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LELKÉSZ. ÉS TANÍTÓ.
Egy pestmegyei egyházközségben. a mult

héten 19 egyháztag jelentette be az evangéli-
kus egyházból való kilépését. A látszólagos ok
a túlnagy egyházi adóterhek, amelyek a mai
gazdasági viszonyok mellett a kitérők szerint
el nem víselhetők. A kitérésnek és általában az
abban az egyházközaégben uralkodó békétlen-
ségnek tulajdonképeni oka azonban az a mély
szakadék, amely lelkész és tanító között tá-
tong. Az egymással szembeni indulatokat, úgy
látszik, nem korlátozták a maguk magán-
életére, hanem belevitték a gyülekezeti életbe
is, ezzel a pártoskodás .és viszálykodás-magvát
hintvén az egyháztagok közé. Itt mindjárt
sietek leszögezni, hogy az az evangélikus egy-
háztag, aki egy lelkésznek, vagy tanítónak
gyarlósága miatt egyházát otthagyni képes,
nem érdemelte soha az evangélikus nevet és
nem érdemli az áldást, amelyben egyháza és
Krisztus evangéliuma r~zeltette. De ez a szo-
morú eset rávilágít egy olyan bajra, amelyet
gyökeresen és sürgősen ki kell irtani egy-
házunkból.

Ez a baj különösen falusi egyházakban,
ahol az egymásrautaltság folytán közelebb él-
nek egymáshoz az emberek, nem új keletű. A
lelkész és a tanító vis1álykodásainak nem egy
szomorú esete fekszik a mi egyházi törvényke-
zési aktáink között. Ennek a bajnak a gyökere
az, hogy sem a lelkész, sem a tanító nem tud,
vagy nem akar annak tudatára ébredni, hogy
ők vannak a gyülekezet miatt és nem a gyüle-
kezet ő miattuk. Tehát kicsinyes egyéni, vagy
családi érdekeiket, vagy egyéni érzelmi ügyei-
ket (hiúság, nagyravágyás) nem tudják a köz
érdekeinek alárendelni. . Ennek a gondolkozás-
nak szomorú példáit tapasztalt am a megszállt
területen, ahol, hogy úgy mondjam, szabadab-
ban bújhatott ki az indulatok szöge a zsákból,
mint csonka hazánkban, vagy a régi világban.
A jugoszláviai (verbászi) zsinat alatt történt,
hogy amikor tető alá akartak hozni' egy .olyan
szakaszt, hogy a lelkészek bizonyos korhatár
elérése után nyugdíjazandók, egy idősebb lel-
kész indulatosan pattant föl és kijelentette,

hogy őt élethossziglan választották és ha húsz
esztendeig feküdnék is az ágyban, lelkészi ál-
lásáról akkor sem mondana le önként! Ugyan-
csak odalenn történt, hogy amikor iskoláinkat
erőszakkal államosították és tanítóinkat is az
állam vette át, igen sok tanítóban már az első
hetekben felszabadultak a gyűlöletnek ama in-
dulatai, amelyeket a lelkészek ellen rég táplál-
tak és az egyházi szolgálatot (kántorság) egy-
szerűen megtagadták.

Több önzetlenséget, lelkész és tanító test:
véreink! Az embernek sokszor az az érzése,
hogy evangélium, lelki együvétartozás, evan-
gélikus testvériség másod- és harmadrangú
kérdések az ilyen emberek előtt. Az az érzé-
sünk, hogy a tanító sok helyen a legsúlyosabb
tehernek és megalázásnak érzi a lelkésznek,
mint gyülekezeti vezérnek, vagy iskolaszéki el-
nöknek magasabb állását, vagy, hogy a lelkész
tudatosan próbálja ki zsarnoki hajlandóságait
tanítói fölött.

Ez a majdnem általánosnak mondható tü-
net nagyon áldatlan viszonyokat teremt a gyü-
lekezeti életben. Akiknek példaadásukkal ra-
gyagniok kellene az egyházközségben és isko-
lában, rút viszálykodásukkal elkedvetlenítik a
híveket és megbontják a békés együttélés le-
hetőségeit.

Szerény nézetünk szerint a felső egyházi
hatóságoknak az ilyen esetek et a legnagyobb
szigorral kell megvizsgálniok és a bajokat gyö-
kereikben kiirtaniok. Az egymás mellett meg-
férni nem tudó lelkészt és tanítót kíméletlenül
el kell választani egymástól még egyéni életük,
anyagi, vagy erkölcsi károsodása esetén is.
Mert, ha az egyén magatartásával károkat okoz
a köznek, - ebben az esetben az anyaszent-
egyháznak, - habozás nélkül félre kell ál-
lítani. .

Evangélíumi közösségünk, tagjait .azonban
szeretettel kérjük, ne vessenek követ erre a mi
közösségünkre, ha ennek szolgálatában egyes
vezetésre hivatott emberek megfeledkeznek
küldetésükről.
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A missziós egyházak jogállása. gyűlés 33. sz. alatt hozott határozatában meg-
változtatta a kerületi közgyűlés határozatát s ~

, Az egyházalkotmány a missziós egyház és kimondotta, hogy a missziós egyházközségek-
missziós' lelkész intézményét nem ismeri _ te- nek a felsőbb egyházi tisztviselők választásá-
hát azok jogállását nem is szabályozza. pál nincs szavazati joguk. Indokolja ezt azzal,
, ,A fejlődő egyházi élet, a gyakorlati szük- hogy az E. A. 45. §. d) pontja, a 64. és 69. §§-ok
ségesség idővel életre hozta, megalkotta a egybevetéséből kitűnőleg csak választott
míssziós egyházakat. A jogalkotás azonban rendes lelkész után jár szavazat, a missziós
nem tartott lépést az élettel s későbbi jogalko- egyház pedig nem választja lelkészét, hanem
tásaink (szabályrendeletek) ezirányban nem ait a felettes egyházi hatóság rendeli ki; -
tartalmaznak rendelkezést. Mindőssze a lelkész- tehát annak nincs rendes lelkésze, s így nem'
választó szabályrendelet tartalmaz utasítást szavazhat.
a missziós lelkész kirendelése tekintetében _ Felfogásom' szerirrt ez a döntés merőben
de közigazgatásilag ez sem foglalkozik a kér- elhibázott s oly jogtól fosztja meg a missziós
déssel., egyházközséget, mely őt mindenképen meg-

Törvényes szabályozás hiányában szokás- illeti.
jog útján fejlődött ki a missziós egyházak jog- Betű szerint igaza van a döntésnek. De
állása. A szokásjogi fejlődés alapját a E. A. figyelmen kívül hagyták a megalkotók azt az
29. §-a képezi, mely kimondja, hogy a szór- egyetlen, de annál fontosabb momentumot, hogy
~á.nyhelyek, leány- és fiókegyházközségek tag- az, E. A. nem ismervén a missziós egyház ih-
Jal - ha az anyaegyházközség terheinek vise- tézményét, - nem is szabályozhatta azokat, -
l.ésében ará,nyosan részt vesznek ~ ugyanazon már pedig a régi szervezetekre alkotott ren-
Jogokkal bírnak, mint az anyaegyház tagjai. delkezést nem lehet minden további nélkül
Kézenfekvő volt az elgondolás, hogy ha a szór- reáhúzni egy teljesen új szervezeti alakulatra.
ványhely a terhek viselésének feltétele mellett Nem vették észre, hogy itt nem csupán a sza-
jogokat gyakorolhatott _ úgy, a missziós egy- vazat kérdéséről, hanem egyáltalán' az egész
ház, mint szervezetileg magasabb rendű alaku- missziós egyház jogállásáról van szó. Szerin-
lat - kell, hogy bírjon ugyanezen jogokkal. tem az lett volna az egyedül helyes megoldás,

Nagy vonásokban tényleg ez volt a fejlő- hogy, ha már minden áron ragaszkodni óhajtot-
dési folyamat. A missziós egyházak rendre tak az E. A. hivatolt rendelkezéseihez - ki-
megalakultak, egyháztanácsot alakítottak, adót mondani azt, hogy így incidentaliter kiszakí-
vetettek ki híveikre, hogy magukat fenntart- tott részében nem lehet a missziós egyházak
hassák, - hozzájárultak lélekszámuk és anyagi jogállását eldönteni, szükséges az egész kérdés-
erejükhöz mérten a felsőbb egyházi' alakul a- komplexumnak megvitatása és megoldása: -
tok fenntartási költségeihez ; _ viszont gyako- tehát a részmegoldás félretételévei javasolják
rolták min~azon jogokat, melyek a többi, a a missziós egyházak szervezetének szabály-
terheket viselő , egyházközségek is gyakorol- rendelet útján való rendezését.
hattak- - vagyis szavaztak a felsőbb egyházi De ha már belement az egyetemes egyház
tisztviselők re szóló ,választásoknál, véleményt közgyűlése a részleges szabályozásba, - úgy
mondottak a hozzájuk leküldött vitás egyházi egyedül helyes lépés csakis a kerület minden

-kérdésekben. ' tekintetben méltányos ~s liberális határozatá-
Ez volt a tényleges jogi helyzet egészen nak helybenhagyása lett volna. Valóságos jog-

1930,ig. Ekkor a pesti alsó egyházmegye vi- fosztás az, amit ezen határozat eredményezett.
tássá tette a missziós egyházközségek szava- Nem gondoltak arra a megalkotók, hogy mi jo-
zati jogát a felsőbb egyházi tisztviselők válasz- ....gon terhelik meg a missziós egyházat egyház-
tásánál és a kerület 'elé vitték a kérdést dön- megyei járulékkal, catedraticummal és közalap-
tés végett: A bányai egyházkerület 1930. októ- adóval, ha ennek ellenében nem adnak neki
ber 10-én tartott ülésében hozott 29. sz. hatá- jogot arra, hogy bele is szóljon annak felhasz- .
rozatában nem tartotta magát illetékesnek e nálásába ? Nem gondoltak arra" hogy, ha a
kérdés eldöntésére s azért azt döntés végett missziós egyház képes magát fenntartani, lel-
tovább küldötte az egyetemes közgyűléshez, készt fizetni, miért ne választhassa az a maga
azonban kifejezte azt az álláspontját, hogy l~lkészét ? Ezekre a miértekre sehol sincs
amennyiben a missziós egyházak jogerős fel- felelet!
sőbbhatósá~i ,ha,tár~zat a!apján ,vánnak meg- A mis~z~ós ~gyház8;k alakulása egy oly ör-
szervezve, onallo haztartassal bírnak, van lel- vendetes hitéleti jelenseg, melyet minden ren-
készük, úgy a felsőbb egyházi tisztviselők vá- delkezésre álló eszközzel elő kell segíteni. Az
lasztásánál szavazati joggal bírnak. egyetemes közgyűlés hivatolt határozata alkal-

Az ,egyetemes egyh~z, k~zgyűlés,e 1?30. no- mas, a;ra, hogy ezt ,az örvendetes folyamatot
vembereben megtartott uleseben a kerdest meg-: megállítsa. Ez termeszetes is. Ha az az egy-
~on~ol~s és javaslattétel, végett, }riad!a a jog- háztag a szórványhely, vagy leányegyházköz-.
~~YI bizottságnak. A beerkezett velemeny alap- ség tagja marad s nem igyekszik felfelé fej-
Jan az 1931. november 27-én megtartott köz- lődni az adófizetés ellenében minden, az

•
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E. A. által részére statuált jogot korlátlanul
élvezhet: - ha azonban igyekszik szétszórt-
ságából kiemelkedni s egy magasabb közigaz-
gatási szervezetbe tömörülni, - akkor mind-
ezektől megfosztatik. Ez minden, csak nem
fejlődés! .

Hitem, jogérzékem azt diktálja, hogy e
kérdés még nincs lezárva. Kell és nagyon so-
kat kell még e kérdésről beszélnünk, s ha nem
oldható meg rövidesen a zsinat kérdése, úgy
a missziós egyházak jogállásának szabály-
rendeleti rendezése nem lesz mellőzhető. De
addig is, míg ez bekövetkezik - szükséges az

.E. A. 21. §-ára hivatkozással az egyetemes
egyház 1931. november 27-én tartott közgyű-
lése által hozott 33. pont alatti határozat újabbi
megfontolása és a kerület megoldása szerinti
megváltoztatása!

Dr. Benczúr Vilmos.

Lelkészegyesület.
(MELE)

Szíves kérelem.
Azok a lelkésztestvérek, akik orsz. Lel-

készegyesületünk novemberi közgyűlésén részt
vettek, tanúi voltak annak, hogy D. Kapi Béla
püspök úr, mint a győri ev. gyülekezet lel-
késze, igen szívélyes szavakkal hívta meg Lel-
készegyesületünket Győrbe, egy ottan tartandó
tavaszi konferenciára, felajánlván ez alkalom-

. ra gyülekezetének szíves vendéglátását. .
Én végtelenűl örülök ennek a meghívás-

.nak, mivel ez alkalmat ad nekem arra, hogy
orsz. lelkészi konferenciáinknak a mostoha vi-
szonyok folytán közben elejtett fonalát újból
felvegyem s olyan terület felé irányítsam, ame-
lyen mindnyájan nagybecsű tanulságokat s in-
dításokat fogunk szerezhetni.

Az a tervem, hogy a konferenciát május
hó második hetére hívom össze és pedig két-
napi ülésezésre, hogy így szélesebb mederben
legyen módunk a felmerülő kérdéseket megtár-
gyalni. Az első nap estéjén azonfelül, régebbi
szokásunkhoz híven, vallásos estélyt is szeret-
nénk rendezni a templomban, az ottani hívek
részvételével.

Most tehát az a kérésem a kedves lelkész-
testvérekhez: méltóztassatok engem ebbeli tö-
rekvésemben kegyesen' támogatni s előadások-
ra jelentkezni, vagy legalább megjelölni azokat
a tárgyakat, amelyeket konferenciánkon meg-
tárgyaltatni szeretnének. A kérdések lehetőleg
aktuálisak legyenek, vagyis olyanok, amelyeket
a mai egyházi élet vet fel s tol szükségszerűen
előtérbe.

Nagyon szívesen venném azt is, ha a köl-
tői vénával megáldott lelkésztestvérek egyes
újabban megírt, sikerült vallásosjellegű költe-
ményeiket is elküldenék hozzám s azokat az-
után a vallásos estélyen személyesen felolvas-
nák. Az ilyennémű nagybecsű charizmáknak

megbecsülését szeretném ezzel előmozdítani.
A jelentkezéseket legkésőbb március hó

végéig kérem és várom, hogy időm legyen az
anyagot elrendezni s levélileg megbeszélni.

Kedvezményes vasúti jegyekről annak ide-
jén gondoskodni fogunk.

Nagyon kívánatos lenne, hogy minél töb-
ben legyőzzék a mai viszonyokban rejlő akadá-
lyokat s jőjjenek el a konferenci ára s ottan az-
után a mai szomorú viszonyok közt is egybe-
vetve, erős :lánggal lobogjanak fel a lelki tü-
zek, egymás lelkének megvilágítás ára s meg-
melegítésére .

Nyíregyháza, 1933, február 22.
Kartársi szeretettel:

Paulik János
a MELE elnöke.

Kik az állam után
a legnagyobb iskolafenntartók ?

A "Nemzeti Ujság'; 1933. február 22-iki száma
beszámol Gáspár Pál dr.-nak a Budapesti Katolikus
Tanári Kör ülésén tartott előadásáról. Ez az előadás
igen érdekes adatokat tár fel. Kimutatja, hogy az
állam után a katolikusok a legnagyobb iskolafenn-
tartók. Ezen megállapítása alapjának a következő ada-.
tokat tekinti: az ország 155 középiskolája közül ál-
lami 59(38%); katolikus 43 (28.6%); református 23
(14.8%); evangélikus 9 (5.8%); a többi 21 (12.8%)
egyéb jellegű. Ebben a beállításban igaza van. Ha
azonban az iskolafenntartók arányszámát tekintjük,
akkor a fenti megállapítás önmagát cáfolja meg, mí-
vel· a fenti adatok alapján hozzávetőlegesen 60.000
evangélikusra és 136.000 katolikusra esik 1 közép-
iskola. Tehát a katolikusok csak abban az esetben vol-
nának az evangélikusokkal egy szinten, ha a jelen-
legi 43 helyett 91 középiskolát tartanának fenn. Az
evangélikusok és a reformátusok azok, akik országos
arányszámukhoz közel tartanak fent középiskolákat.
A tanulmányi eredmény mérlegelésénél pedig az or-
szágos tanulmányi versenyek eredményét vegyük figye-
lembe. A tandíj fizetést illetőleg az a megjegyzésünk,
hogy az iskola jellegének a megválasztása nem köte-
lezö s így a katolikusok által tandíj címén kimuta-
tott 179.040 pengő nem mínösíthetö fenntartási járu-
léknak. Megemlíti még ez az előadás azt is, hogy a
protestáns iskolák a katolikusoktól (az egyetlen aszó-
dit kivéve), magasabb tandíjat követelnek. Erre vonat-
kozólag csak annyit, hogy aki első osztályon akar
utazni, annak a menetjegye is többe kerül. De külön-
ben sem fedi a megállapítás a valóságot.

A "Pes Hirlap"-ban Adorján Ferenc, a nyír-
egyházi ev. leánygimnázium igazgatója és Zwiok Vil-
mos, a nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgímnázlum
igazgatója közli, hogy Gáspár előadása során tévedett,
amikor azt mondta, hogy "míg a katolikus iskolák
minden tanulójuktói azonos tandíjat szednek, addig a
református és evangélikus iskolák, az egyetlen aszódit
kivéve, mind magasabb tandíjat követelnek a katoli-
kusoktól, mint a saját felekezetükhöz tartozó tanulók-
tól". Az előadónak ez az állítása azért téves, mert az
evangélikus középiskolák közül a békéscsabai, a bony-
hádi, a nyíregyházi és a soproni ev. reálgimnáziumok-
ban, továbbá a kőszegi és a nyíregyházi ev. leányközép-
iskolákban egyforma összegű tandíjat fizetnek a tanu-
lók, vallásfelekezeti hovatartozásukra való tekintet
-nélkül, sőt a tandijkedvezmények megadásánál is
egyenlő elbánásban részesülnek.

L.
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FIGYELÖ.
Bangha páterek a "Magyar Kultúrá"-ban

ismét fészkelődnek. Most meg azt kifogásol-
ják, hogy Tisza Istvánnak szobrot emelnek a

. főváros ban. Már a cikknek a címe (Történelem-
hamisítás szobrokkal) mutatja, hogy milyen
acsarkodó és elfogult lélek termelte ki gondo-
latait. A cikk írója kioktat benne arról, hogy
a felekezeti mohóságot tartozunk alárendelni
az egyetemes nemzeti gondolatnak. Bangháék
ugyanis úgy gondolják, hogy magyarság és
katolicizmus fogalmai azonosak és hogy, ami-
kor a mostani pápának. aki elfeledkezett az
igazságról, amikor a békeszerződéseket diktál-
ták, fáklyát gyújtanak, arcra kell· borulnia
minden magyar embernek. Ne velünk, hanem
az isteni gondviselés sel szálljanak perbe Ban-
gháék, hogy az 'utolsó évtizedekben protestáns
emberekkel gyújtatta meg a reménység és
megállás fáklyáját a magyar éjszakában. So-
hase jutott eszünkbe tiltakozni aszékesfőváros
területén ékeskedő Zichyjük és Pázmán Péte-
rük ellen. Nem kifogásoltuk, hogy minden
utcasarkon beleütközünk egy-egy szentnek a
szobrába. Ezzel szemben milyen riadalom volt
Bangháéknál, amikor Luther-szobrot akartunk
emelni Budapesten ! Tisza István politikai
meggyőződéséről lehetnek különbözők a néze-
tek, de még Bangha páter is belátni kénytelen,
hogy az ő mártírhalálával egy nagy magyar
élet esett a porba. Ami pedig a nemzeti gon-
dolatot illeti, a nemzetközi katolicizmus annak
sohasem volt védelmezője, (Kolonics jelszava:
Először koldussá, azután katolikussá tenni az

. országot) ellenben az üldözött nemzet! gondo-
lat mindig hajlékot talált a protestáns egy-
házakban! .

A Rádióazzal kezdi' a hetet, hogy kendő-
zésre tanítja a nőket. Minden vasárnap reggel
éppen az istentisztelet előtt kozmetikai elő-
adást tart. Micsoda hallatlan ízléstelenség ez!
A multkoriban e_gyelőkelő idegen azt kívánta,
hogy a Rádió Ujság heti műsorát valaki is-
mertesse meg vele. Nem kívánt azonban tovább
menni a vasárnapnál, mert meg volt botrán-
kozva, hogy kendőzéssei kezdődik a magyar
heti műsor. Hát muszáj ennek így lenni és
muszáj ennek így maradnia? Nincs a hétnek
elég hétköznapja, amelyen a kendőzés tudo-
mányára is meg lehetne tanítani a népet?
Nem lehetne a vasárnap délelőttjét egészen a
léleknek szentelni ? Nem tehetné meg a magyar
Rádió, hogy kezdője legyen egy olyan nemzet-
közi mozgalomnak, amely a vasárnap délelőtt-
jét kizárólag Istennek szentelné? Ajánljuk
megfontolásra! .

Az elválások száma folytonosan szaporo-
dik. Keresik az okát a gazdasági viszonyok-
ban, az erkölcsi lazaságban, a társadalmi élet
megromlásában. Bizony, komoly és orvoslásra

szoruló házasságbontó ok ez valamennyi. Eze-
ken kívül pedig még néhány más szomorú té-
nyező játszik közre a házassági szent viszony
felbontásában. Egy nagyon komoly körülmény-
ről azonban nem szeretnek, vagy nem akarnak
beszélni. Es ez a római katolikus egyház leg-
újabb tanítása, amellyel ágyasságnak hírdeti a
vegyes házasságot, meg nem kötöttnek mondja
a protestánsok házasságát. Az állam pedig
szemet húny e törvényszegés előtt és nem védi
meg politikából a hatalmaskodó többség el-
járásával szemben' a kisebbséget, a fennálló
törvényes rendet és a házasság intézményének
tisztességét. Nekünk itt nem a pápás egyház-
zal, hanem az állammal van számolni valónk.
Az állam az oka, hogy per folyik az egyházak
között.

A keresztség a ker. egyházban elengedh~-'
tetlen. Aki tehát nincs megkeresztelve, nem is
keresztyén. Az .apostolok is a keresztséggel vet-
ték fel az embereket Krisztus hívei közé. A
kiskőrösi eset egyetemes közgyűlési tárgyalá-
sánál ez az alaptétel volt a kérdés magva. A
vallástanítás ennek csak járulékos mellék-
kérdése volt. A bányai egyházkerület kimondta,
hogy, aki nincs megkeresztelve, az résztvehet
ugyan a vallástanításban, de osztályzatot nem
kaphat. A vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium 640-51-368-1931. sz. rendeletében ki-
mondotta, hogy Cs. P. tanuló nem vehető fel
addig a polgári iskolába, míg keresztlevelét be
nem mutatja. Mert az ország törvényei feleke-
zeten kívüli gyermeket nem ismer, csak fel-
nőttet .

új és okosabb szociális berendezkedést
sürget az élettel küzködők rettentő nyomora
és elbírhatatlan gondja. A budapesti reformá-
tus theológiai akadémia' a múlt hó elején eb-
ben a tárgyban igen értékes megbeszélést tar-
tott. Hozzáértő lelkes emberek mondták itt el
véleményüket a társadalmi élet bajairól és a
gazdasági élet irányításának élhetetlenségéről.
Mert sem az adók emelésével, sem a jövedelem
csökkentésével, sem a munkaalkalmak és ke-
nyerkereset lehetőségének korlátozásával nem
lehet itt javulást elérni. Csak egy mód van rá:
emberségesebb és méltányosabb gazdasági be-.
rendezkedés, biztosítása annak, hogy mindenki
meg tudjon élni a munkájából, és az arravaló
emberek felkarolása és alkalmazása minden
téren. Az a baj, hogy ma protekció uralkodik,
a valláserkölcsi igazság pedig kilakoltatást
szenved mindenütt.

•

A Gyakorlati Keresztyénség Egyetemes
Tanácsa a múlt év, augusztus havában azzal a
kéréssel fordult az összes államok hoz, hogy az
ópium és általában a bódító és zsongító mér-
gek terjesztését törvény hozatalával akadá-
lyozzák meg. Most .az egyházakat kéri a Ta-
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nács, hogy az erre vonatkozó törvény meg-
hozatalát sürgessék. Eddig 44 alIam ígérte
meg, 'hogy törvényt hoz' a bódító mérgek el-
tiltására. De a múlt év végéig csak ezek az
államok váltották be ígéretüket: Egyesült Ál-
lamok, Portugália, Svédország, Perzsia, Ka-
nada, Peru, Szudán, Nikaragua, India. A ma-
gyar törvényhozás csak' novemberben fog ez-
zel a kérdéssel foglalkozni. 'Erkölcsi és testi
egészségét védelmezi és erősíti meg az állam,
amely az 'Ópium és a hozzá hasonló mérgek el-
len védekezik.

,A "Szentszék" - az újságok szerint-
Rudnay Lajos és Lelbach Irén házasságát ér-
vénytelennek mondta ki. Ez a házasság éveken
át tisztesen, törvényesen fennállt és belőle egy
pár derék, egészséges és jóravaló gyermek is
származott. Egy főherceg kedvéért azonban a
házasfelek elváltak,' a nő a pápa egyházának
lett tagjává. Most azután, nehogy elvált nőt
eskessenek, a római pápa az első házasságot,
érvénytelennek minősitette, vagyis megsemmi-
sítette. Dehát akkor milyen viszonyban élt az a
tisztes nő azzal a tisztes férfiúval másfél év-
tizeden át? És miféle viszonyból származtak
azok a jóravaló gyermekek? Ezekre a kérdé-
sekre is szeretne az "ítélettel" együtt nyílt és
határozott választ kapni a kétségek között ver-
gődő közerkölcs.

