelen-
tésben ugyanis a missziónak új alapelveit és új irá-
nyait fekteti ie az amerikai keresztyénség. Az elő-
adó mindvégig lebilincselö előadásában teljes tárgyi-
lagossággal szembe helyezkedik az amerikai keresz-
tyénségnek, szervezetre, emberi törekvésekre támasz-
kodó, mínél nagyobb számokat elérni akaró, kultúrálís
szempontokat szem előtt tartó, irányzatával. Ezzel
szemben a hallgatóság elé tárta' a Léleknek a mun-
káját, melyet egyedül az Úr végezhet a Jézus Krisz-
tus vére által megváltott embereken keresztül. Az
előadás után Dedinszky Gyula kiskörösi lelkész tartott
1. Móz. 6,6. írásmagyarázatot, a szomorú és bánkódó
Istenről. A külmísszíóí bibliaórát Molnár Gyula tábla-
bíró imádsága zárta be.

- Hírek a Felvidéktől. Fábry Viktor eperjesi
lelkész nemrégen töltötte be lelkészkedésének 25-ik
esztendejét. A nehéz időkre való, tekintettel minden
ünneplést elhárított magától, de hálás gyülekezete, az
evangélikus Nőegylet, felkereste öt, hogy kifejezést
adjanak jókívánságaiknak és annak a szeretetnek;
amelyet irányában éreznek. - A pozsonyi evangélikus
diakonissza anyaház, a közelmúl tban ünnepelte fenn-
állásának 4'0 éves jubileumát. - A vágújhelyí evan-
gélikus egyház tornyot emelt templomára. A torony
37 méter magas és benne 3 harang van. Az építkezés
26'0,'0'0'0cseh koronába került. - A pozsonyi nérriet
egyházmegyében alesperesnek , Hollerung Richárd mo-
dori lelkészt, egyházmegyei másodfelügyelőnek Harsch
Ágostont választották meg. - Gurabon Terényi Pál
segédlelkészt, Pusztafödémesen Jurik László zólyomi
segédlelké'szt választották meg lelkipásztornak.-
Pfeifer János dr. pozsonyi evang. lyceumi tanár, sú-
lyos szenvedés után életének őő-ík, házasságának 28-ik
évében csendesen elhúnyt. A pozsonyi Kecskekapu mel-
letti evang. temetőben temettéle el. - Thomka Lászlo
gyógyszerész, a nyustyai és rimabányai evang. egy-
házak érdem dús felügyelője, hosszas szenvedés után 73
éves korában meghalt. - Templomszentelésnek is be-
illő ünnepeéget tartottak ,az ősi ósgyár/,i evangélikus
egyházban. A Nőegylet, a dalárda és egyesek nemes
adományából a templomot kívül-belül egészen megújí-
tottak. A templomot Kolbénheyer József kishonti fő-
esperes adta át rendeltetésének- Farkas József,. Reken
.Iános és Chyzo János lelkészek közremüködésével. Az .
ünnepi beszédet Baráth Károly rimaszombati lelkész
tartotta.

A SZERKESZTŐ ŰZENETEI.
E. A. Szeged, M. E. Eperjlls. "Ami a statiszttkaí

számok mögött van" és Rezik J.: "Az eperjesi vér-
törvényszék 1687-ben" című' cikkéket nagy terjedel-
mük miatt nem közölhetem. Folytatásos cikkeket elv-
ből nem közlök, viszon~ az ílyen magyterjedelmü köz-
lemények sürgosebb és aktuálisabb dolgokat szorít a-
nának ki alapból.