*
A bolseviz~u8 ötéves tervet eszelt ki "az

Isten ellen." Az 1. évben az összes templomo-
kat és imaházakat bezárják. A 2. évben a har-
cot a család körében folytatják: a házi eltáro-
kat megsemmisítik; aki vallásos összejövetele-
ken vesz részt, a hivatalokból kizárják s jogai-
tól megfosztják. A 3. évben filmekkel küzdenek
az Istenben való' hit és a vallások ellen. A 4.
évben az összes egyházi épületeket mozgószín-
házakká és társasházakká alakitják áto Az 5.
évben a nép lelkéből teljesen kiirtják az Isten
fogalmát. - No és ha.nem megy? Ha a nép
mégis csak Istenre gondol és Istenre tekint,
mi lesz akkor? És ha mindebbe az Isten nem
egyezik bele, mit csinál akkor a bolsevizmus?
Hiszen a gazdasági életre tervezett 5 esztendő
sem vált be! Ez sem fog beválni! Hanem azért
keresztyén nemzetek és államok rongy ha-
szonért mégis szövetségre tudnak lépni a Szov-
jettel! Nem szégyene ez a mai kornak és az
egész keresztyénségnek ?

"Az 1900-ik évi eperjesi ítélet".
Eperjesen a ),Saris» (Sáros) nevű csehszlo-

vák lap mult évi dec. 31-iki számában, - mely-
hez baráti körből jutottam s bizonyára vissz-
hangul »Az eperjesi kollégium virágzó kora"
c., a magyar »Harangszó»-ban s a .Práqo» Ma-
gyar Hírlap» hasábjain is megjelent közlemé-
nyemre - »S--a,') aláírással, tehát névtelenül

jelent meg »Presovsky súd roku 1900)·) c. alatt
egy hosszabb cikk, mely fölmelegíti az eperjesi
kollégium 1900. évi november 21. igazgató-
választmányának azt az .Jnkvízicíós'' ítéletét is,
amellyel 6 (és nem ,,7") tót és 1 német anya-
nyelvű theológust zárt ki akkoriban az eperjesi
evang. theológiai akadémiáról. Bűnük az volt,
hogy szám szerint tizenketten titkos kenven-
tikulumos és nem "baráti névnapos" ősszejöve-
teleket tartottak s külön le is fényképeztették
magukat. Közli a 12 kompromitált akkori theol.
ifjú közös fény képét is, amelyhez bizonyára a

- jólismert névtelen cikkíró, ki nem mert nevé-
vel előállani, illegális úton jutott, miután, mint
az akadémia akkori dékánja, az összes fény-
képeket lefoglaltam, amelynek tót aláírással el-
látott eredetijét, a corpus delictit, ma magyar-
honi evang. egyházunk egyetemes levéltára
őrzi. Ez "ártatlan cselekedetük" mellett bűnük
még az is volt, hogy "az inkvirált fiatal theoló-
gusok az egész vizsgálat alatt ontudatosasi vi-
selkedtek," sőt számba adja a cikk azt a ki-
jelentésemet, hogy "a kép és az aláírás nem
minden, de az a fő, hogy nem akarták beis-
merni, hogy rossz úton járnak, nem akarták
tettüket megbánni és nem akarták megígérni,
hogy a jövőben mások lesznek. Ezzel bizonyí-
tották be hazafiatlanságukat, és mint ilyeneket
nem tűrhetjük meg őket az intézetben." S vé-
gűl "az isteni kegyelemmel" szembeállítva, .em-
beri gonoszságnak" minősíti .aaeperjesi -kollé-

. gium akkori igazgatóválasztmányának 7 theol.
hallgatót relegáló ,inkviziciós ítéletét."

Erre a fölmelegített s csakugyan "tenden-
ciózus rekriminálásra" a következőket jegyzem
meg:

35 évig voltam, egészen a cseh Theresien-
stadtba hazafiságom miatt a főiskola túsza-
ként való internáltságomig s majd a szóban
lévő eperjesi ítéletért bosszúból való kiutasít-
tatásomig az eperjesi koilégium theol. tanára,
közben dékánja és sok ízben főiskolai rektora,
mely idő alatt közel 500 evang. lelkész, 2 püspök
és fel a kúriáig és koronaügyészségig ezernél
több jogász került ki a kezem alól, de köztük
alig akad olyan, aki tanárkodásom alatt engem,
a közismert tátrai túristát és l'elkes diákbará-
tot ifjúságommal szemben részrehajlással.
pláne "gonoszsággal" vádolhatna. Ellenkezőleg.
Ma 73 éves koromban lelkiismeretem re hivat-
kozva sincs 'okom megbánni akkori eljáráso-
rnat. A relegált ifjakkal megmentésük érdeké-
ben egyenként megtartott vizsgálat alkalmával
fájdalmasan győződtem 'meg arról, hogy azok-
ban egy csepp hazafias érzés sem lakozott) s e
tekintetben az összeomlás is engem szomorúan
igazolt. Egyikük, a sok terrorral és hororral
megválasztott mai csehszlovák püspök inge-
rült .hangon a vizsgálat alatt előttem azt han-
goztatta, hogy "a tót nyelv épen olyan jogo-
sult Magyarországon, mint a magyar", - ami-
re megjegyeztem, hogy "a hazai nyelvek között
az a különbség, hogya tót nyelv az Öné, a né-
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met .(dobsínai szül. vagyok) az enyém, de a
magyar mindkettőnké/' Jellemző reá, hogy,
mint hallottam, a kollégiumba való püspöki
bevonulásakor még el is dicsekedett az ő kizá-
ratásával. - Másikuk, mit előttem, pedig dé-
káni írnokom volt, elhallgatott, s csak később
jutott tudomásomra, már a késmárki evang.
liceumból is kizáratott, sőt többen az elítéltek
közül hasonló hazafiatlan viselkedésük miatt
már a besztercebányai evang. gimnáziumban is
voltak fegyelmileg megbüntetve. - Harmadik
társukkal. ki ma, mint hallom, képestől és sző-
vegestől elplagizálta magyar, német és lengyel
szövegű Divald-féle Tátra-albumomat, már sop-
roni gimn. kormány képviselőségem alatt meg-
értettem, hogy figyelem, amikor a magyar irod.
történetből szóbeli érettségi kérdésül Vörös-
marthyt kapta és elmondattam vele a Szózatot.

A 7 kizárt és 5 kompromittált theol. ifjak
akkori "tudatos", helyesebben makacs viselke-
désének történeti háttere különben az volt,
hogy akkor mindössze 22 hallgatója volt a
theol. akadémiának, és ez bátorította fel őket
különcködő hazafiatlan viselkedésükre. De jel-
lemző, hogy épen egy felvidéki tót, és nem "ma-
gyar" anyanyelvű hallgató hívta fel dékáni
figyelmemet hazafiatlan üzelmükre, titkos
konventikulumaikra és külön lefényképezteté-
sükre.

Végül még egyet, és ezzel tartozom bold.
Zelenka püspök nagy emlékének. Nem hihetem,
hogy Csobrda szmrecsányi lelkésznek Miskol-
con az eperjesi ítéletre vonatkozólag azt mon-
dotta volna, hogy: "jaj, nagy a sovinizmus
hatalma!" Nagynevű püspököm, ki úgy dékáni
vizsgálati eljárásomat,' mint akollg. igazg. vá-
lasztmány Gyürky Pál tiszaker. főjegyző és
egyházi elnök által megfogalmazott kizáró
ítéletet helyeselte és a liptói és más evang. es-
peresség tiltakozó határozatát leintette és "a
kicsapóttak mentő akciójaként" felizgatott
sajtót elítélte - jól tudta, hogy minden sovi-
nizmus, legyen az magyar, vagy tót, "fattyú-
hajtása a komoly és igaz hazafias érzésnek)
gondolatnak és akarat életnek. Kegyeletlenség
elhúnyt nagyjainknak ilyesmit tulajdonítani,
amellyel szemben nem védekezhetnek! Több
tisztelete:t irántuk!

Végűl felkérem felvidéki magyar és német
nyelvű sajtónkat, hogy e védekezésemet egé-
szében, vagy kivonatosan felhasználni szíves-
kedjék. Egyebekben pedig béké velünk!

Rákosszentmihály.
Dr. Szlávik Mátyás)

nyug. eperjesi theol. akad. dékántanár.

Ifjusági mozgalmunk .
Az "Evangélikus Élet" megjelenésének örülünk

mí, egyetemi hallgatók is, mert ezen keresztül mi is
teret nyerünk eszméink kicserélésére. A magam részé-
ről kétszeresen örülök, mert közel két esztendeje fá-

radozom egy evangélikus diáklap megalapításán-
eredmény nélkül. Pedig egy ilyen lap nemcsak a poli-
tikai, tudományos 'életben bír nagy fontossággal, ha-
nem az egyháztársadalmi életben is.· Ha figyelemmel
kísérjük a katolikus, református, unitárius egyetemi
ifjúság mozgalmait és ezeknek sajtóját, fájdalommal
kell megállapítanunk azt a tényt, hogy az evangélikus
egyetemi ifjúság e szempontból a leghátramaradot-
tabb, a legszegényebb. De szeretném hinni, hogy az
"Evangélikus Élet"-tel, melynek keretében mí is szó-
hoz jutunk, hivatásunk magaslatára emeltettünk . . .

A "Magyar Evangélikus Diákság" cimü cikkben
Kendeh Gusztáv az ev. egyetemi ifjúság szervezetei-
nek kérdésével foglalkozva, úgy állítja be az E. L.
Sz.veket, mint amelyek csak az Országos Központ meg-
alkotása óta képesek aktív müködést kifejteni. Úgy
gondolom, vidéki barátaink, ez ellen a beállítás ellen
szintén tiltakoznának, ha nem tudnák, hogy meny-
nyire fanatikus híve és munkása Kendeh az O. K.-nak,
de éppen fanattkusságánál fogva egyoldalú.

Az "egységes munkatervet" lebecsülnünk nem
szabad, de nagy tévedésbe esnénk, ha ettől várnánk
az ev. egyetemi ifjúság mozgalmának fellendítését. A
Központi szerv felállítása feltétlen szükséges volt,
mert nélküle sohasem tudnánk közös plattformot te-
remteni országos viszonylatban, aminek hátrányát ed-
dig nagyon éreztük. Azonban, a Központi szerv, mí-
után tagjai nem természetes személyek, hanem jogi
személyek, belsŐ életet nem élhet, mert ez csak a tag-
egyesületek rovására lehetséges. Ugyanezt a budapesti
alakuló kongresszuson, valamint a szegedi kongresz-
szuson már részletesen kifejtettem, s ha nem tévedek,
a vidéki E. L, SZ.-ek vezetői is ezt az álláspontot tet-
ték magukévá. Éppen' azért nem szabad ipuziókat ker-
getnühk és az O. K-tól várnunk az E. L. SZ.-ék akti-
vítását, amikor egészen más, helyi és helyzeti
okok vannak, amelyek az aktivitást akadályozzák.
Azonban kétségtelen, hogy az O. K megnyilvá-
nulási és megjelenési szervén, az országos kongresz-
szuson keresztül fog tudni hatni az egyes tagegyesü-
letek belső életére. De csak akkor, ha életbevágó pro-
gramot fog adni a kongresszusnak. Mert szabadjon
ismételten hangsúlyoznom: az olyan kongresszus, mint
a .szegedí volt, amely három napig tartott, de csak az
alapszabályokat tárgyalta, egyéb fontos kérdések -szöba
sem kerültek - kivéve az ev. ifjúsági "Értesítő" léte-
sítése, mély azonban megbukott, mielőtt megindult
volna - az ilyen kongresszusok éppen az ellenkező
hatást váltják ki, mínt amilyet eredményezní kellene.

Ámde egyoldalúság volna az O. K: jelentöségét és .
az eddig elért eredményeit tagadni. Mert, hogy az ev.
egyetemi ifjúság végre fájó sebeit, kívánságait és hi-
báit egyaránt a közvélemény elé terjesztheti, sajtó
útján, az az O. K. érdeme. Sajnos azonban, sok kon-
gresszust kell még tartanunk, hogy az O. K céljait
pontosan megállapítsuk, illetve, .hogy a megállapított
céljait megvalósítsuk. - Addig is arra kell töreked-
nünk, hogy minden E. L. Sz--ben aktív lelkeket for-
máló munkát végezzenek, mert a Központnak csak
akkor van tekintélye és csak akkor bír jelentőséggel,
ha tagegyesületei erősek.

M.-P.-
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~HIREK.

BŐJT ELSŐ VASÁRNAPJA.
Máté 4. 1-11.

Jézus a kísértő minden csábítását az Ige
szavaival verte vissza. JJMeg van írva . . ." H a-
talmas fegyver az Ige. Jólenne ezt azoknak
is tudomásul venniJ akik vallástalan erkölcsi-
ségről prédikálnak és azt tartják, hogy az ige-
olvasás és tanulmányozás gyakorlati szémponi-
ból nem seukeéqes, felesleges. Jézust három-
szor próbálta ki a Sátom, minket naponta har-
mincháromszor kísért. Az Ige fegyvere nél-
kul, de sokan elesnek, de sokszor elesünk. Jó-
nevecé«, kultúra, intelligencia nem vért keblion-
kön, legfeljebb díszköntös. Az Ige páncél,
amelyről a kísértő minden nyila szikrázva
visszapattan. Hát ha még úgy tudjuk forgatni
azt a fegyvert és alkalmazni azt a pajzsot,
hogy védelmük alatt nem csak védekezésre,
hanem pozitív előhaladásra, hódításra, a jóság
birodalmának meghódítására is gondolhatunk!?
Akkor hősök leszúmk, mint Jézus és mint Jé-
zust sátáni ingerkedés heluett angyali szolqá-
lat fog végigkísérni az életúton.

R.
- Helyreigazítás. Lapunk egy olvasója kéri a kö-

vetkezö helyreigazító sorok közzétételét, amit mí, hó-
dolva a történelmi hűség kötelességének, készségesen
teljesítünk: "A miskolci jogakadémia tanári karának
f. hó 10-én tartott ülését ismertette, az "Evang. Élet"
f. é. 5. számában s bizonyára onnan átvéve a napi-
lapokban is oly értelmű tudósítás jelent meg, mintha
az akadémia tanári kara a főiskolának Eperjesről való
menekülése és Miskolcra való 'elhelyezkedése tényét
dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyélő nevéhez
fűzné. Bizonyára dr. Zelenka Lajos az, aki mivel szá-
mos kiváló egyházi közéleti ténykedései során nincsen
igazán szüksége arra, hogy az ö érdemes, nemes hang-
zású nevét oly tényekkel hozzák összefüggésbe, ame-
lyekben része nem lehetett, - maga is elhárítja ma-
gáról a menekülésről és elhelyezésról szóló téves tu-
dósítás összefüggésbe hozatalát a saját nevével, any-
nyival is inkább, mert ö akkor még nem volt az egy-
házkerület felügyelője s így sem a főiskola menekülé-
sére, sem annak Miskolcon való elhelyezésére döntő
befolyása nem lehetett! Ezt a későbbi egyházi törté-
netírás adatszerü hitelessége okából, mely az egykori
hírlapi tudósításból, mint forrásból fog meríteni, helyre
kell igazítani. De rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy
- ha a menekülés és Miskolcon való elhelyezkedés té-
nyeiben döntöleg nem is működött, mert nem működ-
hetett közre dr. Zelenka Lajos; annál nagyobb és ma-
radandóbb szolgálatot tett az akadémia veszélyeztetett
fennmaradása és belső megerősödése ügyének, amidőn
azt a letűnt vallás- és közoktatásügyi kormányzati
szakasz a többi felekezeti jogakadémiával együtt lété-
ben fenyegette. - Ebben a ténykedésében, harcában,
küzdelmében és fáradságaiban valóban ércnél mara-
dandóbb emléket állított tízéves érdemdús egyház-
kerületi felügyelői műkődésének.

- Megválasztották a budapesti egyházmegye új
missziói lelkészeit. A budapesti egyházmegye február
24-én a Deák-téri díszteremben rendkívüli közgyülést
tartott Kemény Lajos esperes és dr. Mikler Károly
egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. A közgyűlés
tárgya a két missziói állás lelkészi híványának meg-
állapítása és a missziói lelkészek megválasztása volt.
Az egyházmegyei közgyűlés a missziói lelkészek járan-

dóságát évi 3000-3000 pengöben állapította meg (bele-
értve a lakbért és utazási átalányt is!). A közgyűlés
az északi missziót Csillaghegy-Szentendre (Pilishegy-
vidéki) evangélikus missziói körnek, a déli missziót
Dunaharaszti és környéke evangélikus missziói körnek-
nevezte el. A közgyűlés ezután közfelkiáltással válasz-
totta meg a csillaghegy-szentendrei misszió lelkészévé
Mikler' Sámuel-t, a dunaharaszti misszió lelkészévé
Sipos András-t. Az új lelkészeket Kemény Lajos espe-
res április elején iktatja hivatalukba.

- Lelkészválasztás. Léváról jelentik: Bándy
György ágo h. ev. losonci segédlelkészt - Bándy Endre
lévai lelkész és barsi föesperes fiát - az alsóeszter-
gályi (Nódrád megye) egyházközség lelkészévé válasz-
totta meg.

- A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége f. évi márc.
4-én este 8 órakor a "Magyar Világ" vendéglő külön-
termében (V., Vilmos császár-út 68.) hazafias ünne-
pélyt tart, melyen a megnyitót D. Raffay Sándor
püspök, az emlékbeszédet .Marjay Géza ref. lelkész
mondja.

- Meghalt a péceli eg·yházfelügyelő. Dr. Thomay
Ernő kir. törv.-széki bíró, a péceli evangélikus egy-
ház felügyelője, február 25-én rövid szenvedés után
elhúnyt. Temetése február 28-án volt Pécelen.

- A német evang. ifjúsági egyesületek központi
szövetsége alakult meg az újvidéki evang. gyűlésen. A
szövetség a német evang. országos egyház keretében
működik. Az új szervezet feladatait Traar György
bécsi lelkész vázolta.

- ~alálozás. Dr. Walter Gyula iglói lelkész 62
éves korában február 18-án meghalt. Lőcsén temet-
ték el.

- Felügyelőválasztás Rákospalotán. A rákos-
palotai evangélikus egyház február 12-én tartott köz-
gyülésén felügyelővé Wurmb Elemér ny. árvaszéki
elnökhelyettest, volt újpes ti egyházfelügyelőt válasz-
totta. A felügyelő évtizedek óta élénk részt vesz egy-
házunk életében.

- Keresztyénség és hazaszeretet. Ezen a címen
tart előadást a budapest-kelenföldi Nöegyesület már-
cius 4-i müsoros pengős teadélutánján Szabó Gábor
honvédségi főlelkész. A teadélután 5 órakor kezdődik.

- Az unitárius egyház híveinek száma Csonka-
magyarországban 1930-ban volt 6266. Ezek közül a
székesfővárosban élt 2511. Négy anya, egy társ és hat
leányegyházban tömörítve él 3635 hívö, a többi, tehát
a lélekszám 41% = 2631 lélek szórványokban vergődik.
Mert vergődés az élet, ha nincs megfelelő lelki gon-
dozása.

- Gyászhír, Bodnár Józse! ny. szarvasi evangé-
likus. tanító 66 éves korában február 21-én Rákos-
hegyen elhúnyt.

- Az osztrák evangélikusok és a békeszerződé-
sek revíziója. -Bécsböl jelentik: Az evangélikus akadé-
miai körök a bécsi egyetemen békeünnepélyt rendez-
tek. Az ünnepély során hangoztatták, hogy a béke-
szerzödések útján elkövetett jogtalanságok megszünte-
tése nélkül Európában nem állhat helyre a jogrend.
Ebből önként következik a békeszerződések revíziójá-
nak szüksége. Ausztria evangélikus polgárai nem tit-
kolják azt a meggyöződésük,et, hogy Ausztria számára.
életlehetőség mind közmüvelödésí, rnind gazdasági te-
kintetben csak az egész német sorsközösségben
található.

- Halálozás. Özv. dr. Zsigmondy Jenőné, szüle-
tett Bartholovich Matild, a bányai egyházkerület néhai
felügyelőjének özvegye, 80 éves korában elhúnyt. Feb-
ruár 27-én temették el a Kerepesi temetöben. Az el-
húnytban Zsigmondy Dezső kormányfötanácsos, a ke-
lenföldi egyház felügyelöje, édesanyját gyászolja.

- A budapest-kelenföldi evangélikus énekkar,
amely 1932. nagypéntekjén mutatkozott be a templom-
ban, azóta többízben nagy nyilvánosság elött is sze-
repelt és szép sikerekre tekinthet vissza. Az énekkar
vezetöje Weltler Jenő. Az énekkar most február 23-án
formálisan is megalakult és a következő tisztikart vá-
lasztotta: Elnök: dr. Böhm Dezső, alelnök: Gasparik
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Margit, jegyző: Német Irén, pénztáros: Tóth Károlyné,
ellenőr: Mathias Irma, kottatáros: Huber Herrnina,
háznagy: Mészáros Sándor.

- Lelkészválasztás. A tolna-baranya-somogyi
~vangélikus egyházmegyéhez tartozó kölesdi evangéli-
kus. gyülekezet üresedésben lévő lelkészi állására'
Mohácsy László volt csöglei missziós segédlelkészt vá-
lasztotta meg. .

- Az első bőjti előadások Budapesten. Mint min-
den esztendőben, ezídén is. bőjti előadássorozatokat ren-
deznek Budapest egyházközségeiben, hogy a bőjt nagy
jelentöségét méltassák a hívek előtt. A' Deák-téren
"Bőjti utakon", Kelenföldön "Jézus élete és müve" ,
Óbudán "Kövessük az Urat" az előadássorozatok címe.
Az első előadások a következők voltak: Március 2-án
Kelenföldön: "Jézus gyermek- és ifjúkora." Tartotta:
Szántó Robert. Március '3-án a Deák-téren: "A vallá-
sos ember bőjti útja." Tartotta: D. D. Raffay Sándor.
Óbudán: "Kövessük az Urat az alázatosságban." Tar-
totta: Gáncs Alcuiár, -r-r- Jövő heti előadások: Kelen-
földön március 9-én: "Jézus férfikora". Előadó: Szücs
Sándor. Március 10-én a Deák-téren: "Az erkölcs hő-
seinek bőjti útja." Előadó: Mágócs KáToly. Ugyancsak
március 10-én Öbudán: "Kövessük az Urat a bizony-
ságtételben." Előadó: Németh KáTOly.

- Budapest népesedési viszonyairól az 1932. év-
ről megjelent kimutatás többek közt ezeket is jelenti:
Született 728 (1931-ben 745) evangélikus gyermek. Há- - Hírek Erdélyból. Amny János-ünnepély ~

Apácán. Az apácai ágo h. ev. egyház ifjúsági-, leányo,
zasságra lépett 559 evang férfi (1931-ben 577). Csak no-egyesülete és dalárdái igen szépen sikerült emlék-
december havában evang. férfi 49 esetben kötött há-
zasságot és ebből 46 volt vegyes házasság. A~ év eleje ünnepélyt rendeztek Arany János halálának 50 éves
óta tiszta házasság az 559-ből csak 78 volt (1931-ben fordulója alkalmából f. évi január ll-én, és 12-én, az
82). Megegyezést kötöttek javunkra 46 esetben! Mi- állami elemi iskola egyik termében. Az érdeklődés
csoda rettentö veszteségünk van ezen a téren! Elhalt olyan nagy volt, hogy a közönség a megismételt elő-

. adás alkalmával sem fért el a teremben, sokan a téli
1932-ben 846 egyháztagunk (1931-ben 789). Tehát még idő ellenére az udvaron, az ablak 'alatt hallgatták vé-
a halál is minket pusztít legjobban: 728 születéssel
szemben 846 haláleset áll. gig az énekeket, szavalatokat s az ünnepi beszédet,

amelyet Nikodemusz Károly brassói lelkész tartott. Az
- Az orosházi gyülekezet január közepén tartott es1ély rendezése körül Bohus Pál helybeli lelkész irá-

évi rendes közgyülése az elnöklő Sztranyavszky Sándor nyítása mellett fáradhatatlanul buzgólkodott Essig Jó-
felügyelőnek köszönetét fejezte ki több ügyben nyújtott zsef segédlelkész; de az állami iskola magyar tantes-
hathatós segítségéért. A községen kívül lakó hívek ré- tülete is becsülettel kivette a részét a munkából. A
szére vasárnap délután istentiszteletet tartanak. Két Kárpátok bércei között magasra lobbannak az őrtálló
telepen a tanulókat ingyenes tankönyvekkel látják el. pásztortüzek. _ Szeretetvendégség, vallásos estély,
Az ott állomásozó evangélikus katonákat hetenként műsoros előadás a brassói magyar ev. egyházközségben.
kétsacr az egyházi énekben gyakorolni fogják. A le- A brassói magyar ev. egyházközség f. évi január 8-án
venték ellen azonban panaszkodnak, hogy az istentisz- avatta fel 3 tanteremből, igazgatói lakásból álló mo-
teletet nem látogatják. De hát ebben az egyház maga dern új iskoláját. Az iskola-avatással kapcsolatban a
-is hibás, mert ha a központban emiatt panaszt tenne, a régi iskolaépület helyiségeiben szeretetvendégség volt,
szükséges utasításokat a hanyag helyi vezetőség nyom- amely az erkölcsi sikeren felül igen szép anyagi ered-
ban megkapná. A nőegylet diakoniszát állített a bel- ménnyel végződött. A lélekszámra nézve nem nagy
missziói munkába, aki a leányokat bibliaórákon taní- egyházközség hatalmas erőfeszítéssel igyekszik intéz-
tani fogja. De hát míért nem a lelkészek, vagy a ta- ményeit fenntartani és továbbfejleszteni, híveit össze-
nítók? Mert a diakonissza sem mind alkalmas a Bib- gyüjteni és együtt tartani. E .célok előmozdítására
lia magyarázás ára, csak azért, mert diakonissza! jótékony egyesülete február :í8-án szépen sikerült mü-

- A gödöllői nemzetközi cserkésztáborozás evan- sorosjelöadást tartott, ifjúsági egyesülete pedig február
gélikus tagjainak lelki gondozásáról ez idő szerint a 26-án vallásos ünnepélyt rendezett. Az egyházközség-
következőket jelenthetem: Augusztus 2. és 15., tehát nek, amely másfélmillió lej költséggel modern iskola-
a táborozás kezdő és zárónapján, valamint a közbe- épületet emelt, hogy elvont nyilvánossági jogát vissza-
eső két vasárnapon lesz alkalom arra, hogy nagyobb szerezhesse, még félmillió lej (kb. 20.000 P) adóssága
egységek gyüljenek össze közös istentiszteletre. Például van. Minden eszközt meg kell ragadni a, hogy az ösz-
a katolikus felekezetüek e négy alkalommal gyülnek szetartás erejét a végsőkig felfokozhassa. - A mi
össze egy helyre mise hallgatására. A protestánsok a Amnykönyvünk. Purgly Lászlo, a Romániai Zsinat-
kezdő' és záró napon közös istentiszteleten vesznek presbiteri ev. egyházkerület felügyelője, a brassói ma-
részt; az egyik vasárnapon hitvallásaik szerint, a má- gyal' ev. elemi iskola céljaira 5000 lejt adományozott.
sikon nemzeti nyelvük szerint tömörülnek s úgy al- Zink Gerő és Zink Jenő brassói ev. egyháztagok az
kotnak .istentiszteleti közösséget. Azokon az istentisz- iskolai teher csökkentése érdekében 3 éven keresztül
teleteken, amelyeken a résztvevők több nemzetből va- havi 100-100 lej hozzájárulást ajánlottak fel egy-
lók, az istentiszteleti rend a prédikáció szövegével házi adójukon felül. Isten áldja meg a jókedvü ada-
együtt nyomtatásban kerül a gyülekezet minden tagja kozókat.
kezébe. Tolmácsolás ugyanis nem volna lehetséges, _' ,... ..,
mert például csak az ünnepi evangélikus istentisztele- • A szerkesztésért felelős: IAkiadásért felelős:
ten, ha az - mondjuk - svéd nyelvü volna, finn-észt, SZ Á N T Ó R Ó BER TOr. FR 1T Z L Á SZL Ó
német, lett, töt és magyar tolmácsolásra volna szük- _ •••••~ ...:
ség, - feltéve, hogya dánok és nervégek nem igé- SZERKESZTÖSÉG. TELEFONSZÁM A : 59-2-01
nyelnék ezt szintén, továbbá, ha az amerikaiak közt . POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
nem volna luteránus. Ezeknek a nagy istentiszteletek- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78059

nek közele.bbi rendezése még folyamatban' van. - A,
tábor hétköznapjain altaboronként fognak áhítatot
tartani. Az előkészítés ebben az irányban is jól halad'
előre,. -' A külföldi csapatok részben a tábor ideje
alatt, részben azután hazánk sok vidékét meglátogat-
ják. Már most nagyon kérem. a Jelkész urakat, hogy
tartsák számon, milyen csapatok s mikor járnak az ö

körzetük ben, hogya csapatok kirándulásainak helyi
tervében az evangélikusok lelki- gondozása kellőkép-
pen megtörténhessék. . Sólyom Jenő.

- Jövendölés. Az Országos Református Szeretet-
szövetség február 18-án 'Nyíregyházán tartott tobor-
zója alkalmával Farkas István püspök ezeket jöven-
dölte: "Történelmi életünk sok diszharmóniája után el
fog következni az evangélium harmóniája. .A testvéri
szolidaritás szent küldetését kell éreznünk és az új
stílus vezető motivumának - amely új stílusban a
szegeletkő Krisztus - a munkás szeretetnek kell len-
nie. Az emberebb embereké, a magyarabb magyaroké
és a keresztyénebb keresztyéneké a jövő. És itt aíncs
és nem is lehet köztünk félekezeti' különbség, mert
"Krisztus nem a [elekezetekéri, hanem az emberért jött
a világm." Adja Isten, hogy Farkas püspök jövendö-
lése beteljesedjék! Mi rajta leszünk, amint rajta dol-
goztunk mindig,' mióta evangélikus egyház van a
világon!

1
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Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.-•al

A "SZENT ]OBB.H
A mult évi "Szentistván napján" csakúgy

meghordozták az első magyar király állítólagos
jobbkezét, mint más esztendőkben. A hagyomá-
nyos körmenet a: szokásos dísz- és tiszteletadás
keretei között csakúgy megtörtént, mint más-
kor. Csak egy dolog volt új és szekatlan . .A rá-
dióban tapintatlanúl azt a kijelentést tették,
hogy a "szent jobb" tiszteletén kívül minden
magyar ember hazafias kötelessége imádkozni
is ez ereklyéhez segedelemért. E felhívásra
Nagy Lajos református' lelkész a "Kálvinista
Szemle" hasábjain tiltakozást tett közzé és bál-
ványozásnak nevezte az ereklyék hez , mint féti-
sekhez való imádkozást. Erre az ügyészség val-
lásgyalázáséTt_perpefog~a Nagy_Lajost, akit a
Töreky-tanács kemény ítélettel megbüntetett.

Az ítéletet nem ismerjük, hozzá tehát nem
is szólhatunk. Ha ismernénk, talán szóvá is ten-
nénk, mert az ítéletek nem állnak bírálaton
fölül. Bírálható voltukat igazolják a felebbezé-
sek és követeli .a lelkiismeret és a tárgyi igaz-
ság. Az ügyet azonban nem az ítélet mérgesí-
tette el..

Meg kell még jegyeznünk, hogy egyelőre
csak a református egyháznak van dolga a
"szent jobb" kérdésével. Nem azért, mert a vá-

. dolt református lelkész, hanem azért, mert a
reformátusok csak a kálvini egyház álláspont-
járól érvelnek a holt tárgyakhoz és az erek-
lyékhez való imádkozás ellen. A' református
egyház sem egyházközigazgatási, sem egyház-
társadalmi úton nem kérte fel egyházunkat a
védelemben való társulásra. Nincs is rá szük-
sége, mert a maga igazait maga is meg tudja
védelmezni. Kár volna hát hívatlanul bengran-
nunk egy olyan kínos ügyben folytatott harcba,

amelyben balgatagul összekeverték a vallási
szokásokat a hazafiság követelményével és a
nemzeti érzésekkel.

Összekeverte pedig elsőbb is a rádiószó-
nokvakinek nem volt sok mondanivalója, azért
hívta fel az összes magyarságot a "szent jobb"-
hoz való imádkozásra. Azután összezavarta
Nagy Lajos, aki cikkében csakugyan a vailás-
gúnyolás hibájába esett. Mert tiltakozhatott
volna ő a rádi ófel hívás ellen anélkül is, hogy' ,
a pápás egyház híveinek érzékenységét meg- _~
sértse. Töreky elnök pedig egészen elmérgesí- ~
tette a dolgot. ítéletéhez semmi szavunk, de
miért bocsátkozik disputába az elnöki székből
a vádlott al és miért hegyezi ki egyéni meggyő-
ződéseit? A bírónak a törvény alkalmazása a
kötelessége, de nem egy ilyen nagyon is kényes
kérdésnek - bármily tiszteletreméltó, - mégis'
csak egyoldalu kiélesitése.

A legnagyobb hibát azonban a "Nemzeti
Ujság" követte el, amely megfenyegette a pro-
testánsokat, ha netalán szóvátenni merészelik
ezt a kérdést. Pedig hát merészeljük, mert ön-
magunknak megbecsülése, nemzeti érzésünk
tisztasága, valamint becsületes vallási meggyő- .
ződésünk iránt tartozó kötelességünk' ez. Mind-,
azáltal azt tartjuk leghelyesebbnek, ha mind-
addig nem bocsátkozunk harcba, míg arra vagy
a felhívás on alapuló testvéri kényszerűség,
vagy az elfogulatlan igazság veszedelme nem
kötelez. Szabad és kell azt is reménylenünk,'
hogy a per felebbviteli tárgyalásánál találni
fognak olyan formulát, amely az ellentéteket.
az igazság sérelme nélkül kiegyenlíti éS'3zt a
kínos ügyet a társadalmi békességes együttélés
útjából eltávolítja. .D. '
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Az egyházközségi képviselötestület
alkotásának kötelezővé téte1éröl.

,.

Az Evangélikus Élet f. évi 4. számában
röviden vázoltam azokat az irányelveket, ame-
lyek szerint egyházi alkotmányunk egyes szer-
vezeti rendelkezéseit módosítandóknak tartom.
Ezúttal konkrét törvényjavaslat-tervezettel for-
dulok egyházi közvéleményünk nyilvánosságá-
hoz. Ez a tervezet - addig is, amíg az egyházi
alkotmányunk egész területére kiterjedő tör-
vényhozási tárgyalások megindulhatnak - no-
velláris zsinati jogszabály alakjában kívánja
életbeléptetni a legsürgősebb reformot: az egy~
házközségi képviselőtestületek alkotásának kö-
telezővé tételét.

Nagyon kérem egyházunk minden tagját,
hatóságát és szervét, méltassa beható figyel-
mére ezt a javaslatomat, közölje észrevételeit
e lap hasábjain s ha egyetért a tervezet alap-
gondolatával, nyújtson segítőkezet ejavaslat
törvényre emelését sürgető egyházi közvéle-
mény kialakításához. .

Lapunk szűkre szabott terjedelme nem en-
gedi meg, hogy tervezetemhez kimerítő indo-
kolást fűzzek, ezért csak vázlatszerűen okolom
meg, miért tartom ezt a reformot sürgősen
szükségesnek.

Tudomásom szerint ma már kerek e vilá-
gon nincs valamirevaló, szervezett emberi kö-
zösség, amely mínden iegyes tagjának személy
szerint közvetlen befolyást juttatna a közügyek
intézésére, hanem a képviseleti rendszer alak-
jában közvetett érvényesülésre korlátozza ezt a
jogot. A társadalmak történelmi fejlődés ének
útja vezetett ennek a' rendszernek, mint évszá-
zados tapasztalokkal igazolt ésszerűségen és
célszerűeégen alapuló szükségességnek a ki-
alakulására, Ennek belátása elől az egyház-tár-
sadalom sem zárkózhatik el, mert bármennyire
különbözzék is az Ú. n. világi közösségektől ab-
ban, hogy létrejöttének alapja a lélek mélysé-
geiben gyökerezik és céljának iránytűje a lelki
világ felé mutat, - külső megjelenésében és
életnyilvánulásában mégis csak emberi mű s
ennélfogva nem nélkülözheti az életműködését
szabályozó emberi eszközöket sem. '

Az az érzésem, hogy valósággal nyitott aj-
tót döngetek, amikor arra hivatkozom, hogy
százakra-ezrekre menő egyháztagokból álló
közgyűléssei nyugodtan tanácskozni, érdemle-
ges, alapos munkát végezni egyenesen fizikai
lehetetlenség. És mégis hivatkoznom kell erre
a köztudatban levő igazságra, mert a jogfosz-
tás tetszetős jelszavát szokták védőpajzsul
elébetartani. Jogfosztásról beszélni ezen a té-
ren és a mai időkben, amikor már a legszélső-
ségesebb demagógia is csak választói jogokat
hangoztat a közvetlen beleszólás igénye helyett,
- merő anakronizmus.

Alkotmányunk 11. §-a nem lehet akadálya
a 48. §. olyan módosításának, hogy az egyház-

községi képviselőtestület alkotása kötelezővé
tétessék. Már korábbi cikkemben rámutattam,
hogy ezt a szakaszt félreértették vagy félre- I

magyarázták. Az a tétel, hogy az egyházban
minden hatalom az egyházközségből ered, nem
jelent sem többet, sem kevesebbet, mint azt,
hogy egyházunk szervezete az egyházközségen
épült Jel, de nem jelenti azt, hogy az egyházi
hatalom gyakorlása is minden téren és vonat-
kozásban az egyházközségé.

A javaslat sürgősségét pedig az teszi meg-
okolttá, hogy a nehézkes, lassú mozgásu népes
közgyűlésekkel való közigazgatás nem tud lé-
pést tartani az egyházi élet fejlődésével, sőt in-
kább gátat vet a haladó szellem térhódításának,
a közgyűlések tanácskozásait pedig gyakran
inkább a tömegszenvedélyek, mint a jóindulat
és a tárgyilagos szemlélet irányítják.

A javaslat a következő:

Zsinati törvényjavaslat
az Egyházi Alkotmány egyes rendelkezéseinek

módosításáról.

1. ~. Olyan egyházközségekben, amelyek-
ben a közgyűlési 'tagok száma a 100-at meg-
haladja, képviselőtestületet kell alkotni.

2. ~. A képviselőtestület hatásköre - a
rendes lelkészek és a képviselőtestületi tagok
választásának kivételével - kiterjed az egy-
házközségi közgyűlés hatáskörébe utalt (E. A.
44. §.) minden ügyre, ideértve a helyi szabály-
rendelet alkotásának jogát is.

3. §. A képviselőtestület a közgyűlés által
6 év tartamára megválasztott egyházközségi
tagokból és az E. A. 77. §-ában felsorolt, illetve
az illető egyházközségben rendszeresített ren-
des egyházközségi tisztviselőkből áll.

, A választott tagok száma 20-nál kevesebb
és 100-nál több nem lehet.

4. §. A képviselőtestület tagjává választ-
ható az egyházközségnek azE. A. 41. §-ának b)
pontja értelmében közgyűlési tagsági joggal
biró minden férfitagja.

Nem választható meg az,
a) akit a bíróság büntett, vagy nyereség-

vágyból elkövetett vagy vallás elleni vétség
vagy aljas indokból elkövetett rágalmazás vagy
becsületsértés miatt (1914 :XLI. tc. 3. §. 3. p.)
jogerősen bűnösnek mondott ki, -

b) akit a bíróság jogerős ítélettel hivatal-
vesztésre vagy politikai jogainak felfüggeszté-
sére ítélt, - e felfüggesztés tartamára, .-

c) aki ellen csődöt nyitottak, - a csőd tar-
tamára, - ,

d) aki valamely vallás- vagy nemzetellenes
egyesülésnek a tagja vagyegyébként a vallásos
vagy a nemzeti érzést vagy a keresztyén erköl-
csi felfogást sértő szándékos cselekményt kö-
vet el, vagy ilyen életmódot folytat, illetve ilyen
magatartást tanusít, -

, e) aki családja tagjainak vallásfelekezeti
hovatartozandóságára nézve az ág. hitv. ev.

l
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egyház érdekeivel ellentétes egyességet köt, -
f) aki képviselőtestületi tagsági minőségé-

ben az E. A.-ban egyházi vétségnek minősített
cselekményt követett el vagy ilyen magavisele-
tet tanusított.

Akit e kizárási okok bármelyike ellenére
választottak meg, vagy aki ellen megválaszta-
tása után merül fel e kizárási okok valamelyike,
egyházi törvénykezési eljárás útján törlendő a
képviselőtestületi tagok sorából.

Nincs helye törlés iránti eljárásnak s ha
megindították, meg kell szüntetni, ha az illető,
képviselőtestületi tagságáról az eljárás meg-
indítása, illetve az elsőfokú határozat meghoza-
tala előtt lemondott.

E §. rendelkezései megfelelően alkalmazan-
dók az egyháztanács tagjaira is.

5. §. Az e törvény alapján alkotandó első
képviselőtestület tagjainak választásánál köve-
tendő eljárás módozatait, valamint a választás
alá eső tagok számát a helyi viszonyok :figye-
lembevételével, az egyházközség elnökségének

.meghallgatása után s az illető egyházkerület
lelkész választási szabályrendeletének megfelelő
'alkalmazásával az illetékes egyházmegye elnök-
sége állapítja meg. Ez a jog illeti meg az egy-
házmegye elnökségét mindaddig, amíg a kép-
viselőtestületi tagok választásánál követendő
eljárást helyi vagy felsőbb egyházhatóságí sza-
bályrendelet vagy más jogszabály meg nem ál-
lapítja.

6. §. Mindazok az egyházközségek, ame-
lyekben képviselőtestület még nincs, kötelesek
azt e törvény értelmében sennek kihirdetésétől
számított 3 hónap alatt megalakítani.

Igazolatlan késedelem' esetén az egyház-
község elnökségének meghallgatása után az il-
letékes egyházmegye elnöksége nevez ki az egy-
házközség közgyűlési tagjainak sorából a vá-
lasztás .alá eső tagsági helyekre megfelelő
számuképviselőtestületi tagot, akiknek meg-
bizatása addig tart, amíg a közgyűlés a kép-
viselőtestület tagjait szabályszerüen meg nem
választja.

Ha az ekként ideiglenesen kinevezett ta-
gok többsége ezt a megbizatást el nem fogadná
s emiatt a képviselőtestület megalakítása meg-
hiusulna, ,az illetékes egyházkerület közgyű-
lése, - sürgős szükség eseten ,az egyházkerület
elnöksége is, - az egyházközség önkormány-
zati jogának gyakorlását felfüggesztheti.

A felfüggesztés hatálya megszünik, mihelyt
az egyházközség közgyűlése a 'képviselőtestület
tagjait szabályszerűen megválasztja. /

A felfüggesztés tartamára az egyházközség
önkormányzati jogait - a lelkészválasztás és
a képviselőtestületi tagok választásának kivé-·
televel - az egyházmegye elnöksége gyako-
rolja.

7. §. Az 5. és 6. § §-ok alapján e törvény
vagy az Ei. A. rendelkezéseinek megsértésével
tett egyházhatósági intézkedések és hozott ha-
tározatok ellen az E. A. IV. címében szabályo-

zott törvénykezési eljárás útján érvényesíthető
megtámadó kereseti jog illeti meg az egyház-
község minden közgyűlési tagját.

A keresetet a sérelmes intézkedés vagy
határozat meghirdetésétől (közlésétől) számí-
tandó 30 nap alatt az egyházkerületi törvény-
szék elnökségéhez kell benyújtani. Elbírálása
elsőfokon az egyházkerületi törvényszék hatás-
körébe tartozik.

A keresetindításnak a megtámadott hatá-
rozat (intézkedés) végrehajtására halasztó ha-
tálya nincs.

8. §.' Az egyháztan ács választott tagjainak
száma 10-nél kevesebb és 30-nál több nem lehet.

Az e törvény alapján alkotott első képviselő-
testület megalakításával a már meglevő egy-
háztanács hatásköre megszünik setörvény ér-
telmében új egyháztanács választandó.

9. §. E törvény az életbelépése idején már
meglevő képviselőtestületek s az általuk válasz-
tott egyháztan ácsok egyházi jogviszonyait és
egyházjogi helyzetét nem érinti. .

10. ~. F +örvény életbelépésével az :K A.
48., 51. és " "~-ai hatályukat vesztik.

11. §. bú .örvény kihirdetésével azonnal
életbelép s végrenajtásával az egyházmegyék
elnökségei bízatnak meg.

Dr. Tepliczky Aladár.

Miért hanyatlunk el?
A fenti cím alatt közölt cikkhez szeretnék hozzá-

szólni. Aláírom minden megállapítását. De legyen sza-
bad itt rámutatnom még néhány olyan gondolatra is,
mely nézetem szerint hanyatlásunkkal összefügg. Fel-
vetődik lelkemben a kérdés, hogy vajjon elég-e az, hogy
a bajokat megállapít juk ? Nem kell-e megvizsgál-
nunk azt is, hogy nem követtünk-e el olyan hibákat
és mulasztásokat, melyek ennek a közállapotnak a ki-
fejlődését elősegítették ? Ugyanazon lappéldány más
helyén olvasunk a lelkésztúltermelésről, a Nagyszoko-
lyok veszedelméről és a ll-ik §-ról.

Elsősorban arra gondolok, hogy az őrállók vir-
rasztottak-e úgy Isten népe felett, hogy lelkük az őr-
álló fáklyájá val együtt őrlődött fel? Úgy az ótestá-
mentom nagyjai, a próféták, Isten népének őrei, mint
az újtestámentom útegyengető je, sőt annak élő való-
sága, a Krisztus is áldozata lett az Isten országa ügyé-
nek. Meg volt-e a multban is az erre való készség
azokban, akiket Isten hívott el népe pásztoraiul? Ha
azokra gcndolunk, akik a racíonálízmus emlőin táplál-
koztak, nemmel kell felelnünk erre a kérdésre. - Az
evangélium egyháza a Krisztus országának ügye!
Luther ezt a meggyőződést térden könyörögve hozta
életre; de az idők változtak, az evangéliom egyháza
történelmi egyházzá lett és bázist teremtett magának,
melynek fundamentomán exisztenciális életvalóságokat
igyekezett felépíteni. Ez az építkezés erős várrá is
lett; az egyház hajója nyugodt vizeken evezett to-
vább; s ez a legveszélyesebb idő az ecclesia militans
számára. Izrael népe is akkor tért vissza a. bálványo-
záshoz, amikor a jeruzsálemi templom már állt, Egy-
házunk is akkor jutott a süppedés kényelmes párnáira.
amikor nyugodtan dolgozhatott. De ma korbácsolódnak
a hullámok és életsajkánk inog! A Mester pedig
aludni látszik. Hová forduljunk? Kihez melietnénk?
Csak Öhozzá, akinél az örök élet Igéi vannak. Vissza
az evangéliumhoz! S e szempontból nem szabad saj-
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nálnunk a Keresztelő János darócruháját felvenni,
hisz. maholnap másikra úgy sem telik, - de nem
szabad sajnálnunk semmi küzködést, semmi fárado-
zást sem, amely azzal jár, hogy komoly erővel kiált-
sukbele a világba: "Térjetek meg, mert elközelített
az Istennek országa!" És e :kiáltás első visszhangja
essék befelé, a kiáltó lelke felé! Minden egyház életre-

. valóságának első kritériuma a munkás, megtért forró
. lelkű, buzgó lelkipásztor. Ma már nem rejthet ön-
magában mást a lelkész, mint a Krisztusban elmerülő
mély értelmű életvalóság keresztrejtvényét, melyet
azonban minden hívő lélek megccdhat. mert annak kul-
csát önmagában hordja. Az apostolok életéből minde-
nütt nyilvánvaló, hogy csak az prédikálhat erővel és
hittel, aki .önmaga szilárd. Polihisztornak kell lennie
il mai lelkipásztornak, de mégis mindennek koronája
a krisztusi élet kell, hogy legyen, mely Pállal vallja:
"Nekem élet a Krisztus, a meghalás nyereség!" Halá-
losan komoly elszántság kell az evangéliumi missziói
murikához, mert másképp csak üresen hangzó szó az
életünk és minden cselekedetünk. És semmit sem
éreznek meg az egyháztagok rajtunk inkább, mínt a
pneuma hagion átalakító munkájának hiányát. Lehet,
hogy a városban elbújhatik az emberkolcnszusok töme-
gében it lelkész, kornoly, kereső, példát váró hívei szeme
elől, de falun és kísvárosban nyitott könyv a lelkész
élete és a parókia falai üvegból vannak. Itt nem lehet
kettős .életet élni, mert minden szavunk és minden
tettünk a megpróbálás aranymérlegére .kerül. És
jaj a botránkoztatónak !

. . A mí egyházunk nem dicsekedhetik olyan anyagi
bázissal. - melyhez, mínt más egyháznál, még min-
denfél~ külsö anyagi kedvezés is hozzájárul, - s mely-
nek birtokában mi tömegesen állíthatnánk őrállókat
exponált. helyekre, de annál nagyobb azok vállán a fe-
lelősség, akik tényleg őrt állanak. Én lelkésztúlterme-
lésról nem szeretek hallani, mert lelkész hiány van!
Ugy kell nevelni az újabb gárdát, hogy készüljön arra,
hogy az iskolai vándorbot helyett keresztet kap a vál-
lára és úgy kell a Krisztus után mennie. Önzetlen nem
anyagtakért dolgc.zö, hanem az exisztenciális létmini-
mumon majdnem aluli éhbérért dolgozó apostolokra a
~risztus fanatikusaira van szükség, mert c;ak
Igy lehet megmutatni azt, hogy egyházunk az erőt-
l.ensé?~ben is er.ős. Majdnem megdöbbentő ez a meg-
állapítás, de szamolnunk kell azzal is, hogy nekünk
mezitlábas futkározó atyafiakkal is fel kell vennünk-
a versenyt, mert ezek igen sok egyházközségünknek
rákbetegségei. Nekünk nincsenek misszíós, apologetikai
~zónokaink, diakonusaink, diakonisszáink, kolportőr-
jeínk, belmissziói látogatásokat végző embereink kik
résen legyenek és ellensúlyozzák nagyobb gyülekeze-
teinkben a szekták munkáját, melyek ördögi kéjjel
röpdösnek körül minden .elhagyottat, megbántottat és
beteget, hogy az érzékekre ható énekeikl{el és imád-
ságukkal, kézrátétellel, stb.-vel bűvöljék-ápolják el és
vonják el sokszor legjobb híveinket. Amíg az egyház
apologetikus nagy feladatai gyakorlati irányban nin-
csenek kifejtve és ezen' kérdések megoldva, addig nem
beszélhetünk lelkésztúltermelésről. De ezekre elő kell
készíteni ifjú TimotheusaiIÍkat. Ne várjanak jó állá-
sokat, hanem vállalják a nall"Yfeladatok súlyát. A nap-
nap után özönlő munkanélküliek és kéregetők előtt nem
lehet bezárni a .paplak ajtaját, - pedig ez is egy je-
lentős tétele az értéktelen gabona miatt amúgy is ne-
hezen küzködő falusi lelkész negativ rovatainak, _
de ah Col az országút vándorainak szegényei ilyen tö-
meges ellátásban részesülnek, ott, ha pénz nem is, de
ellátás jut még egy-egy igénytelen összegért dolgozó
segítő munkatárs számára is, amely nélkül nagyobb.
gyülekezeteinkben alig tud meglenni a lelkész.

Sok kár származott már abból a ll-ik §-ból is!
Nem volna kár azt egy kissé átalakítani. De az egész
E. A.-t sem. Sok gyülekezetünk egysége pl. a vá-
lasztási mizériákon hasonlik meg önmagával. Bizal-
matlanság az egyház fővezérei vel, a püspökökkel szem-
ben az, hogy az egyház nem ad nekik több jogot azok-

\
nak a személyeknek a kijelölésében, illetve kiküldésé-
ben, akikről az ö legjobb belátásuk és lelkiismeretük
szerint tudják, hogy éppen ott, ahova őket küldík, a
legjobban meg fCtgják állani a helyüket. Viszont külö-
nösen kevésbbé intelligens egyházközségek a választási
szabadságban majdnem azt mondhatnám, olyan jognak
a tulajdonában vannak, melynek élvezete 80%-ban ve-
szélyes rájuk nézve. Meglepő talán e különbségtétel:
intelligens és kevésbbé intelligens gyülekezet. De tes-
sék csak meggyőződni némely falusi gyülekezetünk in-
telligenciájáról ésazokról a vezérgondolatokról, me-
lyek a gyülekezet népét bármely kérdés elbírálásánál
vezetik. Pesszimista meggyőződésem ez idő szerint az,
hogy falusi gyülekezetcink 30%-át egy ügyes nega-
tiv irányú agitáció le tudná szedni az egyház testéről.
A hitélet bensöbbé és az egyházi öntudat erősebbé-
tételénél milyen óriási feladataink vannak még! Épp
ezért próbaszónoklásból egy emberélet sulyát lemérni I

teljesen lehetetlen dolog s épp ezért helytelen is. Sok-
szor épp oly egyénre esik a gyülekezet bizalma, aki
éppen nem abba a speciális lelki szükségleteket igénylő
gyülekezetbe való. (Az egyes gyülekezetek pszicho-
analitikája is más-más képet mutat!) Nincs megoldva
a lelkészáthelyezés, vagy álláscsere-kérdése sem. Pedig
ettől is sokat remélhetnénk.

• Egyházunk hanyatlásának cőcaí között ezek a kér-
dések megoldás ra várnak, kell tehát velük foglal-
koznunk!

Fuchs János.

A kőzépiskola reformja.
A magyar középiskola életét először az

1883. évi XXX. tc. szabályozta határozott :~or-
mában. Két' ágazatot állapított meg és elkülö-
nítette a humanisztikus középiskolát a reál-
iskolától. Az 1924. évi XI. tc. és a leányközép-
iskolákról szóló 1928. évi XXIV. tc. a tanács-
talan kapkodásnak és hozzáértés hiányát mu-
tató dilettantismusnak balf'ogásaíval egészen
ferde irányba téritette a középiskolák életét.
Bizonyos mértékben szégyenünk marad, hogy
az evangélikus egyház is nagy mohósággal sie-
tett alkalmazkodni a modern kapkodás hivata-
los rendszeréhez és két középiskola Ca buda-
pesti és a szarvasi) kivételével a többiben rt
humanisztikus irányzatot komoly ok :nélkül
megszüntette. .

Most, hogy tanárember került a közműve-
lődés ügyét irányító minisztérium élére, a nyu-
godt vérmérsékletű pedagógusok unszolására
hallgatagon megindult a középiskola végleges
rendezésére irányuló munka. Hóman Bálint mi-
niszterben van bátorság és hozzáértés, hogy a
Klebelsberg gróf dilettantismusa alatt törté-
nelmi útja rendes menetéből kizökkentett és
összekúszált középiskolát az 1883. évi alaptör-
vényre visszavezesse. A miniszter március 6. és
következő napjaira tanácskozásra hívta össze
az iskolafenntartók képviselőit. és előterjesz-
tette terveit, melyekből egyelőre csak ennyit
közlünk:

A középiskola egységes fajú és egységes
képesítésű lesz akár fiúkat, akár leányokat ta-
nít. A reform főszempontja az egyszerűsítés.
A külön fiú- és leányiskolai típus megszünik.
A különbség nem a tanítandókban, hanem a ta-
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RO t\. '~ás mÓdjáb~n lesz. A középiskola vagy gim-
=__~lázium vagy reáliskola. Mindkét faj egységes

célja és feladata: a valláserkölcsi alapon álló
polgár nevelése,a nemzeti szellemben való ál-
talános műveltség nyújtása, a felsőbb tudomá-
nyos képzésre való előkészítés. Ezt a feladatot
a középiskola a gimnázium felső tagozatában
a humanisztikus, a reáliskola pedig a reális tan-
tárgyak fokozottabb tanításával oldja meg.

Az alsó tagozatban minden középiskola
azonos és a latin nyelv mindegyikben kötelező.
A latin tanítása a 2. osztályban kezdődik és a
gimnáziumban végig megmarad, a reálban pe-
dig rendkívüli tanfolyamon taníttatik, hogy ki-
egészítő érettségi vizsgálatra készíthessen elő.

A német nyelvet a 3. osztályban kezdik, de
később az óraszámát megnövelik. A görög az
5. osztályban kezdődik, de még a gimnáziumban
is lehet helyette modern nyelvet választani.

A kétféle tagozat eltérő jellegét a nyelve-
ken kívül az 5-8. osztályban a mennyiségtani
és természettudományi tárgyak, a rajz és mű-
vészettörténet eltérő tanítása adja meg.

Új tárgy lesz a szociológia. De még újabb
tényező lesz a helyes tanítási módszer beveze-
tése, S végül a túlterhelés megszüntetése.

Mikor. lesz mindezekből törvény, ma még
nem tudjuk, de mindenesetre örvendetes kilátá-
saink nyílnak arra, hogy a középiskola vadon-
jában végre rendet teremt egy hozzáértő elme
és célos akarat. Mi csak örvendező lélekkel és
nagy bizalommal 'üdvözöljük Hóman kultusz-
minisztert okos, szükséges és hasznos reformja
alkalmából. D.

FIGYELÖ.
A "Pester Lloyd" febr. 28.-i reggeli számá-

nak tárcarovatában, amelynek ez a címe: "Der
Fall Littke" többek között ezeket a sorokat ol-
vassuk: "... kein Zweifel ist daher zulassig,
dass sie den Hauptmann Ruttkay tötete, denn
dieser ' gute Kamerad, dieser Verehrer der
Lutherschen Maxime Wein, Weib und Gesang,
kann kein Selbstmörder geworden sein ... "
Ime még ennek a komoly lapnak a hasábjain is
helyet találhat ez az oktalan és semmi bizonyí-
tékkal alá nem támasztható sor, amelyet ellen-
ségeink adott alkalmakkor olyan ügyes en ak-
náznak ki. Ehhez a sorhoz' Luthernek annyi
köze van, mint például jezsuita életrajzírójá-
nak, Grisarnak aházassághoz és a családi kőr-
höz. Vajjon, ha a "Pester Lloydot" e tárcacikk
miatt vallásgyalázásért .bepörölnők, milyen ité-
letet hozna ebben a pörben Töreky?

A Diákvilág legújabb számában olvassuk
ezeket: "A diákszövetségnek alkalmas eszközzé
kell válnia arra, hogy minél több magyar diák
négyszemközt találkozhassék Krisztussal". -
"A keresztyénség mai teendője az, hogy kisza-
badítsa magát az államhatalom és a. kultura

élete ellen törő békóiból, Ki keU vetkeznie a
megalkuvás kényszerzubbonyából". - "Minde-
nütt a test istenítése tűnik szemünkbe: a
revűben, a filmben, a képes lapokban, szépség-
versenyeknél. a táncparketten és, a strandfür-
dőben. Á. stádion a tömegek templomává lett és
a "weekendházacska" a szeparatisták kápolná-
jává". - "Az a szellemiség, ami nélkül már
nem tudnak meglenni az emberek, a szeszes ita-
lok szellemisége". - "Úgy látszik, a nőuralom
új korszaka van virradóban. Eros lerázta bilin-
cseit, az ösztön uralkodik". - Igaz megfigyelé-
sek, okos megállapítások, hasznos és tisztes til-
takozások!

.A magyar primás, Dr. Serédi Jusztinián a
nagybőjt alkalmából pásztorlevelet adott ki.
Ebben különösen -rámutat az isteni Mester 'ke-
resztáldozat világosságára és tanítására. Örven-
dező reménységet merítünk ebből arra, hogya
római kath. egyház is mel1énk áll Krisztus ke-
reszthalála, a Nagypéntek, ünneppé emelésének
sürgetésében. Mert ha az isteni Mester kereszt-
halála olyan nagyon fontos és jelentős, nem le-
het igaz tanítványa a Mesternek, aki még an-
nak emlékezetét sem ünnepli meg, hanem
aNagypénteket munkanappá profanizálja.
Ugyanabban a pásztorlevélben aprimás elitéli
a gyűlölködést. Igaza van! Fel is hívja "az egye-
seket, a családokat, a társadalmi osztályokat,
az államokat és minden korbket", hogy igye-
kezzenek békességre és szeretetre. A minden
körökben talán az egyházak is benne vannak.
Mi legalább nagyon szeretnénk, ha a primás a
saját egyházát is rábiztatná a békességnek,
szeretetnek és a másként hívőkkel szemben a
türelemnek Krisztus tanítványaihoz illő gya-
korlására.

Jellemző változást} szomorú változást szült
a nehéz gazdasági fordulat, még a gazdag ró-
mai kath. egyházban is. "Az egri érsekséget a
helyzet arra késztette, hogy foglalkozzék azzal
a gondolattal, hogyabirtokállomány egy részét
az adók ellenértékeképen felajánlja az állam-
nak". Csoda-e, -ha mi, szegény evangélikusok,
akiknek nincsenek államtól eredő nagy birto-
kaink és nincsenek hátunk mögött milliós tö-
megek, roskadozunk a közterhek alatt! De az-
ért kitartunk és bizodalmas hittel kivárjuk a
jobb idők felvirradását, mert bizonyos, mert
természeti törvény, líögy a "borúra derű!"

:;~~

Balthazár Dezső a "Magyar Pro Palesz-
tina" Szövetségben a minap olyan dícshimnuszt
énekelt a zsidó szellem és világnézet mindenek-
fölöttiségéről, hogy szinte sajnáljuk, hogy mi
nerp. vagyunk ennek a szellemnek az örökösei.
Hát hiszen jó, jó ... a zsidó szellem alkotásai
hozzátartoznak az egyetemes emberi kultúra
kincseihez ... De talán csak az európai keresz-
tyén népek is tettek valamit az erkölcsért 0S
civilizációért t
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Levél a szerkesztőhöz.
Nagytiszteletű Szerkesztő ÚrI

A trianoni diktátum által most még min-
dig elszakítva lévő Somorján megjelenő Evan-
gélikus Lap legújabb száma háromnegyed rész-
ben a magyarhoni evangélikus egyház dolgaival
foglalkozik. Mindenesetre megtisztelő jelenség
ez, mert az elszakított magyar területek lakói
még mindig a régi magyar egyház lelke sugár-
zásának fénykörében élnek.

A velünk való foglalkozásuk azonban in-
kább a tanítani, mint a tanulni vágyás szelle-
mében mozog. Olyan modorban foglalkoznak
velünk, mintha gyámságuk alatt állanánk. Pe-
dig az ő gyámságukból nem kérünk. Még akkor

, sem, ha itthonról írják vagy sugalmazzák a lap
cikkeit. .

Ügy-eszerkesztő úr, az a természetes, hogy
minden országos egyház lapja a maga belső
ügyeit, szándékait, egyházpolitikáját, viszo-
nyait mutassa be olvasóinak, hadd tanuljanak
és hadd okuljanak. Az idegenben élők pedig
hadd csodálják meg az ott működő nagy szel-
lemi erőt, A somorjai ujság mást cselekszik. A
dolog könnyebb végét fogja: oktat és bírálgat,
mert ehhez nem sok szellem szükséges, inkább
csak bátorság. Az pedig van, mert itthonról
fűtik.

Hogy régi munkatársukat, Egyed Aladárt
alaposan letárgyalják, nem lep meg, hiszen már
nincs köztük. Részben azonban igazuk is van,
mert Egyed a római pápával téveszti össze ma-
gát és az egyházból azt zárja ki, akit akar. De
hát ezért majd felel a feletteseinek.

Azután az egyetemes egyházat oktatja ki,
hogy az elszakított területek egyházaival való
tárgyalás bizottságának összeállításánál miért
nem kérte ki a ,szlovenszkói egyház" tanácsát.
Hát hiszen ez még nem múlta idejét, de ha az
egyetemes egyház esetleg mégis a maga belá-
tása szerint járna el ebben a kérdésben, úgy-e
szerkesztő úr, azért nem lesz nagyobb bajunk?
Talán még küldöttek sem jönnek hozzánk pu-
hítani a renitens kisebbséget. Mert ők minden-
ben és mindig a többség!

Hogy a lap szokott vesszőparipáját, a bá-
nyai egyházkerület és annak püspöke ügyét is
szőnyegre hozza, az csak természetes! Külön-
ben miből élne és hogyan találna levezető csa-
tornát forrongó érzéseinek!

Szerkesztő úr is ott volt a bányai egyház-
kerület legutóbbi közgyűlésén, sőt egymáamel-
lett is ültünk, hát mindketten tudjuk és bizo-
nyíthatjuk, hogy aLap téves és egyoldalú in-
formációk áldozata. Mert nem áll az, hogy Raf-
fay püspökünk a nemzeti kérdést a pünkösdi
két látogató lelkész útjával bármiféle kapcso-
latba hozta volna. Nem áll az, hogy püspökünk
kijelentései az elszakított területe4kelvaló
érintkezés dolgában a legkisebb ellenmondást
.tartalmazná. Nem áll az, hogy Krayzell Miklós
egyházmegyei felügyelőt egy kisebbség nem

akarta meghallgatni, mert bizony az sokkal
szomorúbb jelenség volt, amit ha a magyar egy-
házi sajtó kíméletből elhallgatott, kár volt most
és kár lesz a jövőben is megbolygatni. ' ,

Arra a mesére is kitér a Lap, hogy a bá-
nyai kerület püspöke a hartai egyházban ke-
vesbbítette a német istentiszteletek számát.
Úgy-e szerkesztő úr, az ilyen meséket csak
olyanokkal lehet elhitetni, akik e kérdés tár-
gyalásánál nem voltak jelen és így elámíthatók.
Az pedig egyenesen képtelenség, hogya német-
országi Gusztáv Adolf-Egylet pénzeli a hartai
és csepeli német istentiszteleteket. Dehogy
pénzeli, hiszen a budapesti esperesség gondos-
kodik Csepelről!

Ügy-e szerkesztő úr, nem szép, hogy egy
lapot így informálnak itthonról ? Mert máshon-
nét nem informálhatják.

Bányakerületi.

Végszó a Heller-Harsány-ügyben.
A budai ev, egyházközség f. hó l-én tartott szám-

adó közgyűlésén egyhangúlag elfogadta Dr, Marton
György egyháztag következő határozati javaslatát:

,,,A budai ágo hitv. ev. egyházközség közgyűlése
fájdalomma.l értesült azokról az elszomorító, az egy-
házi béke megbolygatására Irányuló és azért az egy-
házi közélet szempontjából is tűrhetetlen támadások-
ról, 'melyek egy egyháztag részéről az egyházközség
lelkészét, vezetőségének tagjait és a Bányakerület köz-
tiszteletben álló püspökét érték.

A közgyűlés megállapítja, hogy a támadásokat
közreadó egyháztag, amidőn ízléstelenül bántó és meg-
botránkoztató röpiratat szétküldötte, s ezzel Egyhá-
zunknak szükségtelenül érzékeny erkölcsi kárt okozott,
súlyosan megsértette az E. A. 36, §-át, de magáról is
elszomorító és sajnálatra méltö képet festett.

A közgyűlés mélyen sajnálja á. történteket s a
támadással szemben a megtámadottakat változatlan
bizalmáról és ragaszkodásáról biztosítja és arra kéri
a lelkészt, hogy az egyház érdekében az üg:l:'et ezzel
a közgyűlé si határozattal tekintse a maga részéről is
véglegesen befejezettnek."

HIREK.

BŐJT MÁSODIK VASÁRNAPJA.
.Máté 15, 21-28. r

·-A kananita asszony keresi az Urat! So-
kat hallott róla) tudja) hogy az elesettek érsin-
ségesek ügyét felkarolja) ezért siet hozzá a
maga nagy szükségében. Találkozik és viaskc-.
dik vele. Könyörög hozzá és Jézus hallgat. Majd
úgy tesz) miniha semmi köze sem volna hozzá.
De az asszony nem tágít. Megalázkodik) sőt
szavánál fogja Jézust. A Megváltó végül is meg-
eZégeli a próbatevést) megdícséri hitéért és tel-
jesíti kérését .. - ,Mi többet hallottunk Krisztus-
ról) mint a kananita asszony. Kétezer esztendő
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bizonyságai seolmak: róla. I,nség és n,!!on:or~ság
is van elég. Oh siessünk hat r: .Megvalto elé, h~
evangéliumában és a s~erl;tse!Je~~en csoda~evo
lényének egész gazdagsaga} k~naZ.1afel n,ek~nk.
Mi imádkozunk is hozzá. Oh ne essek kétséebe
a szív ha azonnal meghallgattatásra nem talá-
lunk. Bizonyos próbákat nekünk 'is meg kell ál-
lanunk hogy kegyelmének gazdagságában ré-
szesülhessünk. És ha e próbákban megállunk,
az Úrnak bűnt feloldó, inséget meg züntető,

• halált legyőző dícsérete szól majd. nekünk is:
JJNagy a te hited!" ...

- Evangélikus élet" és "A lelki kapcsolatokról".
E címek' alatt a felvidéki "Evangélikus Lap" hosszú
cikkekben részint a mi új lapunk, részint a magyar
egyházi ügyek bírálatát adja. Sem időnk, sem hel~ünk
ezekre a tévedésektől hemzsegő és részben egeszen
helytelen információk on alapuló írás~~ra válas~olni.
Úgy látszik, a felvidéki magyar evangélikusok mmden
függő ügyüket tető alá hozták már, hogy e lap szer-
kesztősége a rendelkezésére álló összes ha~áb?.kat n~-
mes önzetlenséggel csonka hazánk egyházi viszonyai-
nak megtekintésére használhatja fel. Laptárs,:n,knak
ezt az oktató és fölényeskedő hangnemét egy Ido óta
megszokhattuk. Az a hangnem ez, amel'ynek mir:den
botránykő, ami csonka hazánk evangéhkus. egyh~zá-
ban hivatalosan történik, ellenben soha elismeréssel
nem adózik annak a munkának, amely itt folyik. Az
a hangnem ez, amely megbotránkozik azon, ho~~ az
Országos Luther Szövetség, mint magyar evangélíkus
társadalmi alakulat, egyházi céljai mellett a revízió
gondotatát is ébrentartja. - Súlyos aggodalommal néz-
zük ezt a munkálkodást, amely alkalmas arra, hogy
a felvidéken élő. magyar evangélikus testvérek egy
részét elidegenítse a vele mindenképen egy sorsközös-
ségbe tartozó csonkamagyarországi testvérek~ől. Nem
gondolja az "Evangélikus Lap" szerkesztősége, am:l~
nem is olyan régen talpraesetten védte meg a f'elvidékt
magyar evangélikus érdekeket, hogy az ilyen hang~
cikkekkel sohasem fogja szolgálni azoknak a lelki
kapcsolatoknak megteremtését, amelyeknek érdekében
akciót indított? Vagy blöffnek tartsuk ezt az egész
akciót? - Állítom, hogy nemzetiségi kérdés ez idő
szerint sem csonka hazánkban, sem a csonka ország
evangélikus egyházában nincs. Úgy látszik azonban,
laptársunk feladatául tűzte ki a nemzetiségi kérdést
kívülről csempészni be magyarhoni evangélikus egy-
házunkba. Német és tót testvéreink iránti szeretetünk
kényszerít arra, hogy laptársunknak e szándéka ellen
a legerélyesebben védekezzünk.

- Bőjti útakon címen a budapest-deáktéri Luther
Szövetség előadásai megkezdődtek Az első előadást
Dr. Raffay Sándor püspök tartotta. Szólt a böjtről ál-
talában. A test és a lélek bőjt jének különbségét vázolta.
Rámutatott, hogy ma az egész világ bőjti útakon jár.
A vallásos ember bőjti útja azonban mindenkiénél mé-
lyebben és magasabban jár. Mélyebben, mert találkozik
rajta a maga bűnével. Magasabban, mert találkozik
rajta Istennel és az ö kegyelmével. A bőjti úton való
járás megértteti az emberrel Pál apostol mondását:
"Az Isten szerint való szomorúság soha meg nem bán-
ható megtérést hoz létre az üdvösségre, a világi szomo-
rúság pedig halált szerez". (Kor. II. 7, 10.) A hívő. csak
az Isten szerint való szomorúság útján járhat, a világ
szerint való szomorkodás útjára nem térhet.

- Helyreigazítás. Lapunk 6-ik számában az Oros-
házára vonatkozó híradás egy része téves. Téves ez a
rész: "A nőegylet diakonisszát állított abelmissziói
munkába, aki a leányokat bibliaórákon tanítani fogja."
Az utóbbi állítás nem fedi a valóságot. Ennek éppen az
ellenkezője áll, az, hogy Orosházán a diakonissza biblia-
magyarázattal egyáltalában nem foglalko,<::ik. Ezt jelen-
tette be a diakonissza munkakörét körvonal azva a
gyülésnek Kovács Andor esperes, a nőegylet főtitkára.

- A világ bőjtje. Ezzel a címmel indúl el ebben
az évben a budapesti Fasori templom bőjti előadás-
sorozata, mely hagyományosan bőjti szerda estékból
és a nagyhét mínden estéjén tartandó előadásokból áll.
Az egész sorrend a következő: a) A világ. bőjtje: 1. Ha
Isten hallgatna (márc. 15. Dr. Gaudy Laszló). 2. Ha
Krisztus hallgatna (márc. 22. Kemény Lajos). 3. Ha a
reformáció hallgatna (márc. 29. Dr. Gaudy László).
4. Ha a hívő ember hallgatna (ápr. 5. Kemény Lajos).
b) A ker. ember bőjtje: L A ker. ember bőjti remény-
sége (ápr. 10. Kemény Lajos). 2. A ker. ember bőjti
élménye (ápr. ll. Danhauser László). 3. A ker. ember
bőjti problémái (ápr. 12. Dr. Gaudy László ) . 4. A ker.
ember bőjti áhítata (ápr. 13. Zászkaliczky Pál). 5. A
ker. ember a keresztfa előtt. Passio (ápr. 14. Kemény
Lajos). 6. A ker. ember bőjt jének vége (ápr. 15. Sztehlo
Gábor). Az összes előadások minden alkalommal pon-
tosan este 6 órakor kezdődnek a Fasori templomban.
Az offertórium a szegényeké.

- Halálozás. A nógrádi esperességhez tartozó
Felsőpetény lelkipásztora, Lombos Á. János feb.ruár
28-án hosszú betegség után életének legszebb éveiben,
40 esztendős korában elhúnyt. Temetése március 2-án
volt Balassagyarmaton. A gyászbeszédet fölötte Miha~
lovics Samu főesperes tartotta. A balassagyarmatí
egyház nevében Kardos Gyula alesperes, a. felsőpetén:yi
egyház nevében pedig Bánki Károly b~nkl lel~~sz bú-
csúztatta. Fiatal özvegye és egy kIS árvája gyá-
szolják.

- Segédlelkész áthelyezés. Kiss István, a dunán-
inneni egyházkerület püspöke Vanyarcra Lustyik La-
jost, Bérre pedig a nógrádi esperes mellé Kotyinszky
Károlyt küldte ki s. lelkésznek.

- Tokaj. A tokaji ágo hítv, ev. egyházközség f.
évi január hó 29-én tartott közgyűlésén eddigi felügye-
lőjét dr. Honetzy Géza ügyvédet. ki a felügyelöl tiszt-
ség röl gyenge egészségi állapota miatt lemondott, örö-
kös tiszteletbeli felügyelőnek, eddigi gondnokát: Knep-
lin Árpád hadiárvaintézeti igazgatót felügyelőnek,
Gyurkó Tamás egyháztanácsost pedig gondnokna~ vá-
lasztotta meg. A számvizsgálóbizottságba bevalasz-
totta Göllner Károlyegyháztanácsost, ny. csendőrtiszt-
helyettest, az egyháztanácsba pedig Krajnyák Géza
községi pénztárnokot. Az új egyházi tisztviselők be-
iktatását dr. Domján Elek főesperes végezte el feb-
ruár hó 26-án, ki melegen emlékezett meg dr. Honetzy
Géza tb. felügyelő több, mint 10 éves értékes, önzetlen
felügyelői működéséről s lelkes szavakkal búzdította
egyházépítő munkára az új egyházi tisztviselőket.

- Lelkész csere. A romániai zsinat presb, ev.
egyházkerület két egyházközsége Bácsfalu és Nagy-

, szentmiklós lelkészt cserélt. Az előbbi Gillich Fülöpöt,
míg az utóbbi Kessler Edét hívta meg lelkészéül. Mi-
után a kerület a lelkész-cseréhez hozzájárult, a két
lelkész beiktatása meg 'is történt.

- A jövő heti bőjti előadások Budapesten. Már-
cius 16.-án Kelenföldön: Jézus a próféta. Duszik Lajos.
Március 17.-én a Deák-téren: A tudomány hőseinek
bőjti útja. Dr. Szigethy Lajos. Óbudán: Kövessük az
Urat az engedelmességben. Zulauf Henrik. Kelenföldön
6 órakor, a Deák-téren fél 7 órakor, Öbudán 7 órakor'
kezdődik az előadás.

- Főhercegi keresztelő. Vitéz József Ferenc fő-
herceg és Anna királyi hercegnő fiát március 8.-án ke-
resztelték a királyi fenségek családi villájában. A csa-
ládi ünnepen mint meghívott vendégek résztvettek D. D.
Raffay Sándor püspök és neje is.

- Bőjti vallásos esték Szegeden. A szegedi ev.
egyház összes belmíssziós szervei egy-e~y vallásos e~-
tét rendeznek a bőjti időszakban. Március 5-en a Ko-
zépískolaí Tanulók Luther Szövetsége, március 12-én
Ev. Leányegyesület, március 19-én az Egyetemi Luther
Szövetség, március 26-án az O. L. Sz._szegedi fiókja,
április 2-án az Evangélikus Nőegylet. Aprilis 9-én, vi-
rágvasárnapján pedig az egyház rendez templomi hang-
versenyt. Március 15-én az elemí-, középiskolai és egye-
temi evangélikus tanulók külön-külön hazafias ünne-
pélyeket rendeznek.
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-' Felügyelőválasztás Kondoroson. A kondorosi
egyházközség február 26-án tartott közgyülésén a mult
évben lemondott dr. Scholtz :Oszkár felügyelő utódjául
Kovács György kisbirtokost, az eddigi másodfelügye-
lőt választotta meg.

--..A protestantizmus és a szocialis kérdés. Ezen
a. címen tartott előadást. dr. Hilscher Rezső egyetemi
m, tanár a Bethlen Gábor Szövetség egyházépítő és-
egyházvédelmi szakosztályának 1933. március 7-én
tartott vitaestjén. Az első hozzászóló dr. Incze Gábor
theológiai m. tanár volt.

- Szabászati, varró- és kézimunkatanfolyam. A
, Deák-téri Evang. Luther Szövetség szabászat.í-, varró-

és. kézímunkatanfolyamot, illetve munkadélutánokat
rendez. A Szövetség felismerve a női munka értéké-
nek nagy jelentőségét, alkalmat kíván nyújtani az
ilyenirányú munka megtanulására, másrészt érdemes
állásnélkülieket munkához segít és szegénysorsúakat
ingyen képez ki. A tanfolyamot kiváló szakképzett-
ségü erők vezetik. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés
naponként délelőtt 1,41-2 óráig a Deák-téri evang.
elemi iskola II. leányosztályában.

- A balassagyarmati Evangélikus Egyház az ösz-
szes kebelében müködő egyletek (Nőegylet, Ifjúsági

,Egylet, Leánycsoportok) bevonásával a bőjti időszak-
ban minden szerdán este 6 órakor az evangélikus
templomban bőjti előadás-sorozatot rendez. A bőjti
esték sorrendje a következő: Március 1-én: Kardos
Gyula alesperes: "A kereszt felé vezető út előtt." Már-
cius 8-án: Irányi Kamill székesfehérvári lelkész, be-
szél: "A keresztről." Március 22-én: Szántó Róbert ke-
lenföldi lelkész témája: "A szolgálat fensége." Március
29-én: Kemény Lajos budapesti főesperes: "Önzés."
Április 5-én: Duszik Lajos miskolci főesperes, beszél:
"Jézus prófétai nyílatkózataí a szenvedés történeté-
ben." Április 12-én: Szabó Gábor budapesti 1. honvéd
vegyesdandár lelkésze : "Megérkezés a kereszthez."
Minden bőjti estén ének, zeneszámok és szavalatokkal
bővül a program.

- Halálozás. Berecz Gábor ny. evang. tanító 80
, éves korában Beleden meghalt. Harminchét évig taní-

tott Ostffyasszonyfán. Nagy részvéttel temették el.
- Saarisalo finn egyetemi tanár előadása Buda-

pesten. Nagy és előkelő közönség jelenlétében,' a Deák-
téri evangélikus iskolák disztermében igen érdekes elő-
adást tartott egy kiváló fiatal finn tudós: dr. A. Saari-
salo helsinkii egyetemi tanár. Előadása előtt dr. Raffay
Sándor püspök köszöntötte a finn professzort és utalt
a két nemzet faji s egyházi kapcsolataira. Saarisalo
professzor bevezető szavaiban elmondotta, azért tar-
tózkodik most magyar földön, hogy "Európa legkívá-
lóbb arámeus-nyelvészével", LöwTmmáriuel szegedi fő-
rabbival megbeszélést folytasson. Ezután kifejtette,
hogy, mint, aki hat esztendőt töltött a Szentföldön, az
ott végzett biblia-földrajzi, régészeti, etnográfiai, mü-
vészetí kutatásai s a legújabb ásatások alapján pontról
pontra igazolhatók a bibliai történetek és megállapí-
tások. A rokonszenves finn tudóst, akinek Zászkaliczky
Pál fasori evangélikus s. lelkész volt a tolmácsa, oda-
adó figyelemmel hallgatták, előadása befejeztével pe-
dig hosszasan megtapsolták. A Lutheránia-vegyeskar,
Králik Jenő karnagy vezetésével végül egy Schütz- és
egy Roselli-kórust adott elő.

- Új Johannita-lovagok. Oszkár porosz herceg a
Johannita Lovagrend káptalanjának hozzájárulásával
Bernáth Aladár alispánt, Magyary-Kossa József mí-
niszteri titkárt, Tomcsányi Vilmos Pál nyugalmazott
igazságügyminisztert, Samarjay Lajos államtitkárt és
Lónyay László aranysarkantyús vitézt a lovagrend
tiszteletbeli lovagjává nevezte ki.

- A Protestáns Irodalmi Társaság közgyűlése.
Március 2-án tartotta felolvasó- és közgyűlését a Ma-
gyar Protestáns Irodalmi Társaság. Előbb a társa-
ság hittudományi szakosztálya ülésezett, amelyen
dr. Pröhle Károly, a soproni evangélikus hittudományi
kar tanára mondott elnöki megnyitót: Az elnöki meg-
nyitó után dr. Kiss Jenő, ugyancsak a soproni evan-

gélikus hittudományi fakultás tanára "Péter apostol
három arcképe az Újszövetségben" címmel tartott
szakelőadást. Ezt követően a Protestáns Irodalmi Tár-
saság közgyülését tartották meg dr. Ravasz László
református püspök elnökletével. Dr. Török Pál egye-
temi magántanár főtitkári jelentésében a társaság
munkájának örvendetes fejlődéséről számolt be, Tom-
csányi Vilmos Pál ny. igazságügyminis.ztert egyhan-
gúan megválasztották az újonnan rendszeresített vi-
lági elnöki helyre, Bendl Henrik új számvizsgáló-bizott-
sági tag dr. Varga Zsigmond és dr, Erdős Károly deb-
receni egyetemi teológiai tanárok pedig választmányi
tagok lettek.

- Halálozás. Az élet és halál Ura magához szó-
lította az élők seregéből özv. Rásó Mihályné szül. Zat-
kalik Teréz volt alsó-szelit lelkész özvegyét életének
89-ik esztendejében Vasvárott. Holttestét fiai: dr, Rásó
Lajos és dr. Rásó Béla hazavitették, hogy férje mellett
pihenje örök álmát.

- A Magyar Evangéliumi Keresztyén Díákszovet-
ség evangélikus ága március 26-án délután 5 órai kez-
dettel a budapest-kelenföldi evangélikus templomban
vallásos estét rendez, amelynek keretében Szabó József
győri püspök m. lelkész és Zászkaliczky Pál fasori s.
lelkész beszélnek. Müvészi számok egészítik ki a
müsort.

Felvétel a györi ev. diakonisszaképzőbe. A
győri ev. diakonisszaanyaház új diakonisszaképző tan-
folyamot nyit. Felvehetők olyan hajadonok és gyermek-
telen özvegyek, akik 18. évüket betöltötték, de még 35
évnél nem idősebbek. A kérvényeket március 20-ik kell
benyújtani. A bélyegtelen kérvény hez mellékelni kell a
folyamodó magaírta rövid életrajzát, keresztlevelét, a
szülök, vagy a gyám beleegyező nyilatkozatát, az
utolsó iskolai bizonyítványt, lelkészi bizonyítványt a
folyamodó vallásos és erkölcsi életéről, orvosi bizo-
nyítványt az illető testi épségéről és egészségéről. Az
összes iratok egyházi belkezelésre bélyegmentesek. A
jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a diakonissza-
hivatás legfőbb feltétele az Isten megigazító kegyel-
méért hálával eltelt szív. A, jelentkezők április 1-ig
kapnak értesítést, hogy felvehetők voltak-e, vagy
nem. Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál Tu-
róczy Zoltán lelkész, diakonisszaintézeti igazgató, Győr,
Petőfi-tér 2. ,

- Emlékezés a konrírmácíö napjára. Ezen a cí-
men özv. Stefezius Istvánné kiadásában "Fogadalmi
lap" jelent meg, amely alkalmas arra, hogy a képes
konfirmációi emléklap ok mellékieteként szerepeljen. A
nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel darabja
önköltségi árban 15 fillérért kapható: özv. Stefezius
Istvánné, Budapest, 1., Bercsényí-u. 12. IV. 3.

•

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.
Özv. St. I.-né, Budapest. Levele olyan érdekes,

hogy talán le is közöltem volna, ha mai vezércikkünk
vissza nem térne a szent jobb kérdésére. Azt kérdi,
hogy mí, protestánsok, milyen magatartást tanúsít-
sunk, ha a szent jobbot megtekinteni akarjuk, mert
végtére nekünk is jogunk van első királyunk kezét
megtekinteni, ha nem is imádjuk azt. Hát kedves test-
vérem, ez' a •kéz a római egyház őrzése alatt áll és
aki megtekinteni akarja. kénytelen-kelletlen alkalmaz-
kodnia kell a római egyház előírásaihoz. Egyébként
megnyugtatom, nem sokat veszít, ha kíváncsiságát ki
nem elégíti, mert fölötte valőszínü, hogy ez a kéz nem
István királyé, hanem egy ismeretlen halotté volt. -
G. J., Budapest. Cikked eddig csak anyagtorlódás miatt
nem jöhetett.
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Evangélium és gazdasági válság.

Már roppannak az Egyesült Államok rop-
pant eresztékei is. A dollár, a valuták királya
haláltáncot jár. A háború nagy vámszedője
inogni érzi lába alatt az anyagi talajt. Hát még-
sem mindenható az anyagi hatalom? Mégsem
lehet büntetlenül Mammon előtt az örökimádás
serpenyőit lengetni? Az Isten keze mégis utól-
éri azokat, akiknek dús kamatokat hozott né-
pek vérehullása ?

Óceánja víznek és óceánja szenvedéseknek
választ el minket az Egyesült Államoktól és
népeitől. Akiket a háború vérzivatara megkí-
mélt, 'azt hitték, földi pokoltól és szenvedések-
től távolörök boldogságban élhetik életüket. A
Monroe elv hideg páncéljába öltözötten moso-
lyogva nézték Eur.ópa népeinek halálos vergő-
dését. És íme, újra bebizonyosodott, hogy a
népek anyagi és szellemi élete az egész földön
szorosan összefügg és valamely nép, vagy ál-
lam büntetlenül nem vonatkozhatik el a többiek
életétől.

Sokkal szomorúbbak vagyunk és sokkal
több a bajunk, semhogy Amerika válságórái
fölött triumfálhatnánk, vagy kárörömöt érez-
hetnénk. Mégis van talán valami vígasz abban,
hogy nemcsak mi megalázottak, mi megvertek
és megcsúfoltak, mi évtizedes passió-utat és
Golgotát járók, hanem a győzelem hegyormán
szédelgők is megroppannak és megalázkodni
kénytelenek. Úgy vigyázzanak hát azok, akik
a dollár leoporsója fölött a frank mindenható-
ságát hirdetik, hogy dicsőségük magasságairól
nagyon mélyre ne zuhanjanak.

Nekünk ebben a nagy anyagi kavargásban, .
amely államfőket kerget világgá, kormányokat
buktat és népeket sodor a forradalomba, csak

.

egy menedékünk lehet: az evangélium ! Aki a
dolgokat és eseményeket a Krisztus evangé-
liumának szemüvegén át nézi, annak a kenyér-
telenség, a nincstelenség, a nemzeti elesettség
túlságosan nagy gondokat nem okoz, mert
tudja, hogy végeredményben az Isten intézi
embereknek és népeknek sorsát. Az hálás
szívvel állapítja meg, hogy anagy világzűr-
zavarhoz mérten viszonylagos nyugalom, rend
és 'fegyelmezett élet van nálunk.

Úgy látszik, az Istennek nem imponál a
szuronyok hatalina és sorba veszi azokat, akik
a fegyver erejére támaszkodnak. Úgy látszik,
az Isten akarata, hogy akik felül voltak, lassan
alákerülnek ismét és a megalázottak felmagasz-
taltatnak.

Óh, én drága népem, ne keresd ezt a fel-
magasztaltatást elsősorban az anyagi jólétben,
a politikai hatalomban és tekintélyben, hanem
merülj el a kegyelemnek -abba a tengerébe,
amelyet Isten a szemredő és diadalmaskodó
Krisztus által nyitott meg előttünk és vedd
eszedbe azt, hogy nagy és hatalmas csak az a
nép lehet, amelynek erkölcsi tőkéje magas.
Hadd zuhanjanák az anyagi valuták, te meríts
abból a kincsesbányából, amelyet az evangélium
nyitott meg előtted. Vonatkozik ez elsősorbari
reád, evangélikus népem, mert te az evangé-
lium szót nevedben hordod és ezzel a névvel
nagy elkötelezések járnak. Légy hát te, evan-
gélikus népem ennek a bűnös anyagi válságok-
ban fetrengő világnak, nemesebb, erkölcsi élet-
re kelesztő kovásza. Így minden bizonnyal mo-
solygó fölénnyel nézed majd azt a hajszát,
amely kétségbeesetten keres kiutat a mai gaz-
das ági krizisből.
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Uj, egyházalkotmányt 1
1. Egyházalkotmány és az Egyház.

Az új egyházalkotmány szükségességét ma
már 'csaknem mindenki elismeri. A gyakorlat
lépten-nyomon rámutat a régi E. A. hiányaira.
Csak abban nincs még teljes egyetértés, hogy
vajjon a régi E. A.-nak az újabban előállott
szükségletekhez mért kiegészítéséről legyen-e
sz' csupán, vagy pedig gyökeres újjáépítésé-
ről? Az eddigi hozzászólások általában egyes
konkrét pontokon. mutatnak rá a régi ~'. ~.
hiányaira, de nem vetik fel az alapelvek újból
való tisztázásának és így az E. A. új megala-
pozásáriak és felépítésének szükségességét. Pe-
dig, ha nem akarunk pusztán egymással belső-
leg össze nem függő ötletekből álló paragr~fus-
gyűjteményt létrehozni, akkor az alapveto el-
vek tisztázásából kell kiindulni, mert csak ez
biztosíthatja az egyes részleteknek szerves és
egységes kiépítését.

A régi E. A. legnagyobb hibája éppen az
elvi megalapozása, helyesebben megalapozat-
lansága. Az "Általános határozatok" c. szakasz
(1-23. §.) egy letűnt kornak visszamaradt em-
léke, amelyért ugyan igazságtalanság volna
követ dobni létrehozóira, akik csak koruknak
meggyőződését foglalták bele. De az már a mi
szégyenünk volna, ha negyven év után nem
tudnánk ezt az elvi zűrzavart eloszlatni és ha
nem is mindjárt tökéletes, de mindenesetre tisz-
tább és az egyház lényegének megfelelőbb elvi
alapokra építeni egyházunk jövendő életének
szabályozó formáit. Ez azonban csakis a jogá-
szok és teológusok megfelelő kooperációjával
lehetséges. '.

Örömmel látom, hogy az eddigi jogász fel-
szólalók legalább is . érzik a régi E. A: talán
legsarkalatosabb alapelvének tekintett és sokat
idézett 11. §-ának hibás voltát, - de inkább
jogászi - formulázási szempontból s azt gon-
dolják, hogy az abból fakadó zavarok inkább
a törvény félreértésére, vagy félremagyarázá-
sára vezethetők vissza. Mindenesetre szüksé-
gesnek érzik legalább is ennek a §-nak másféle
megfogalmazását. A teológusnak azonban meg
kell mondania: .éppen ez a tétel az) amely I;3van-
gélikus egyházunk lényegével) tanításával a
legradikálisabban ellenkezik! Az evangélikus
egyházalkotmány alapelvévé pedig nem lehet
olyan tételt tenni, amely az Egyház lényegé-
-vel ellenkezik. Nem lehet ennek védelmére ide
nem illő hangzatos jelszavakra hivatkozni, pl.
a demokráciára, ami a politikai liberálizmus
jelszava lehet, vagy akár az autonómiára, ami-
nek az államhoz s általában az egyházon kívül
álló hatalmakhoz való viszonyban van értelme,
de az Egyház lényegéhez egyiknek sincs köz-
vetlen köze.

Hogy az idézett paragrafus megis meg- .
születhetett, annak magyarázata az, hogy- egy
letűnt korszak teológusai azt a felfogást ter-

jesztették el, hogy kétféle egyház van: látható
és láthatatlan egyház. Ebből azután az követ-
kezett, ,hogy mivel a látható, vagyis jogilag

. szervezétt egyház úgysem lehet azonos a va-
lódi, tökéletes, láthatatlan egyházzal, azért tel-
jesen mindegy, hogy előbbinek a szervezete "mi-
lven. Tehát minden tekintet nélkül az Egyház
igazi lényegére; -kízárólag csak a jogi szeJll-
pontok határozzák meg a "látható" egyház
szervezetét és pedig a gyakorlati célszerűségre
,való tekintettel. Természetes, hogy ezt. a fel-
fogást éppen a jogászok sajátították el a leg-
nagyobb örömmel, mivel ez az ő szempont juk
és elveik kizárólagos érvényesülésének engedett
utat - ezért őket vád nem illetheti. Azonban
az eredmény az, hogy "a magyarországi ágostai
hitvallású evangélikus keresztyén egyház"
ténylegesen nem más, mint valamilyen maga-
sabbrangú egyesület, amely' legfelsőbb állami
jóváhagyást nyert alapszabályok szerint mű~ö-
dik. Az egyesületet pedig a tagok összessege
alkotja s így természetes, hogy itt minden ha-
talom az önként csatlakozott egyes tagok aka-
ratából ered. Ez az egyesületi alapelv (kollé-
gializmus) jut kifejezésre az E. A. 1. §-ában:
"A magyarországi ágostai hitvallású evangé-
likus keresztyén egyházat híveinek összessége
alkotja". Persze ezzel is már bizonyos fokú
ellentétben áll a 11. §, mely viszont az egyház
minden hatalmát az egyházközségből származ-
tatja, holott következetes en ennek a hatalom-
nak a forrása az egyes hívő kellene, hogy le-
gyen. Vagy talán a magyarországi ev. egyházat
mégis ,inkább az egyes egyházközségek alkot-
ják, mondjuk, mint tagegyesületek? (Csak mel-
lesieg jegyzem meg, hogy az 1891-'-94-i zsinat-
nak nem volt joga ilyen kategórikus általános-
sággal kimondani ezt a tételt: "Az ágost. hitv.
evang. egyházban minden hatalom az egyház-
községből ered", - mert ezt az evang. egyház
sehol sem tanítja: 'Legfeljebb a magyarországi
ev. egyházra érvényes megállapításról lehetett
volna szó!)

. Az evangélikus egyház hitvallási iratai
azonban nem ismernek kétféle egyházat. ,E lap
terjedelme nem engedi meg, hogy itt. most
részletes en foglalkozzam az evangélikus egy-
házfogalommal, - ámbár ennek tiszta felisme-
rése nélkülözhetetlen feltétele új egyházalkot-
mányunk helyes elvi megalapozásának. Az
Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma több ide-
vonatkozó tanulmányt termelt. (Magyar nyel-
ven kérdésünk szempontjából is aktuális
dr. Karner Károly tanulmánya a soproni .hit-
tudományi kar által kiadott Hitvallás és. 'I'u-
domány c. emlékkönyvben ; 1. még az Emmaus
felé 1930. év 6-7. számában megjelent cikke- .
met.) Különösen pedig a legújabb Luther-
kutatás járult hozzá sokban a valódi Iutheri-
evangélikus egyházfogalom tisztázásához. En-
nek eredményeit ina már komoly németországi
egyházjogászok is igyekeznek felhasználni (pl.
Holstéin : Die Grundlagen desevangelischen
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Kirchenrechts.). Abban a reményben, hogy az
ebben az irányban nélkülözhetetlen új tájéko-
zódás a mi teológusaink és jogászaink részé-
ről is megindul, most csak általános megálla-
pításra szórítkozom.

, .

Az evangélikus egyház hite és tanítása sze-
rint csak e.gy egyház van, a Krisztusban hívők-
nek, vagyis a szenteknek közössége (communio
sanctorum). Ennek az egyháznak konstitutív
elemei az Ige és a szentségek. Legbelsőbb lé-
nyege szerint az egyház csak a hit számára
megismerhető azért általában "láthatatlan",
helyesebben: szellemi. De az egyház e földön
él és létezik, azért földi életmegnyilvánulásai
révén megismerhetővé, .Játhatóvá" is válik.
Ezek közé a külső funkciók' közé tartozik, bár
már csak eléggé távoli vonatkozásban, t. i. csu-
pán a földi élet kényszerítő körülményei foly-
tán: a szervezet is. A szervezet, az egyházi al-
kotmány azonban nem tartozik az Egyház
lényegmeghatározó elemei, sőt még csak lénye-
géből közvetlenül eredő funkciói közé sem, -
de mivel az Egyház bármely részének szerve-
zetet csak önmaga adhat, természetes, .hogy ez
nem kerülhet ellentétbe a saját belső lénye-
gével.

Az .egyházi hatalom forrását illetően pedig
ennyit: az Egyház nem az egyes hívők önkén-
tes csoportosulásából keletkezik, hanem az
Egyházat Jézus Krisztus alapította s ugyanő,
mint annak feje, isteni erővel tartja fenn. Az
egyházi hatalom is, amennyiben t. i. egyházi,
minden vonatkozásában isteni eredetű s az
egyházat a maga egészében illeti. Az egyes
hívők és még inkább a földrajzi és egyéb eset-
legességektől függö gyülekezetek, minden ha-
talmukat, ill: jogukat az Egyház egészével való
összefüggésük alapjan nyerik.' Ez az elv éppen
az evangélikus egyházfogalom alapján sohasem
vezet hierarchiához. Sőt a gyakorlatban ez
az elv pl. az egyházközségek tényleges jog-
gyakorlatát szinte semmiben sem érinti. Azon-
ban az egyházközségek (gyülekezetek) joga
egyházezervezeti alapelv helyett a hívek egye-
temének felfogását megállapító heurisztikus
elvvé lesz. Az egyházközségek joga az E. A.
11. §-ának formulázásában elvi és gyakorlati
szempontból egyaránt veszedelmes, mert nem
egyéb, mint az evangélikus egyház' lényegével
homlokegyenest ellenkező independentizmus '
proklamál ása.

Az új egyházalkotmánynak elvi megalapo-
zásában tehát mindenekelőtt tartalmaznia kell
rövid, de határozott és világos formában a
magyarhoni evangélikus egyházközösségnek az
evangélikus egyház lényegéhez való kötöttsé-
gét és ezzel együtt az egyetemes evangélikus
egyházzal, Krisztus Egyházával való egységé-
nek hitvallásszerű kifejezését. Enélkül az új
egyházi alkotmány megint, nem lenne egyéb,
mint egy Magyarország terül etén keletkezett
vallásos célú egyesület alapszabálya. Törvé-

nyekkel, szervezettel életet teremteni nem le-
het, de életet elfojtani igen. Nem elég példa
erre hazai egyházunk szomorú vergődése az
utolsó. évtizedekben? Olyan törvényt, olyan
szervezetet alkossunk, amely' nem állja útját a
Lélek munkájának!

Dr. Wiczián Dezső.

Evangélikus.
Egyike a legelső dolqokmale, amit a 6 éves gyer-

mek a hittanórákon megtanul, ez: evangélikus vagyok.
Akkor még nem lehet neki megmagyarázni, mit jelent
ez a szó; később meg annyira megszokottá válik, hogy
már nem probléma. Így bizonyára so'kan vannak, akik
még sohasem gondoltak arra, mit jelent ez a szó:
evangélikus. Ez a szó az evangélium szóból származik
és azt jelenti: evangéliumszerű, az evangélium szerint
~)aló. Evangélikus egyház az az egyház, mely hitvallá-
sában és tanításában az evangéliumhoz ragaszkodik.
Evangélikus iskola az az iskola, mely evangéliumi
alapon áll, evangélikus ember az az ember, akinek hitét
es életét az evangélium szabályozza. Mindaz, amit ez-
zel a jelzővel illetusüc, kell, hogy a Jézus Krisztus is-
teni kijelentésével, az evangéliummal seoros összeköt-

, tetésbew álljon, máskép nem érdemli ezt a nevet.
Az evangélikus Jelző használata hát nagy kivált-

ságot és nagy felelősséget jelent. Nagy 'kiváltság olyan
lcozel állni az isteni kijelentéshez, hogy annak a ránk
áradó világosságát semmi sem homályosítja el. Ha a
mindennapi élet sötét útvesztőin irányt téuesetenénk,
maga e név figyelmeztet, hogy van egy fény, mely
mindig biztosan világít s visszavezet az elvesztett ös-
vényre. Ha a vilftgban tobzódó emberi bölcselkedés,
avagy a bűn kételyek be ragadnának, megingatnák vi-
lágnézetünket, erkölcsi felfogásunkat, maga e név rá-
mutat a megingathatatlan örök alapra, amelyen meg-
állhatunk, az evangéliumra. De éppen, mert oly nagy
áldás az evangéliumhoz lcáeet állni, azért nagy felelős-
ség is. Akinek több adatik, többet követelnek attól ..
Akinek -kezében a legbiztosabb iránytű, annak nem
szabad eltévednie. Aki evangéliumszerünek mondja
magát, azt mindig és mindenben Jézus Krisztus kell, '
hogy irányítsa. .

Azt a magasztos kiváltságot, amit ez az egyszerű
seo: "evangélikus" jelent, valahogy öntudatlanul sejt-
jük mindnyájan. Örömtől do.bban a szívünk, ha idegen-
ben evangélikus hittestvérrel talá~kozunk, felderül az
arcunk, ha evangélikus templomot, iskolát látunk. FJr-
deklodéssei felfigyelünk, ha a rádióban' az evanaélikus
szó üti meg a fülünket, sietve olvasunk, ha könyvben,
folyóiratban, napilap ban erre a szóra esik szemünk.
Így olvastam én is el egy hírt, amely igen gondolko-
dóba ejtett: Evangélikus bál volt a címe. Mi köze az
evangéliumnak a bálhoz ? Lehet egy bál evangélium-
szerű t Van köze a bálnak Jézus Krisztushoz? Valami
disszonancia sír ki ebből az összetételből. Bizonyára
azt akarja jelenteni, hogy evangélikus emberek bálja.
Úgy gondolom azonban, hogy a bálozó közönségben
meglehetősen háttérbe szorul az evangélikus jelleg.
Érdekes lett volna megfigyelni, vajjon a toalettek., a
táncok s rt' tancotot« lciemették-e ezt a bált ,a többi kö-



4. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET. . 8. szám.

zül? De még ha volt is észlelhető különbség, 'akkor se
merj1,ém állítani, hogy az a bál evangéliumszerinti em- '
berek bálja volt.

Ismerem az okot, mely "evangélikus bál" rende-
zésére alkalmat ad. A' vegyesházasság sok hátrányától
rettegő szüWk törekszenek evangélikus ifjúságot ösz-
szehozni szoralcozáera, ho.gy ki-ki itt kereshesse és ta-
lálhassa meg hozzáillő életepárját. Szép és tiszteletre
méltó törekvés. Nem tudom,. történt-e gondoskodás
arról, hogy tényleg csak evangélikus ifjúság legyen
együtt, ami nélkül az egész törekvés illuzóriussá válik?
Azt azonban tudom, ho.gy ez a szép és tiszteletre méltó
törekvés helytelen utat választott. Akiknek fontos,
hogy ők vagy gyermekeik evangélikus házastársat
oálasezamalc, azok valószinüleg úgy gondolják, hogya
valláso,sság a házaséletnek nem nélkülőzhető alapja.
Miért keresik hát olyan helyen az ismerkedést, amely-
hez a vallásosság nak semmi köze nincs? A mai reális,
kiÚ;;delmes életre élettársat nem célszerű. ott keresni,
ahol többé-kevésbbé mindenki kivetkőzik hétköznapi
mivoltából, hiszen az élet legnagyobbrészt hétköznapok-
ból áll. Ma, amikor a nők és férfiak együtt tanulnak,
dOlgoznak, sokféle egyesületben egyiitt munkálkodnak,
a kétnembeli ifjúság találkozásának sokkal nemesebb
alkalmait ismerjiik;

Egy másik oka ae ilyeSféle bálrendezéseknek a
pénzszerzés. Szomorú világot vet áldozatkészségűrvkre,

.hogy 'nemes célokra, sőt egyházi célokra csak úgy tu-
dunk juttatni, ha léha szómkozásokra költött pénz egy
kis részét foglaljuk 'ze annak. Hiszen sokkal többet költ
minden résztvevő a bátra, mint amennyi a jótékony
célra jut belőle.

A református egyházban már hallatszik tiltako-
zás, vannak határozatok, melyek it református név·
hasenálatát korlátozzák, hogy az csak. a vallásos élet-
tel kapcsolatos dolgokra legyen használható. Milyen
nagyonis emberi kifejezés pedig a "református" az
,,'evangélikus" mellett , tartalmát és eredeti jelentőségét
tekintve! Bár az evangélikus közvélemény is ráesz-
mélne, hogy mit jelent evangélikusnak lenni s ezt a
nagy jelentőségű, seent seot csak hozzá méltó dolgokm
engedné használni! Marcsek János.

Theologia és praxis.
Egészen szokatlan cím s talán szakavatott

lelkek .elhibázottnak is tartják. Abban azon-
ban 'bizonyosan van valami igazság, hogya két
egymásmellé állított fogalom helyzetének, .ősz-
szetartozásának. különálló, vagy esetleges en
együttes munkáját vizsgálat alá vegyük - ki-
zárólag az egyház exisztenciális érdekeire való
tekintettel.

Az egyik gyakorlati teológiai folyóirat is
értekezett hasonló címmel s éles gondolataival
annyira csak konfesszionális keretekben moz-
gott, hogy .az őse cikk, mondanivalói is tel-
jesen felülállnak egy szűkebb földrajzi egység
munkájának, vagy tespedésének megítélésétől
s ezért teljesen akadémikus jellegűnek tekinten-
dők az itt következő megállapítások.

Világjelenség az, hogya theológia és a gya-
korlat is két külön s egymással nem érintkező

pályán mozog. A. theológia hivatkozik ugyan
arra, hogy az élet ütőerén tartja kezét s tekin-
tettel van az I egyház exisztenciális céljaira, de
erről a tevékenységéről igen kevesen vannak
meggyőződve. A világ keresztyénségének több-
sége a theológia tudományos működési köreit
nem bántja ugyan, de passzivitását látva, le is.
értékeli. Szerintünk igen helytelenül. ~

A theológia működését abszolút fontosnak
tartja s él abban a meggyőződésben, hogy irá-
nyítja az egyház mindennemű tevékenységét.
Hogy e téren való tévedéséről a résztvevők
őszinteségének hiánya miatt nem győzödhetik
meg, az sem mondható a theológia hibájának.

Belegyökerezik az egyházi köztudatba az,
hogy a theológia főmunkája a tanítás, az egy-
házi cselekmények jellege pedig valami olyariná
változott programm, amely lényege szerint ki- .
meríti a szociológia és szociálpolitika problé-
máit. '

S ezért igaz tétel, hogy a két tényező: a
theológia és a 'gyakorlat két külön pályán mo-
zognak. Az első hasonlít a vonat pályájához, a
második az autó útvonalához. A két különböző
technikai egység specifikus motorjával más erő
kifejtésére és aktivitására képes. Az első csak
megszabott pályán halad, a másik kényszerít-
hető egészen szekatlan és teljesen járatlan
utakra is.

A két tényező kettős tevékenységet fejt
ki két pályán. Ebben a tényben vehető észre
azután a theológia és a praxis krizise is s a meg-
oldás is csak abban az irányban gondolható el,
hogya kettős tevékenységet egy pályára kell
kényszeríteni, még a különleges motorok külön-
leges akarata ellenére' is. Mert ,a reformá-
torok egyházában egy pályán mozgott az egy-
ház élete. Luther theológiai és gyakorlati tevé-
kenysége egy célra állíttatott be s nála a két
tevékenység egybekapcsolva folytatódott.· S
ma, amikor az egyház tanításában a hamis ta-
nok s új theológiák dúdváitól lassan megszaba-
dulunk s amikor az egyházi praxis lázas s ha-
szontalannak bizonyult keresgélései után az új
formáktól bizonyos ellenségeskedésekkel for-
dul el az egyház, természetesnek látszik az a
programm: munkaközösség alkotandó a theoló-
gia és praxis munkásai között. A munkaközös-
ség sürgősen elvégzendő penzuma a reformá-
tori írások tartalmának és tanításának köz-
kinccsététele a gyakorlat számára.

Luther prédikációiból még ma is legjobban
lehet megtanulni az igehirdetést. Az ő vallás-
tanítási és gyülekezetgondozási gyakorlata
jobban építi a gyülekezetet, mint az amerikai,
vagy angol mintáknak az átvétele, s az iratai-
ból összegyűjthető dogmatikai és ethikai meg-
állapítások végre megadnák azokat a nélkülöz-
hetetlen illusztrációkat hitvallási iratainkhoz,
amelyeket már a gyülekezet vezetői is alig is-
mernek s amelyek az öntudatositáahoz bizo-
nyára igen hatásosak lennének.
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o
S azért kellene egy ilyen megindulásnak

s rülni, mert ebben nincs politikum (lásd: az
=:;jl~=~;i:>"utódálla.mokkal való munkaközösség kérdésé-

nek megindulását) , ez a munkaközösség nem
fog szelektálni s személyválogató, vagy ne is
mondjuk, gyűlölködő gyakorlatot folytatni, itt
mindenkire szükség van s ez a munkaközösség
fogja kitermelni az egyházért munkálkodni ké-
pes és harcos lelkeket, s végül ez a munka-
közösség tisztázni fogja elméletben és gyakor-
latban a lutheri keresztyénség olyan nélkülöz-
hetetlen tételeit, amelyeknek kőzismertté tétele
után lehetetlenné válik az, hogy akár lelkész,
akár presbiter hivatalosan, vagy félhivatalo-
san olyant mondjon, vagy tanítson, ami ellen-
kezik egyházunk tanításával.

A szász Landeskirche consictoriuma hozzájárult
ahhoz, hogy a hozzátartozó tót egyházközségek ön-
álló külön esperességbe tömörüljenek. A megalakulás
meg, is történt, amennyiben esperesnek Kmety Pál
nagylaki és alesperesnek Bujna Iván ugyancsak nagy-
laki lelkészt választották meg.

Csak kevesen fogják tudni azt, hogy emögött az
új alakulat mögött mi minden rejlik. Először is keve-
sen tudják, hogy ez az új töt esperesség mindössze 3,
mond három egyházból: Nagylak, Temesbökény és
Apatelek áll, amelyekből csak kettönek van lelkésze.

A tót esperesség tényét mindenütt a liberalismus,
a türelmesség és a megértés eklatáns példájának fog-
ják tekinteni. És talán joggal is akkor, amikor arra
gondolunk, hogy a cseh-szlovákiai magyar és német
evangélikusok, akik 3-nál jóval több egyházközséget
számlálnak, 13 év alatt nem tudták elérni azt, hogy
külön esperességbe tömörülhessenek.

Romániában is azonban ezt a szép gesztust mínd-
járt más megvilágitásban látjuk, ha rámutatunk azokra
a szomorú tényekre, amelyek az önálló tót esperesség
kulisszái mögött meghúzódnak.

Az önálló' tót esperességet nem a türelmesség
hívta életre, hanem a szász Landeskirchének az a régi
törekvése, hogy a zsinat-presbiteri külön alakulatot
szétbomlassza és életképtelenné tegye. Ez a mohó vágy,
amellyel a Landeskirche ezt a célját elérni igyekszik,
sok tragikus fordulatot teremtett már. Egyike volt
dr. Kirchknopf kényszerű repatriálása, ki talán még
ma is élettelen lenne, ha a szász consístoríum valóban
türelmes és megértő lett volna.

Az összeomlás 'után azonban féktelen propaganda
indult meg az árván maradt, leszakított és külön egy-
házkerületbe, az Ú. n. zsinatpresb. alakulatba tömörült
egyházközségek között. A bánátí német ajkú egyháza-
kat nemzeti és faji öntudatukra való hivatkozással si-

• került is csaknem mind átcsaini. Ezek persze most,
hogy megismerték a szász rendszert, adózást és alkot-
mányt, boldogan mind visszajönnének, ha az egyálta-
lán lehetséges volna. Mert az igazság az, hogy innen
lehet bárkinek és bármi kor a Landeskírchéhez csatla-
kozní, de onnan ide, a zsinat presb. kerülethez, senki-
nek! Pedig a szász Landeskirchénél is vannak tiszta
magyar nyelvű egyházközségek, amelyek Kolozsvárral
az élükön ide szerettek volna csatlakozni, de a consis-
torium igen drasztikus módon győzte meg őket naiv-
ságukról. Ez a kétféle igazság úgy lehetséges, hogy a
consistoriumnak sikerült a kormánykörökkel elhitetni
azt a badarságot, hogy a zsinat presb. ev. püspökség
egy sovén, irredenta magyar alakulat. Ennek egyrészt
az a következménye, hogy különállásunk az állam ré-
széről még mindig nem nyert elismertetést, a levegő-

G.L.

T ót esperesseg Romániában.

r
I

ben lógunk és kegyelemből élünk, másrészt pedig az,
hogy a kormányok velünk szemben teljes súlyukkal
minden ügynél a consistorium mellett állanak. Így ért-.
hetö, hogy nekik mint "jó fiúknak" sok minden lehet-
séges, amire mi "irredenták" nem is gondolhatunk.

Ami már most a romániai tót ev.sok ügyét ,Hleti,
tudni kell, hogy egész Romániában öszesen ·4 tótnyelvü
egyházközség van, még pedig a Bánságban. E töt hí-
vek felett a protektorátust a nagylaki egyház két lel-
késze, -Boor és Bujna vállalta. Különállásunk .megszer-
vezése alkalmából kerületünk a 4 töt egyházközség
külön nyelvi érdekeit is szem előtt kívánta tartani s
mindjárt a legelején felvetődött az önálló tó.t esper~~-
ség gondolata az új kerület keretén belül, "

Kerületünk szervezöbízottságának ez ·-az.,igye;ke-
zete azonban hajótörést szenvedett a nagylaki 'egyház-
község állásfoglalásán, amenyiben ez az első. 'piU,ana~-
ban azonnal a szász Landeskirchéhez csatlakozottvrm-,
vel "a magyar mágnásokból elég volt nekík'" s ' nékik
a szász "demokratia" jobban felel meg. s > ,1.

Kerületünk ennek dacára a bánsági egyházme-
gyében maradt 3 tót gyülekezet szükségleteíröl ·miIJ,.deIl-
tekintetben gondoskodott, amennyiben egy tót lelkész
alesperessége alá állította őket, aki ügyeiket intézte
és az esperesi funkciókat körükben végezte.

Nagylak azonban ádáz harcot indított .most már,
hogya tót egyházközségeket tőlünk való elszákadásra a
a szász consistoriumhoz való csatlakozásra bírja, ment
ígéretet kapott, ha mind a 3 egyházközséget áthozzák
a consístcríumhoz - megkapják az önálló tot esperes-
séget. Megindult tehát ebben a 3 boldogtalan egyház-
községben a legképtelenebb propaganda a zsínat-presb.
kerület ellen és a consistorium mellett. 'I'ermészetesen,
a 200 év óta kerületünk ben élő és ma is színttsztán,
töretlenül tótnak megmaradt híveknek 'nehéz vólt be-
beszélni, hogy a magyar ok mennyire elnyomják őket
és faji fennmaradásukat mekkora rettenetes veszede-
lem fenyegeti a magyarok részéről. Végül is azonban
a legsovénebb és minden eszközt felhasználó uszítás,
amellyel szemben teljesen tehetetlenek voltunk, mert
az mindenkor az állami hatóságok assistálása mellett
fcJyt - kezdte lassan megteremni gyümölcsét s a Lót
hívek egyrésze átvette a sovén szólamokat a sérelmek->
ról, elnyomatás ról és magyarosításról - a józan része)
azonban hallani sem akart az elcsatlakozásról, mert
nem látta be annak a szükségességét.' ." ,

Akkor megindult aztán a vad harc:' gyülól!ség,
szétbomlás a gyülekezet belső életében: Mindegyik gyü-
lekezet hasonló lett a megbolygatott hanggabolyhoz.: Az,
emberek szinte ölték egymást és halálos. gyülölségek ,
támadtak testvérek, barátok, szülök és 'gyermekek ·kö.:
zött. És mint hadak után a dögkeselyüle :....:.'jötülk'·a1
szekták és bevégezték a "nemzeti" munkát, Mert ennek
a harcnak mindenütt az lett a vége, hogy, a gyülekezet
jóérzésü, hivő, vallásos része félreálIt, belevetette m,~•.
gát a szektáskodók karjaiba, s ak kór aztán az' "öntú'-"
datcs" tótok nagy diadallal kimondták a 'csatlakozást. i

13 év alatt sikerült 2 egyházközséget így' .leope-
rální s most folyik a 3.-ért a harc a .fenti recipe sze-
rint. Már elment a kultuszminisztériumba a panaszrrat,
hogy egyházi hatóságaink magyarosítják a tó~ egyház-
tagokat s az illetékes állami hatóság a· kérés minél'
előbbi teljesítését ajánlja a minisztériumnak, mert ,ez
által egy újabb irredenta mozgalomnak veszik ~z ele~,
jét". Pítlanatig sem kételkedünk benne, hogy a -mínísz-
térium ne ismerné fel a nemzeti veszedelmet, S hama-
rosan átcsatlakoztatják majd az utolsó tót égyháikÖz~
séget is, hogy teljes legyen a tot egység a szász para-«
dicsomban. Mi kívánunk ennek a testvértségnek. I?O~
örömet. , .., r • .:._

Ez rejlik hát a romániai tót csperesség ügye IÍ:íö.~'
gött. Ilyen szerepe van' ennek a megteremtésében ' ÍJ. I

szász consistoriumnak, anagylaki Ielkészéknek: és EÍgyll
kíssé a csehszlovák konzulá.tusnak is. \ " r '. ('{ C:" 'J

Megvan tehát az önálló töt esperesség l,- ifi'fl-\
már meglehetett volna 13 évelőtt - harc nélkül, árul-
kodás nélkül, sok keserűség nélkül. Nem "kellétt ;\lolna'
tönkretenni 3 egyház vallásos életét, ibeÍső 'békességéü:
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és nem kellett volna egy csomó ös lutheránus családot,
éppen a javát, a szekták karjaiba kergetni! Nem tudjuk,
mi kívánta mindezt a nagy varga betűt és amit az fel-
ölel. Nemzeti, faji, kulturális vagy egyházi, lutheránus
érdek, mert használni egynek sem használt? Vagy pe-
dig egyéni ambíciók ... ?

Erre azonban a megejtett esperesi választás csat-
tanó feleletet adott, amikor az egésznek a mozgató
lelkével, Bujna Ivánnal szemben, kinek 30 szolgálatí éve
van, egy 28 éves fiatal papot, Kmety Pált választotta
meg az új alakulat esperesének.

A dolog pikantériájához tartozik még az is. hogy
a tót esperesség a szász consistoriummal magyarul leve-
lezík, míután németül nem tudnak. Vajjon egy cano-
nica visitatio nehézségeit milyen zseniális ötlettel Iog-
ják majd megoldani ? ? Sírni lehetne ezek láttán most,
amikor az Antikrisztus utolsó támadásra gyűjti össze
világszerte a~ erőit!

Temesvár.
Argay György.

FIGYELÖ.
A világ gazdasági válsága illusztris munka-

társunkat is foglalkoztatja és a szerkesztőéivel
(vezércikk)' azonos conclusiókra vezeti. Ime:

Mikor a világháború szerencsétlen befeje-
zése után egymást érték nálunk a legkülönbö-
zőbb bajok, csapások, mikor pénzünk elérték-
telenedett, mikor azután bankzárlat tette bé-
nává a forgalmat és a gazdasági életet: bele-
törődtünk, mert hiszen a ránk kényszerített
béke következményeit láttuk bennük. S vala-
hogy el is fásul tunk az idők folyamán, s már
nem éreztük olyan súlyosnak a helyzetet, mint
amilyennek az első pillanatban tetszett. Per-
sze, fizetéslevonások, újabb adók, terhek gon-
doskodtak róla, hogy újra meg újra megért-
sük nyomorunk at. De mindent magyarázott a
trianoni diktátum.

Az utóbbi időben azonban meglepetéssel 01-
vashattuk, hogy Romániában is hasonló dolgok
történtek: majd a felfújt nagyság, Csehazlová-
kia is levonta -tisztviselői fizetésének egy részét,
pedig mikor nálunk először fordultak ehhez az
eszközhöz, akkor ez az állam tüntetőleg emelte
alkalmazottjai és nyugdíjasai illetményeit. Ez
már meglepett minket, "legyőzötteket". Hát a
győztes "hatalmak" is ilyen helyzetbe juthat-
tak, .ilyen eszközökhöz kénytelenek nyúlni? Mi-
vel magyarázhatják ők ezt? Hiszen amit mi el-
vesztettünk, mind ők vették el! -Még- nagyobb
volt meglepetésünk akkor, mikor arról jött hír,
hogy az angol 'font megingott egy időre; itt az
angol józanság hamarosan segítséget talált. S
mindezekben az esetekben szinte gőgös izolált-
ságban állott a tengerentúli nagyhatalmasság,
Amerika. Oda tódult a pénz, ott fölözték le az
egész háború hasznát - legalább így képzel-
tük el magunknak.És íme, mit tesz Isten? Az
utóbbi napokban onnan is teljesen olyan jelen-
ségekr\őJ,érkeznek hírek, mint amilyeneket mi-
tőlünk röpített világgá a sajtó. Ott is eltűnt
a pénz, onnan is menekült az arany, ott is elő-
jöttek a harisnyák és szalmazsákok, hogy a

bankok helyett magukba vegyék a sok pénzt -
és ott is megbomlott az egész gazdasági élet.
A kép ugyanaz, mint a legyőzötteknél ~ hát
nincs semmi különbség köztük? De hát akkor
miért' győztes az egyik és miért legyőzött a
másik, ha végeredményben teljesen hasonló, vál-
ságban küzködik minden állam és minden
világrész? !

Amikor ezt leírjuk, valahogy kicsinységün-
ket kell éreznünk. Mennyire esendő minden
ezen a világon, milyen gyenge a legnagyobb
emberi erő és hatalom is! Minden mulandó,
csak Isten kegyelme és hatalma végtelen es ál-
landó. Ha látjuk a felfuvalkodottság bukását,
látjuk az igazságtalanság letörését, akkor úgy
érezzük, van még isteni örök igazság. Nem
hiába mondjuk el mindennap reggel, délben és
este: Hiszek egy isteni örök igazságban! Nem
hiába zengette ezt így az evangélikus költőnő,
Papp- Váry Elemérné, nem frázis ez csupán,
hanem életből vett igazság, prófétai megérzés.

És ebből merítünk erőt minden mi szenve-
désünkben. Jöhet még- nagyobb válság, jöhet
még újabb fizetéslevonás, jöhet sok minden,
- de megmarad a hit és megmarad az Isten-
be vetett bizalom; ez fogja lelkünket és vele
együtt szegény magyar haiánkat megtartani.
Mert emberalkotta óriási hatalmasságok el-
bukhatnak, de diadalmaskodik az erény és jó-
ság. Bízzunk tehát! B. D.

Egy levelezőlap-nyomtatvány került egé-
szen véletienül az egyik pesti lelkészi hivatal-
ba. Szövege ez: "T. ifjú Szaktársam! Értesí-
tem, hogy folyó évi február 23-án, (csütörtö-
kön) 5 és fél órakor a szokott helyen tanul-
mányi előadást tartunk. A jövőnk szempontjá-
ból fontos, hogy azon minden ifjúmunkás részt-
vegyen. Pontos és feltétlen megjelenést kér az
ifjúságnevelő bizottság." - Tud-e a rendőrség
ezekről a "tanulmányi előadások"-ról? És ha
tud figyeli-e, mi történik ott? Hogy ott nem
az Istenről és nem a hazáról esik szó és ha szó
esik, olyan modorban és olyan felfogásban tör-
ténik, hogy köszönet nincsen benne? Bámula-
tosan tudják "nevelni" ott az ifjúságot. A leg-
többször sem Istenről, sem hazáról egy szót
sem szólnak, mégis minden szó és minden cse-
lekedet az Isten-hitet és a haza fogalmát ássa
alá. - Államnak és egyháznak, mint a nevelés
két főtényezőjének résen kell lennie, hogy a
kígyó, amelynek tojásait keletről hozták, itt
meg ne növekedjék. Ezzel.kapcsolatban hívjuk
fel a figyelmét a "Természetbarátok" társasá-
gára, amely vasárnaponként gyűjti maga köré
az egyszerűbb nép gyermekeit és viszi őket
hosszabb-rövidebb kirándulásokra. Látszólag
ártatlan mulatság, hiszen a munkásnak még a
gyermeke is csak vasárnap élvezheti a termé-
szet szépségeit! Valójában azonban ezeken a
kirándulásokon oltják a ifjúság lelkébe azokat
a gondolatokat, amelyek az Isten, az erkölcs, a
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haza, a társadalom, stb. fogalmait sutba vetik.
És nem utolsó sorban azért történnek ezek a
kirándulások, hogy az ifjúságot a vasárnapi
istentiszteletek látogatásától elvonják és el-
szoktassák.

HIREK.

BŐJT HARMADIK VASARNAPJA.
Lukács 11. 14-'28.

Minden ország, amely magával meqhason-
, lik, elpusztul. A márciusi nemzeti ünnep jó
alkalom arra, hogy e jézu~i igék felett elgon-

. dolkozzumk. Hogy visszagondoljunk arra a
napra, am~lyen - talán 'utóljára - nem volt
meghasonlás magyar és magyar között. Azóta
állandó meghasonlás nemzetünk élete. Pedig a
meghasonlás pusztulást jelent. Nem érezzük
még ennek a pusztulásnak az előszelét? Nem
látjuk meg a lábunk alatt tátongó mélységet?
Nem szédúl-e meg néha-néha a fejünk, ha bele-
tekintünk? Úgy szeretjük elemleqetni, hogy a
magyar nemzetnek isteni, történelmi hivatása
van. De hát ennek a hivatásnak a betöltéséhez
elsősorban meqáüáera van szükség. De a meg-
hasonlott ország elpusztul. - Foliozqaini, tata-
rozgatni lehet még egy kis ideig, de ez csak
annyi, mint a haldoklónak a fájdalom-csillapító
morfium-injekció. Isteni hivatás betöltéséhez
isteni ,erő kell. Isteni erő~ amely a meghasonlás
ördögét kiűzi sorainkból. Így, Istennel még
visszafordulhatunk arról az útról, fJ,melyre a
.meqhasonláe sodort, és amelynek vége: pusz-
tulás.

R.
- A jövő heti bőjti előadások Budapesten. A Fa-

sori templomban márc. 22.-én Kemény Lajos (Ha Krisz-
tus hallgatna). Kelenföldön márc. 23.-án Budaker Osz-
kár (Jézus a főpap és király), a Deák-téren márc,
24.-én dr. Jánossy István' (A nemzeti hősök útja),
Öbudán márc. 24.-én Turóczy Zoltán (Kövessük az
Urat a kereszthordozásban).

- Hazafias est. A Budapesti Iparosképző Protes-
táns Egylet március 13.-án este 7 órai kezdettel (VII!.,
Alföldi-u. 13.) hazafias estet rendezett, amelyen változa-
tos müsor keretében Szuchovszky Gyula lelkész meg-
nyítót, vitéz Pethő Endre tanár pedig ünnepi beszédet
mondott.

- Kollégiumi tanárválasztás. A közös egyházak
képviselőtestülete a .mult héten tartott ülésén három
újonnan szervezett rendes állásra: Filarszky Erzsébet,
Jablonovszky Piroska és Harmath Ilona tanárnőket, a
leánykollégium vallástanári állására pedig Ruzicska
Lászlót választotta meg.

- Éyforduló. A Deák-téri Luther Szövetség ál-
dott emlékezetű volt igazgatója, vitéz dr. Kendeh-
Kirchknopf Gusztáv halálának évfordulója alkalmából
vasárnap, 12.-én d. u. 4 órakor testületileg jelent meg

.a boldogultnak a kerepesi temetőben lévő sírjánál, és
azt el nem múló hálája jeléül megkoszorúz ta.

- Leánynap Ózdon. Febr. 24-27. Hegedüs Ilonka
országos evangélikus leányegyesületi titkár látogatta
meg az ózdi Ifjúsági Luther-Szövetséget. Vasárnap
délelőtt az' ifjúság 'gyűlésén tartott előadást, este a
leánykör által . rendezett vallásos estélyen a nagy kö-

zönséghez szölt. Egy délutánt Borsodnádasd fiókegy-
házban töltött, hol az ifjúsághoz és a gyülekezethez
külön-külön szólt. Szombaton a serdülők bibliaóráján
vett részt, hétfőn pedig a leánykör fogadalom megújí-
tásával kapcsolatos bibliaórán, melyet barátságos
együtlét és társasjáték követett, amikor a titkár az
ifjúsági munkának megfelelő szórakozást mutatott be.

- Kossuth Lajos halálának évfordulóján, március
20-án d. e. 10 órakor, mint minden esztendőben,
ebben az évben is a Deák-téri templomban gyászrsten-
tisztelet volt. ,.

- Március 15.-ét a budapest-kelenföldi Nőegye-
sület is megünnepelte még pedig a szegényeknek szóló
szeretetvendégség formájában, amelyen változatos mü-
sor keretében Keken András Deák-téri s.-lelkész tar-
tott ünnepi beszédet.

- Külmissziói ünnep. Budapesten, az Angyalföldi
Luther-Szövetség, havonként megrendezett szeretet-
vendégsége keretében, márc. 5.-én külmísszíóí ünnepélyt
tartott. A Luther Mártqn-kör nemrég alakult' énekkara
s a többi számok is mutatták, hogy itt az ifjúság meg-
találja a maga örömét az egyház keretében folyó misz-
sziói munkában. Kazár Gizella Ieánykörí tag kis dara-
bot írt ez alkalomra a külmisszió iránti felelősség fel-
ébresztésére. Az ilyen egyszerű és kevés technikával
előadható jelenetek nagyon alkalmasak a vallásos es-
ték élénkítésére. Méltó volna, hogy egyházi Íróink leg-
java erejükkel igyekeznének fellendíteni ezt, a műfajt,
amely iránt az egyre több vallásos-es te-rendezés mel-
lett nagy a kereslet. Rimár Jenő a lipcsei miszió mun-
káját ismertette vetített képekben. Gáncs Aladár bib-
liamagyarázata - 113. Zsolt. 3-8. - a magát meg-
alázó és a lelkek foglyul ejtésére még ez úton is tö-
rekvő Istenről szólott. Befejező imát Broschko G. Adolf
mondott. A tiszta jövedelem meghaladta a 70 PA. Az
estélyról aláírásos üdvözlet ment Kunst Irén misszió-
náriusnőnek Kinába.

- Beszámoló a ceglédi egyház életéról. Nemes
alázatossággal adja közre Wolf Lajos lelkész a ceglédi
egyház 1932. évi beszámolóját. Az 1112 lelket számláló
gyülekezetben bensőséges egyházi élét folyik:" Keresz-
teltek 24, konf'irrnál tak 29 gyermeket. Esketés' volt 6,
temetés 17. '

- Oppel Imrét, a budapesti evang. gimnázium
tanárát a vallás- és közoktatásügyi miniszter a rajz-
tanárvizsgálóbizottság tagjává nevezte ki. E megbiza-
tás annál értékesebb, mivel a bizottság három közép-
iskolai tanártagja közül ö az egyetlen protestáns JJ'3le-
kezeti tanár. Kívánunk müködés éhez sok sikert, s .Igen
örvendünk, mert ebben evangélikus tanárságunk újabb
megbecsülését látjuk.

- A kelenföldi Leánykör márc. 18.-án müsoros
teadélutánt rendez az egyház tanácstermében. Kezdeté
fél 7 órakor. "Jézus élete" címen vetítettképes elő-
adást tart Ruzicska László leánykollégiumi vallástanár.
Belépődíj 50 fillér.

- Presbiter-nap Cegléden. A -pestmegyeí ágo hítv.
evangélikus középegyházmegye területén levő összes
anya-, leány- és fiók-egyházak elnökségeinek es pres-
bitériumainak bevonásával f. évi március 25.-én, szorn-
baton Cegléden presbiter-napot tartanak. A megnyitó
istentiszteletet Honéczy Pál esperes tartja. Előadásokat
tartanak Dedinszky Gyula kiskőrösi lelkész, dr. Molnár
Gyula kir. ítélőtáblai bíró, dr. Lányi Márton ny. főis-
pán, országgy. képviselő és Kirner Gusztáv békéscsabai
vallástanár. Este a templomban vallásos est lesz, ame-
lyen müvészí számok keretében D. Raffay Sándor püs-
pök tart előadást.

- A szegedi tanyavilágban az ottani kir. kath.
tanítóképző ötödéves növendékei kulturdélutánt rendez-
tek. Előbb azonban elvégezték a Népmívelési Bizottság
ilyencélú tanfolyamát. Helyes munka, szép munka, okos
munka. A jövendő idők népnevelői helyesebb, szebb és
okosabb munkába nem is foghatnának. Szeretnénk hírt
adni arról is, hogy a mi három tanítóképzönk növen-
dékei is végzik ezt a tanfolyamot és végzik ezt a mun-
kát. Az erről szóló beszámolókat intézeteink igazgatói-
tói mielőbb kérjük és várjuk. '
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" L!.- S-óderblomNáthán upsalaí érsek emlékét idézi - Az utol&! magyar iskola Fiuméban két hó- (
:'elén'k'az"ll kötet.: amely a múlt évben Svédországban 'nappal' ezerntt véglegesen bezárta kapuját. "A felsze-
'megjelent és amelyben főleg svéd közéleti férfiak relést elárverezték, a tanerők hazatértek, a közel 2000
ír~:M~meg-ra vele kapcsolatos emlékeiket. Most készül kötetes könyvtárt a miniszter eladományozta," Pedig
ennék a könyvnek a második kötete, amelyben külföldi Fiuméban még ma is 3500 magyar él. Ezek gyermekei
egyházi 'nagyságokat szólaltatnak meg Söderblommal már nem lehetnek többé magyarok. Vagy csak nagy
kapcsolatban: D. ·D. Raffay Sándor bányakerüíetí püs- költséggel nevelhetők magyarokká. Mikor ezt a fáj-

-pökünket IS'felszólították, hogy' a róla való emlékeit 'dalmas hírt olvassuk, eszünkbe jut az olasz-magyar
.bocsássa a szerkesztőbizottság rendelkezésére. ' trá1;$."J':Tem leh~tet~ vo~na a?ból ~ barátságból egY'

.,i .: Luther leszármazottjai. Dr. SartoriuS Ottó, is- is utánjárással kísajtolní a fíumeí magyar iskola
mert német törtériész írja, hogy Luthernak .ma 646 fennmaradását? Hiszen mi vérmesebbek, még a fiu-
leszármazottjaél, de közülük egy sem viseli az ö nevét. mei kikötő visszaadását sem tartottuk volna túlságos

·'A,z.utolsó leszármazott, aki még a nagy reformátor nagy hítelesítö pecsétnek azon a barátsági szerződé-
I?-~véty~~elte,;--'- Luther Márton Gottlieb ügyvéd volt sen, amelyet a két ország vezetöi olyan jóleső módon
és 1'l59::ben nőtlenül halt meg. A ma élő 646 leszár- hangsúlyoznak. A magyar iskola fenntartásáért nem

.mazott Luther leányától, MargittóI és két leányunoká- lehetett volna tenni valamit? Nem történt részünkről
'jától-származik. -Éz a 646 leszármazott 180 különbözö e téren valami mulasztás?
csÍl.láai nevét 'hara-o Leginkább Türingiában és Szász- - Theológiai kontereneía, Mindazon nehézségek
o;rs~~gb~n.c~li1ek'.'Érdekes megemlíteni, hogy egyesek ellenére, melyekkel a mcstaní körülmények között szá-
:s~~rint ~}lther ősei között egy magyar asszony is volt. molní kell, a- Magyar Kir. Erzsébet Tud. Egy. evangé-
, , ---,'$zikra, Lajos hegedümüvész hittestvérünk, aki likus hittudomanyi kara az egyház iránti felelősségének
.Hp!laI;l,djábanél,.mínden esztendőben néhány hétre ha- és szolgálatra kötelezettségének tudatában elhatározta
tajö;n,~:;;.ol)-~ankór',aszékesfőváros közönségét gyönyör- .azt, hogy tizedik munka évének befejezéséül ez évben
-köd(eti ..egyetlen .koncerten müvészetével. Ebben az év- június 2O-tól 23-ig megtartja harmadik theológiai
'pen ,:április másodikán, vasárnapon este 8 órai kezdet- konferencuiját; melyre már most felhívjuk lelkészeink,
iFJ: t~t~ja hegédüestjét a Zenemüvészeti Főiskola ka- vallástanáraink, valamint az egyház égető problémái
maratermében .. Jegyek 4-1 pengőig lapunk szerkesz- iránt érdeklődő világiak figyelmét. A konferencia fő
töségében is kaphatok. Szikra Lajos egyébként jóté- tárgya a következö lesz: "Elméleti és gyakorlati hit-
~\:lJ;lycélr,l!-.,kéttemplomi hangversenyt is tart, az egyi- védelem". Az előadások és a hozzájuk csatlakozó meg-
ket a' I2.eák-téri, a másikat a kelenföldi templomban. beszélések ennek a főtárgynak legfontosabb elágazá-
_. '" +:..Az "Evangélikus Népiskola" legújabb számá- saít, az ember létproblémáját, a teremtéshit és a ter-
.ban', B,Q,rgulya Endre tanító figyelemreméltó cikket ír mészettudomány viszonyait, Jézus feltámadását, az
a .külmísszíöröl. Javasolja, hogy "évenként tartsanak egyházi öntudatot, a protestantizmus erőforrásait, a
ískoláínkban míssztöí napot nyilvános istentisztelettel bolsevizmus vallas- és keresztyénségellenes propagan-
és .ískolaí ünnepéllyel egybekötve, esetleg egy vetített- dáját fogják tudományos apologetikai alapon megvilá-

·képes előadás vagy mozgóképes alkalmi film bemuta- gítaní, valamint szólni fognak arról is, hogy a hitvéde-
,t4sáv.al. pélszerü volna továbbá egy iskolai persely lem szempontjainak hogyan kell érvényesülniök a lel-
álJ~Ildjó}dn.ttaptása,." Azt is javasolja, hogy "a misszió készi és vallástanári munkában és a társadalmi élet-
támo~.aj:.ásá;ra,iskolánként, illetve osztályonként vagy ben. Mindezzel a konferencia irányítást és segítséget
tantermenként vezessék be a filléregyesület míntájára kíván nyújtani ahhoz, hogy egyházunk a jelenlegi vi-
€!- w.(ssZipi.perselyt". Harmadik javaslata,' hogya föld- lágválságban a keresztyénségnek ezen rendkívüli erő-
rajz, természetrajz és természettan tanításánál térjen próbáján megállhasson és hivatását betölthesse. A rész-
kij a tanító a külmisszió kérdéseire. Ajánlatosnak tartja letes programmot annakidején közöljük. Bárminemü
b~niel könyvének olvastatását. Végül javasolja, hogy felvilágosítással már most készséggel szolgál a hittudo-
Yr:zkereszt.iu~pja helyett más ünnep legyen a külmisz- mányi kar dékáni hivatala. (Sopron, Deák-tér.)
szióf.gYÜjtés napja. - Jó volna, ha e javaslatokkal a - Középiskolai diákkonferencia Szegeden. Az
tl}nít9,k és a l,ell~~szekgyűlései foglalkoznának. Országos Luther Szövetség szegedi fiókja a csanád-

csongrádi egyházmegye 'területén lakó evangélikus val-
..." "- Ujpesten a templomban az evangélikus Nö- Iású középiskolai tanulók részére márc, 25-én Szegeden

'egy.ésüÍet bőjti estet rendez márc. 19.-én d, u. 5 órai középiskolai konferenciát rendez a következö müsor-
kezdettel, amelyen Szántó Róbert tart előadást. Utána ral: Reggel 8 órakor istentisztelet a templomban, végzi
'a -Nöegyesület termében teát szolgálnak feL Egyed Aladár szegedi lelkész. Utána kezdődik a kon-
': :,"~~ M~n~~déiutánok. A. Deák-téri Evang. Luther ferenci a, amelyen megnyitót mond dr. Benkő István
Szövetség védnökségével szabás, varras. kézimunkák tanár. "Mik az evangélikus öntudat értékei" címen
tanításával foglalkozó munkadélutánok kezdődnek Kirner Gusztáv békéscsabai evangélikus vallástanár,
március 20.-án a ,Deák-téri evang. Iskolák épületében. "Mik az evangélikus öntudat útjelzői" címen Benkóczy
._F1.\iw,unl,l:aszakképzett erők vezetésével folyik. Felhív- Dániel battonyai lelkész, "Milyen az öntudatos evangé-
juk asszonyaink, •leányaink . szíves figyelmét. Felvilá- likus diák" címen pedig Lang Géza a békéscsabai evan-
gosítás és jelentkezés szerda, szombat kivételével na- gélikus reálgimnázium VII. osztályú tanulója tart elő-
.ponként, d. U. 3-5 óráig az evang. el. isk. II. leány- adást. A konferenciát bezárja Petró Elek szegedi hit-
osztályában, bejárat IV., sütő-utca 1. sz., 1. e. oktató lelkész.

- "Ne esküdjetek." Jézus szava ez minden em- - Lelkészválasztás. Vasárnap volt a lajoskomá-
·ber. lelkiismeretéhez. "A ti beszédetek legyen: az igen romi evangélikus egyházközségben a lelkészválasztó
dgen, ,.a nem nem!' Ami ezenfelül van, az az ördögtől közgyülés, amelyen Kocs Lajos jelenlegi helyettes lel-
van." A francia diplomácia mégis esküt követelt készt választották meg.
Ausztriától a hirtenbergi híres fegyverszállitási ügy- - A Budai, Evangélikus Ifjúsági Egylet március
ben. Milyen szokatlan dolog ez: eskütétel a politiká- 19.-én délután 5 órai kezdettel a bécsikaputéri elemi
ban.l Mióta intéz a politika valamit az Isten nevére iskola termében műsoros szeretetvendégséget rendez.
való. hívatkozással ? Eddig csak a hatalom nevében Belépődíj 50 fillér,
parancsolgatott -és csak az önzés nevében cselekedett!
És .ha .ezentúl a díplomaták esküvel. erősítgetik majd
.kijelentéseiket, több lesz-e azokban a megbízhatóság?
Egyaltalán nem tudja a hívő lélek eldönteni azt a
kérdést: azért kívánták-e a franciák az osztrakoktél
az.' esküt, mert nagyon vallásosak, vagy azért, mert SZERKESZTÓSÉO TELEFONSZÁM A : 59-2-01
még a vallást s.em veszik már kornolyan ? Ez az eset POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
minket nagyon elszomorított! . (BP. SZÉKESFÓV, KÖZSÉGI TAKARÉKPT, .CSEKKSZÁMLÁJA)..

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 78119
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SZÁNTÓ RÓBERT
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Dr> F RIT Z L Á SZL Ó
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Evangélium és gyülekezeti együttélés.
Akiknek élő kenyérré lesz az evangélium,

akiknek mindennapi .eledele az Írás tudako-
zása, azok vágyakoznak azokba a közösségek-
be, amelyekben evangéliumi élményeikről be-
szélgethetnek és az istenes életben elért lelki
tapasztalataikat kicserélhetik. Ez ad nagy je-
lentőséget annak a közösségnek, amelyet gyü-
lekezetnek nevezünk.

A gyülekezeti együttélés tehát lényegileg
az evangélium szellemében való testvériesülés.
E helyett a legtöbb gyülekezetben mit tapasz-
talunk? A lelki élet kérdései helyet adminisztra-
tív kérdések nyomulnak előtérbe. A gyüleke-
zeti élet nem a templomban, nem abibliaórán,
nem a vasárnapi iskolában, a szeretetvendég-
ségekben, az egyháztársadalmi egyesületek val-
lási és kultúrális tevékenységében, hanem a
közgyüléseken kulminál. Az egyháztag első-

.sorban nem hívő akar lenni, tehát nem az Is-
ten és embereknek tartozó kötelességeket tartja
szem előtt, hanem jogokat követel és : a
jogok gyakorlásában éli ki egyházi életét. Az'
egyháztagnak kétségtelenül vannak jogai és
ezeket senki csorbítani nem akarja, szükséges,
hogy az egyház adminisztrációs ügyei iránt
érdeklődjék. De ezek a dolgok nem lehetnek
céllá, ezek csak eszközök magasabb célok el-
érésére.

Hogy milyen helytelen e tekintetben a mi
ezidőszerinti életünk, ezt. mutatja a mi gyűlé-
seinknek. a képe, a. tárgyalás anyaga nemcsak
az egyházközségi, hanem a magasabb közületi
gyűléseken is. Ezeken ~ gyűléseken az. egész

. vonalon nem a belmisszió, a' külmisszió, az
evangélizáció, az egyháztársadalmi alakulatok
egységbe fog~sának, de még csak nem is a mi is-
koláinknak és más kultúrális intézményeinknek

a kérdései állnak a vita és az érdeklődés hom-
lokterében, hanem' személyi sérelmek,személyi
kérdések, vagy gravaminális, vagy financiális
dolgok, vagy szabályrendeieteket és paragrafu-
sokat alkotó szőrszálhasogatások. Nem az
ilyen kérdések ellen, hanem az egyházunk lé-
nyegébe vágó kérdéseknek háttérbeszorítása,
másodrendűvététele ellen emeljük fel tiltakozó
szavunkat.

Szerintünk fontosabb, van-e Nőegyesület
egy gyülekezetben; mint az, hogy nem csú-
szott-e hiba a gyülekezeti leltár összeállításába.
Fontosabb, maga köré gyűj'ti-e a lelkipásztor
híveit a bibliaórákon, mint az, tárzvaltatott-e
az elnökség egy vala:kinek összeférhetetlen és
civódó 'lelkéből kipattant lényegtelen indít-
ványt, vagy sem. Fontosabb, tud-e a gyüleke-
zet vezetősége veszendő lélekugarokon új életet
teremteni, mint az, hogy Kiss Péter, vagy Nagy
Pál, akik különben fölötte derék emberek, mi-
ért nem ülnek benn még az, egyháztanácsban.
Fontosabb, hogy az a még névtelen segéd-
lelkész bele tud-e kapcsolódni szívvel-lélekkel a
gyülekezeti életbe, mint az, hogya Nagytiszte-
letű úr megbukott az esperesválasztáson.

Mi túlsokat adminisztrálunk és személyes-
kedünk és túl keveset élünk igazi gyülekezeti
életet. Minden gyülekezet vezetőségének abból
a gondolatból kell kiindulnia, hogy az egyház-
tagok egy nagy családnak a tagjai és bizony
nem csak szépen hangzó szólam, hogy egymás
örömeiben és bánataiban . részt kell venniök.
Ahol ezt meg nem tanulják, még Krisztus evan-
géliumát is az adminisztráció sablónjaiba szo-
rítják, vagy egyéni érvényesülések szekere elé
fogják.
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Új egyház alkotmányt 1
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2. Egyházalkotmány és az államhoz való
viszonyunk.

Az új egyházalkotmány helyes megalapo-
zásának második feltétele: az államhoz való
viszonyunk minden félreértést kizáró tisztá-
zása. Sokak szemében ez fölöslegesnek látszik,
mert hiszen ez a helyzet tisztázva van egyfelől
az Ú. n. vallásügyi alaptörvényekben, másfelől
a ma is érvényben lévő egyházi vonatkozású
állami törvényekben. A régi E. A. pedig ezek
figyelembevétele tekintetében szinte a teljes
korrektség benyomásat kelti.

, I

Csakugyan semmiféle rendezésre és tisztá-
zásra ríem szorul az államhoz és azzal kapcso-
latban más hazai egyházközösségekhez való
jogviszonyunk ? Hát akkor miért az örökös pa-
naszok egyházi gyűléseinken a különböző sérel-
mek miatt? Amellett a panaszok ismétlődése
és f.okozódásaazt mutatja, hogy hiábavaló a
törvényekre való hivatkozás (különösen az
1848. 20, törvénycikket emlegetik sokat l) , -
orvoslás még sincs, akár anyagi természetű
kérdésekről van szó, akár házassági kérdések-
ről, reverzálisügyről stb. Itt nyilvánvalóan nincs
valami rendben. És nem is lesz rendben addig,
amíg mi csak az állam kegyelméből vagyunk
"egyház" és az államhoz való viszonyunk at
egyoldalúari csak állami intézkedések szabá-
lyozzák, amelyekkel, szemben mi csak az en-
gedelmeskedők vagyunk, akiknek esetleges pa-
naszaival a másik oldalon legtöbbször nem is
törődnek.

Evangélikus egyházunk tanítása az állami
hatalmat is isteni eredetűnek tartja s ezért a
legteljesebb mértékben igenlően illeszkedik bele
minden olyan állami szervezetbe, amely leg-
alábbis meg nem tagadja isteni eredetét s nem
lesz ellensége Istennek és az Egyháznak. .De
éppen azért, mert az Egyház is önálló isteni
rend, az államhoz való viszonyának szabályozá-
sában nem elégedhetik meg az állami hatalom
egyoldalú intézkedéseivel.

Ezen a téren a világháború óta eltelt más-
fél évtized egészen új helyzetet teremtett. A
római katolikusegyház számos állammal' kon-
kordátumokat, szerződéseket kötött,' amelyek
részletesen és pontosan szabályozzák az illető
államhoz való jogviszonyát. A római katolikus
egyház helyzete ebben a tekintetben könnyű,
mert egységes képviselete, a római kúria, min-
denütt egységes en léphet fel. Egyházunknak
ilyen egységes szerve nincs, azért ez a feladat
kizárólag az egyes országhatárok közt szerve-
zett egyházközösségekre hárul. Bajorországban
és Poroszországban már az evangélikus egyház
is kötött hasonló konkordátumokat az állam-
mal, természetes következményeképpen a kat.
egyházzal kötött konkordátumoknak.

Nálunk lényegesen'inis a helyzet, A ró-.
mai katolikus egyház élvezi és ügyesen hasz-
nálja ki azt az előnyös helyzetét, amely a fő-
.kegyúri joggyakorlás rendezésének elmulasztá-

, sából adódott. Ezé:r:t a maga részéről nem sür-
geti a magyar állammal konkordátum kötését,
mert ez számára a mai helyzettel szemben csak
hátrányosabb lehetne. Államférfiainknak az
utóbbi években ismételt római látogatásai való-
színűvé teszik azt a feltevést, hogy ott erről

'a kérdésről is lehetett szó, - de valószínűleg
nem tudtak megegyezni. A mi egyházunk azon-

'ban a mai helyzetnek sok hátrányát kénytelen
szenvedni. Nem várhatunk addig, amíg a kato-
likusok hajlandók-Iesznek konk.ordátumot kötni
az állammal, hanem a kezdeményezést a mi .
egyházunk nak kell megtennie abban az irány-
ban, hogy az államhoz való viszonyunkat az
eddigi vallásügyi alaptörvények és továbbra is
elfogadható egyházpolitikai törvények értelmé-
ben, megfelelően kiegészítve és világos, határo-
zott formájú szerződésben szabályozzuk, amely
mindkét részről megtörténő törvénybeiktatással
nyerne érvényességet. Ez volna az egyedüli
mód annak megakadályozására, ~ogy az állam-
hatalom nélkülünk, egyházunkra hátrányes tör-
vényeket és rendelkezéseket hozhasson.

Természetes, hOEYennek a szerződésnek
(konkordátumnak) megkötése minél előbb ki-
vánatos volna, hogy ez már alapul szolgálhas-
son az új egyházi alkotmány kiépítéséhez. Ezért
a kezdeményező lépéseket minél előbb meg kel-
-Iene indítani, De itt egyházunk vezetőinek
ugyancsak helyén kell, 'hogy legyen a szíve,
mert akármilyen látszatszerződéssel nem elé-
gedhetünk meg. Egyházunk közjogi helyzeté-
nek biztosításában a legkevesebb az, amit a
vallásügyi alaptörvények biztosítanak. pe az
elvi jogok gyakorlati biztosítása igen sok eset-
ben hiányzik. Vagy itt van egy, éppen a zsinat
remélhető közeli összehívásával kapcsolatos
probléma: az 1790.évi 26. törvénycikknek az
az intézkedése hogya király a zsinatra fel-
ügyelet gyako;lása végett bármilyen vallású ki-
rályi biztost küldhet ki, - ma is érvén~ben
van. Nem jelent semmit-az, hogy gyakorlati al-
kalmazására sor kerülhet-e, vagy sem. A
francia forradalom hatása alatt álló 1790-9l.
országgyűlés részéről az ilyen határozat ért-
hető volt, - de ma ennek pusztán elvi fen~-

, tartása is egyházunkra mélyen megalázó, ami-
kor a zsinati törvényeknek az államhatalom
részéről való jóváhagyása arnúgyis fenn van
tartva. Igaz, ennek, a jóváhagyásnak a gyakor-
lása is történhetik sértő, lealázó formában,
azért - amennyire lehetséges - jó volna en-'
nek a lehetőségét is kiküszöbölni. Mi termé-
szetesen elismerjük az államnak a legfőbb fel-
ügyeleti jogát annak biztosítása céljából, hogy
az egyházi szervezet s annak minden tevékeny-
sége az állami törvényekkel harmóniában m~-
radjon, sőt részünkről mindig tiszteletben IS
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akarjuk tartani. az állami törvényeket. De a
már eddig is biztosított egyenlőségi jogunkat
csorbítatlanul megkívánjuk. Nem felejthetjük
el, hogy a Codex Jürís .Canonici Magyarorszá-
gon érvényben lehet -anélkülv.hogy a magyar
államhatalom. bármit is megtenne a magyar ál-
lami törvényekkel ellenkező. részeinek érvény-
telenitéséért. .

Végül még egyet. A jogos érdekeinket ki-
elégítő konkordátum megkötését egyházunk
egymagában aligha érhetné el. Azért szüksé-
gesnek tartom.. hogy előbb a testvér reformá-
tus egyházzal keressük a .megegyezést ebben a
kérdésben s így egyöntetűen és együttesen te-
gyük meg a szükséges lépéseket. Mert, amiről
szó van, az közös érdekünk.

Dr. Wiczián Dezső.

Amerikai impressziók
D. Keller Adolf genfi egyetemi tanár amerikai

elöadó körútján 22 egyetemet és főiskolát látogatott
meg. Beszámolójából közöljük a következőket:

Amerika mélyreható szociálís és gazdasági vál-
tozáson megy keresztül. A válság mind szociális, mind
lelki, mind egyházi téren félreismerhetetlen. Az óriási
állam gazdasági erői nincsenek ugyan kimerítve, de
tizenegy millió munkanélkülí nehéz és szinte megold-
hatatlan problémát jelent az olyan' népnél, amelynél
társadalombiztosítás egyáltalán nem, szervezett nyo-
morenyhítés pedig igen kevés volt. A legtöbb egyház
nehéz adósságterheket hord. A missziók visszatejlód-
nek. Az alapítványok jövédelrneí és az adományok any-
nyira megcsappantak, hogy a jótékonysági mozgalmak
munkájukat alig végezhetik. A középosztály - amely
az egyháznak és a misszióknak Amerikában is a leg-
erősebb támasza - nehéz helyzetben van és az elsze-
gényedéstől való félelem ólcrmsúllyal nehezedik sok csa-
lád életére. .•

A válság sietteti azt az érezhető szociális és ta-
lán vallási változást. is, amely már egy idő óta köze-
ledőbenvolt. Amerika elhagyta egy kissé szociális op-
tímízmusát, 'mióta látja, hogy még a' legjobb szociális
programmok és a legnagyobb erőkifejtésre 'való kész-
ség se képes a mostani zuhanást és a nyomában járó
szükséget megszüntetni. A "Social Gospel" halkabb lett
és a korábbí szociális idealizmus helyébe .- amely azt
remélte, hogy még ez a nemzedék az egész világot meg
fogja változtatni - a kevésbbé optimisztikus szociális
realizmus lépett. A szelid amerikai munkásmozgalom-
ban a válság következtében erősödik a politikai öntu-
dat, az osztályharc gondolata, a munkanélküliek bizto-
sításának és a munkaidő megrövidítésének a követe-
telése.

Jelenleg egész Amerika két dologról beszél: az
európai adósságokról és arról a tudósításról, melyet
egy' világi emberekből álló csoport a missziók helyze-
téröl nyilvánosságra hozott. Az adósságkérdésre vo-
natkozólag nagy általánosságban azt tartják, hogy
Európának fizetnie kell. Ezzel' szemben a tudósok, a
gazdasági élet vezetöi és az egyházak az adósságkér-

dést mint nemzetközi problémát új és méltányos mó-
do~' akarják megoldani.

A .missziói tudósítás ("Rethinking Missions')
előreláthatólag vüágszerte beszédtángyává teszi a

...missziót. Nemrégen két bizottság is indult a missziói te-
rületekre: Kinába, Japánba és Indiába. Az egyik a misz-
szíóí munkát a nem papi ember álláspontjáról vizs-
gálta. A másik felülvizsgálta ezeket a megállapításo-
kat' és most egy nagyjelentőségű tudósítást terjeszt a
missziók vezetősége, az egyházak, valamint a nagy
nyilvánosság elé. Ennek egyes követeléseit, - mint pl.
a misszionáriusok alaposabb kiképzése, központosítás
a misazíóí területeken - örömmel fogadják, és hatá-
suk érezhető a hazai egyházakban is. Ugyanis a prak-
tikus változtatások ra vonatkozó javaslatokat is hálá-
val fogadják. Viszont erős vitatkozás indult meg afe-
lett, hogy a missziónak tulajdonképen a theológiai.
megalapozottsága hiányzik és a tudósításnak azon ja-
vaslata felett, hogy 'a népekkel és kulturáikkal szoro-
sabb együttműködést kell keresni. Az európai és ame-
rikai missziói érzék .között (enriálló feszültség már itt
is nyilvánvaló.

Mivel az összes egyházaknak nagy, nagy mun-
kába kerül még saját intézményeik fenntartása is, és
mivel misszióikat is erősen vissza kell fejleszteniök,
sokkal nehezebb Etlrópa számára segítséget nyújtani,
mint eddig. Egyes korikrét felhívásokat mégis meghall-
gatnak, mint pl. az Oroszországból Kinába menekült
'családok elszállítása érdekében szölót. (Erre a célra az
amerikai iroda 70.000 frankot gyüjtött.) A ma érezhető

. általános, közös szükség azonban az amerikai egyhá-
zak összetartását . és szolida~itását a krízis ellenére,
vagy éppen ennek következtében csak mélyítette é
mindnyájan türelmetlenül várják azt az időt, amikor
a válság elmultával új, közös mu~kákban dolgozhat-
nak. Közli: Virág Jfmő'.

Útkötben Dorpatból Ravelba.
Esztországban egy harmadosztáíyúvasú,ti

kocsiban ül egy görögkatolikus lelkész s vele
szemben egy intelligens nrcú úro Beszélgetni
kezdenek. Ezt ciz urat Oroszorseáqbol küldték
Esziorszáqba, hogy itt az istentelenek mozgal-
mát erősebben meqszeroezee. .

A beszélgetés - értehető okok miatt-
egyre elevenebb lesz. Az útitársak is kezdenek
résztvenni benne. Az emZített úr aBibliát ki-
váZóan ismeri és a lelkészt saját fegyvereivel
veri meg. Nem hiába végezte el a legújabban
alapított »istentelenek akadémuiját", ahol bib-
liátanulmá'nyokka,l> a legújabb tudományos
theológiával stb. behatóan foglalkoznak.

Alélkész mi1idinkább háttérbe szorul.
Azonban az útitársak közül egyre többen és
többen állanak melléje. Végül a kocsi összes
utasai a két vitatkozó köré gyűlnekJ beleszól-
nak a beszédbe és velük együtt vitatkoenok;
míg ci vonat célhoz nem ér.

Az istentelenséget tervszerűen propagál-
ják! Ezen sokat lehet gondolkozni. Egy azon-
ban' világos: a lelkészképzésre az összes vaUás-

•
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felekezeteknek sokkal de sokkal' több gondot
kell [orditamiok, mint eddig. Itt a mi egy-
házunknak is még nagy teladatai' vannak. E gy-
házunk sorsát E'urópában az fogja eldimieni,
hogy ezt a feladatot idejében észreveszi-e ée
megoldja-e?

(Russischer Evangelischer Pressediensi.)

A soproni theologiai Hjuság
márciusi ünnepe.

(A pozsonyi evangélikus theol. akadémia
elárvult zászlaját átadták a soproni theol.

ifjúságnak.)
Nagyszámú közönség előtt tartotta a sop-

roni evangélikus hittudományi kar ifjúsági köre
március 15.-i ünnepségét a fakultás auditorium
maximurnában. Az ünnepi beszédet .Ulreich
László IV. éves theol. hallgató mondotta, Azután
változatos műsor következett.: Az ünnepély meg-
ható pontja volt dr. Kovács Sándor egyetemi ny.
r. tanárnak, a pozsonyi theol. akadémia volt
igazgatójánakaz ifjúsághoz intézett beszéde,
mely után átadta az ifjúsági ,kör megőrzésébe
a pozsonyi ifjúság hontalanná lett zászlaját.

Kovács protesszor a következő megrendítő
szépségű beszédet mondotta : •

- Mielőtt a hazafias megemlékezés e ke-
gyeletes ünnepéről szerteoszlanánk, kiki az ő

házához, nekem, a volt pozsonyi theo1. akadé-
miai tanárnak, az utolsónak, aki mindvégig
megállott őrhelyén és esküje mellett, fontos,
lelkiismeret sugallta kötelességet kell teljesí-
tenem. Át kell adnom fakultásunk ifjúságának
a pozsonyi Theol. Akadémia ifjúságának zász-
laját őrizetbe. Jegyéül annak a bizalomnak,
mely nem pusztán a jogutódnak jár kőteles
osztályrész gyanánt, hanem kiváltképpen meg-
illeti a szellem szerint való örököst, aki ugyan-
azon eszmények halálos hűségű harcosává sze-
gődött; a bizalomnak, mely hitelesítő pecsét
nélkül is szilárdan hiszi és vallja, hogy akik a
zászlót átveszik, az általa képviselt eszmékből
egyetlen egyet sem tagadnak meg vagy árul-
nak el.

E zászlónak, noha szemre élettelen anyag,
van élettörténete. 1896-ban, a nemzeti millé-
nium nagy évében kezdte meg pályafutását. E~z
az év az akadémiának is nagy éve volt; ekkor
költözött új épületébe, ekkor nyílt meg a Theol.
Otthon, ekkor újult meg felében a tanári kar.
Az intézet ragyogó reményekkel indult útjára.
Az avató ünnepen dr. Masznyik Endre, az aka-
démia akkori igazgatója áldotta meg a zászlót;
a tanárok egy-egy áldó igével kézről-kézre ad-
ták. Végre hozzám, a legifjabbhoz került, aki
szintén e 'zászlóval egy' időben indultam el
útamra. Az én kezemből jutott az ifjúság ke-
zébe. Jogom, sőt kiváltságom van arra, hogy
most én adjam át a soproni theol. ifjúságnak.
Az én ajkammal az a pozsonyi ifjúság szól,
melye zászlóval 'indult minden március 15.-én

•

a szabadságharc pozsonyi vértanúinak, Jesze-
nák J ánosnak, Rázgha Pál lelkésznek sírjához,
Petőfi' szobra elé élő kegyeletének élő koszo-
rújával. Tanuja volt annak, mikor hallgatóink
a, harctérre indultak beteg és sebesült kato-
náink ápolására. Két év híján negyedszázadon
át őrizték, tisztelték e zászlót, szolgáltak alatta,
mint a. katona ezredének zászlaja alatt. - :És
.mikor jöttek a szomorú idők, amikre fájdalom
és orcapirulás nélkül nem gondolhatunk, ami-
kor az árulás hazánkkal sPozsonnyal együtt
akadémián kat is ellenséges kézre juttatta, ez
a zászló eltünt, elrejtőzött és bujdosott, pad-
lásokon és pincékben, míg végre akadémiánk
egy hűséges növendéke, aki a világháborúnak
minden harcterét magyar hűséggel és vitézség-
gel járta végig, mint legméltóbb helyre, eljut-
tatta hozzánk. A zászló történetét rövid három
mondatban összefoglalhatjuk : Született 1896-
ban, eltemettetett 1919-ben, feltámadott 1933-
ban.

E zászló történelmünknek egy első látatra
szomorú, de valójában felemelő igazságát kel-
tette életre bennem. Akár verőfényben jártunk,
akár gyászba öltöztünk, ezredéves alapvonása
a szenvedés másokért, idegenekért, hálátlanok-
ért, akik vad indulattal vetettek égő üszköt
arra a fedélre, mely nékik szilaj viharok idején
menedéket adott. Részekre tépték azt a nem-
zetet, mely értük, nyugodt álmukért, békés, ju-
talmazó munkájukért vérezve, fogyton-fogyva
kűzdött emberöltők, századok során áto A föld-
kerekség összes népe közül mi állhatunk leg-
több joggal a golgotai keresztfa alá, melynek
isteni hőse az egész emberiség megváltásáért
szenvedett. Szenvedtünk mi is, - e szenvedés
a hűség szenvedése volt. Nemzetünk a világ-
történelem, a népek örök száműzött je, de Is-
tennek választott népe, mert reá bízta törté-
nelmi fenséges elgoJidolásának egy részét, hogy
fiúhoz illő hűséggef hajtsa végre és valósítsa
meg. E hűséges engedelmesség szebb és meg-
győzőbb bizonysága a magyar nemzet keresz-
tyénségének, mint Nyugaténak a fényes dómok
és kathedrálisok. A szenvedés is hozzávezet,
mert "szereti azt, akit megdorgál és megosto-
rozza azt, akit fiává fogad", -mint ahogy
keresztfára engedte, ostor és szidalom alá egy-
szülött fiát. A szenvedés a történelmi nagyság
biztos útja. Amely nép szenvedés nélkül akarja
magát becsempészni a világtörténelembe, an-
nak buborék-élete egy történelmi lehelletre-
elpattan, elmúlik; mint az álom, ha felkél a nap .
s a földi bölcsek helóta igazságát porba sújtja
Isten hatalmas igazsága.

Átadom e zászlót, nemes ifjúság, őrize-
tedre. Őrizd meg, mint megőrizték, akik küldték.
Légy hű 'hozzá, mint ők hívek voltak!

. És te, zászló, aki itt köztünk megjelentél,
emlékeztetni hivatásunkra, térj vissza miriél
előbb oda, ahonnan jöttél, nem titkon, senkitől .
sem sejtve, hanem nyiltan, didalmas hozsanna-
zajjal. Ámen!
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Rezík J.:
z eperjesi vértörvényszék J687-ben.

(Theatrum Eperjense seu Laniena). Latinul és magya-
rul. Sajtó alá rendezték és forditották Gömöry János
és Pogány Gusztáv. Liptovsky Sv. Mikuláá A Tranos-
eius kiadása 1931-ben; kétszer 150 oldal. A szlovensz-
kói ágo h. ev. egyház történeti emlékeinek 1.. kötete.)

A közölt cím alatt Rezik Jánosn'iik az 1687. évi
Caraffa-féle hírhedt s általában ismeretes eperjesi mé-
szárszékröl szóló kéziratát adták ki kétféle kiadásban,
melyeknek egyike az eredeti latin nyelvű szövegen kí-
vül a szlovák, másika a latinon kívül .a magyar fordí-
tását is közlí .olyképen, hogy a latin szöveggel szem-
ben az átellenes oldalon a fordítás van, melynek helyes-
ségét ez okból könnyen ellenőrizni lehet. Kettős célt
szolgálnak: a tudománnyal foglalkozónak megkönnyítik
a munkáját, hogy nem kell olvashatatlanságíg tökélet-
len kéziratok után kutatnia és a laikusnak, hogy for-
dításban olvashatja a mészárszék áldozatainak vér-
Iázrtóan gyászos kínzatását és kivégeztetését. Rezik
Jánosnak neve alatt több kézirat ismeretes, melyekből
több példány am. nemzei múzeumban s az eperjesi ev.
Collegium könyvtárában, ezeken kívül egy-egy példány
más, részben ismeretes s részben ismeretlen helyeken
található. A két szerzö a m. nemzeti múzeum eredeti-
nek Játszó példányát vette alapul és azt olvasható tör-
léseivel és a nem Reziktől eredő pótlásaival együtt
nyomatta ki. Ezen kívül az eperjesi Collegium könyv-
táraban őrzött 2 példányt s mások tulajdonát képező
3 példányt, összesen tehát hat kéziratot használtak. De
ezek a kéziratok jelentéktelen eltérésektöl eltekintve
egyezök a nemzeti múzeuméval. A helyenkénti eltéré-
seket a szerzők a nyomtatott szöveg alján közlik, míg
az alapul használt kéziratban található, de olvasható
törléseket, áthúzásokat zárjelezve. Mi itt a latin s ma-
gyar fordításu kiadásával akarunk foglalkozni.

A kinyomatott kézirat két szakaszból áll. Az első
AJ alatt közli a tulajdonképeni Rezik-féle kéziratot; a
második B) "Pótlások" címe alatt legnagyobb részében
Székely Sámueltől eredő kiegészítések stb. olvashatók.
Az A) alatt közölt Rezik-féle kézirat két részre oszlik.
Az elsőben szól név szerint azokról a szerencsétlen ál-
dozatokröl, a kiket Caraffa válogatott inquisitiói esz-
közökkel vallatott, halálra kínoztatott, lefejeztetett s
azután testöket felnégyeltette, a város négy kapuja
mellett akasztófára akasztatta, fejeiket pedig külön
oszlopokra kiszögeztette, így akarva őket még haláluk'
után is meggyalázni. Három nagy kivégzést különböz-
tet meg, melyeket ő tragédiáknak nevez. Az első 1687.
márc. 5-én folyt le 4 eperjesi előkelő áldozattal, II-XI. p.
(9-33. oldal) kik közül kiválik Keczer András és
veje, Zimmermann Zsigmond. A második tragédiának
napja márc. 22.-én volt, mely alkalommal >3eperjesi
előkelő polgárt végeztetett ki. Ezek között Keczer Gá-
bor előbbinek fia és Saárossy Márton a sógora. I-'\lII.
p. (33-50 oldal). A harmadík tragédiát május 9.-én
rendezte Caraffa és épp oly kegyetlen kínzással mínt
az első alkalommal 12, embert végezteteta ki legtöbb-
nyire Magyarország felső részeíböl elfogott gazdag,
előkelő luteránus urakat mint pl. Radvánszky György,
Feja Dávid kassai bíró, stb. Az áldozatok közül Roth
Jánosnak 10.000 tallér ellenében sikerült mint "bűntől
ment"-nek életét megváltani. Feldmayer Simon pedig
halálra ítéltetése után börtönében öngyilkosságot köve- '
tett el, Caraffa azonban lófar-okhoz köttetve a vér-
padra hurcoltatta, felnégyel tette s akasztófára szegez-
tette (52-54. old.) : sorsát így sem kerülte el. I-XI. p.
(51-78. old.). Caraffát a császár által elrendelt vizs-
gálóbizottság igazolta és 1. Lipót tekintettel hasznos
szolgálataira Felső-Magyarország városainak igazgató-
jává s az aranygyapjas-rend vitézévé, sőt az összes Ma-
gyar- és Erdélyországi hadak fővezérévé neveztette ki.

Fejére nőtt pártfogóinak s a magyar országgyülésnek;
garázdálkodott Debrecenben s az ország keleti s dél-
keleti részeiben, míg végül az udvarnál elcsúszott s
olyat bukott, hogy életébe került.

Ha a kihallgatásokat, inquisitiói kínzásokat s ki-
végzéseket hajmeresztőknek mondottuk: úgy' a bírás-
kodást s ítélethozást nem csak törvénytelennek s er-
kölcsellenesnek, de emberi érzéstől mentnek s felhábo-
ritónak kell tekintenünk, amint a kéziratnak második
része leírja. A bíróságot Caraffa maga állította össze
s folyton befolyásolta, hogy az függetlenül nem ítélkez-
hetett; a magyar törvényt lábbal taposta s olyan vá-
dakért büntette az elítéltek et, melyekért Budának el-
foglalása után (1686) amnestiát kaptak. Szenvedniök
s bűnhődniök kellett Eperjes városa vezető 'férfiainak,
mert a felső magyarországi ev. rendek Collégiumának
alapítását előmozdították hatalmas városi segélyekkel,
Tökölinek elszánt hívei voltak s az evang. egyház érde-
keit képviselték; szenvedniök kellett a felsőmagyar-
crszágt ev. gazdag embereknek, mert a protestantis-
musnak bátor védői s kuruc ok voltak és szenvedniök
kellett más vallásuaknak is, mert végre kellett hajtani
Kolonicsnak .hírhedt mondását: "faciam Hungariam
mendicam et servam, dein catholicam" . A pozsonyi vér-
törvényszéknek a prot. papokat kellett nápolyi rab-
ságba hurcolni, az eperjesi mészárszéknek az ev. va-
gyonos polgárságet és nemességet sújtani; a mágnások
már úgy is katholizáltak s így azután elkövetkezhetett
a pásztor nélküli nyájnak könnyü visszatérítése a kath.
egyházba. Hogy ezek mellett nem csekély ok volt Ca-
raffánál a hirtelen meggazdagodás vágya, azt Rezik
nem egyszer hangoztatja m. pl. Rothnak esetében.

Nagyon fontos és döntő jelentöségü annak a kér-
désnek megvilágítása, hogy ez a Rezik-féle kézirat va-
lóban Rezik írása-e és tartalma a valósággal egye-
zik-e?

A kéziratnak Rezik eredeti levelével való össze-
hasonlítása alapján, Rezikének kell azt tartanunk.
Azonban a külső történelmi körülménynek és a kézirat
egyes helyeinek megfelelő mérlegelése alapján ezt a
nézetet el kellene vetnünk.

Mielőtt ugyanis Caraffa Eperjesre jött volna
(1687. febr. 10.-én) az állítólagos összeesküvés és haza-
árulás felderítése s a bűnösök megbüntetése végett.
1687. jan: 7-én jött ide Csáky kassai parancsnok, elko-
bozta az ev. Collégiumot s ev. templomokat és átadta
a jezsuitáknak, amiért az ev. tanárok elhagyták a vá-
rost. Rezik is távozott Thornba (Lengyelország) s ta-
nári állást vállalt, a mészárszék működése alatt Eper-
jesen nem tartózkodott, annak szemtanuja nem volt. s
ide vissza csak 1706.-ban került.

Szerzősége ellen szól, hogy lutheránus tanár lé-
tére Luthert "rosszhírű férfiú"-nak mondja, a lutherá-
nus egyházat "eretnekség"-nek és szektanak nevezi
(25., 35., 42., 50., 56. old.) az ev. papokat eretnek pa-
poknak tartja (26. old.). S ezzel szemben a kath. egy-
házat "egyedül' üdvözítő"-nek, magáénak s mienknek
vallja (26., 41..old.). Viszont a jezsuitáknak azt a tola-
kodó térítési buzgalmát, hogyakínpadon legkülönbö-
zőbb torturákkal megkinzott, s elalélt protestánsokat
a kath. egyházba csábították, idegenkedéssel s ellen-
szenvvel említi. Magyarországról s magyarokról tárgyi-
lagosan és szímpátiával nyilatkozik, de külföldnek (6.
old.) tekinti, míg Németországot a mi "Németorszá-
gunk"-kal (25. old.) vagy "nálunk"-kal (86. old.) jelzi.

A kéziratnak második felében, melyben a vádak-
ról, bíráskodásról, kémekről s Zrinyi Honával való le-
velezésről szól (XII-XIX. 78-108. old.) eltűnnek ezek
az. eretnekségi jelzések s az író magyarként s a ma-
gyar történelemben jártas emberként mutatkozik be,
aki logikusan állítja össze a mészárszékre, ítélkezésre
stb.-re vonatkozó. adatait s megjegyzéseit s ez okból
önállóknak tűnnek fel. Mivel az író müvének elején
minden érdemet elhárít magától s azt egy német ka-
tonatisztnek' tulajdonítja, mível az ismertette meg vele
il. tiszta valót, mint a kegyetlenségek ismerője és szem-
tanuja (7. old.); ez okból kétségbe 'kellene vonni Rezik
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szerzöségét. Minthogy azonban másrelöl az irat Rezík
sajátkezű írásának látszik s első' togalmazványának
tekintendő, e szerint a szerzöség legkönnyebben úgy
magyarázható, hogy Rezik az általa· említett német
katonatisztnek megbízható reljegyzésett 'használta,
azoknak egyes helyeit; változtatás és idéző-jelek .nélkül
vette át sennek tulajdonítható az az .ellentétes s in-
gadozó Jellege.' Véglegesen csak akkor lehet ebben a
'kérdésben állást foglalni, ha a szerzök által is ísmert
esetleges testvéreivel hasonlítják össze, amelyből ezek
az evangélikus ellenes kifejezések hiányzanak és ha az
eredeti följegyzéseket lehetne felkutatni' s Rezikkel
szembesíteni. A münek B) r.észe "supplemenla pötlá-
sok" (helyesebben kiegészit.ések ) címe alatt legelől nem
Reziktöl eredő, de a kéziratára s ennek sorsára vonat-
kozó adatokat találunk, azután pedig Székely Sámuel-
től eredő kiegészítéseket. az elítéltekre, vádlóikra .(Tá-
bori Erzsók, Szentiványi László) a Munkáosot védő
Zrinyi I}onára .s társaira valarnint az állítólagos leve-
lekre vonatkozólag. . . .

Úgy Gömöri János és Pogány Gusztáv mint pe-
dig a Szlovák Tranoscius ev. egyházrrod. egyesület
nagy hálára kötelezték a magyar ev. egyházat s tör-
ténetírást ennek a, münek kiadásával, ami remélhető-
leg lökést fog adni az eperjesi mészá.rszék történeté-
nek teljes .megvílágítására. A fordítás elég sírna, gördü-
lékeny s könnyen érthető; de nem fogyatkcraás nélkül
való. .

.Viszonzásul a magyar ev. egyetemes egyháznak
Rezik híres müvének a "Gymnasiológiá"-nak kiadásá-
ról kellene .gondoskodnía, hogya reformációi 'prot. is-
kolázás ezen forrásmunkája is köztulajdonná váljék.

. Ez egyúttal az egykori magyarországi evang. egyház-
nak a trianoni békekötés folytán szétosztott részeit
közelebb hozná egymáshec. a szükséges testvéri szere-
tetet felköltené s az egyetemes evangéliumi érdekeket
hathatósan szolgálhatná, amire pedig a mai felfordult
világban nagy szükség van. .

Mayer Endre,
ny. th. 'dékán.

FIGYELÖ.
, 'Újra március idusát iinnepeltük. Mindenki
örömmel állapíthatta meg az utóbbi években,
hogy a naptár is félig-meddig. ünnepet jelez,
mert a fekete szám alatt piros betűkkel áll:
Nemzeti ünnep. De ez a félig-meddig ünneplés,
ez a baj. Végtelen lehangoló a végrehajtás. Mit
várna -az ember? Azt, hogy igazán ünnepnek
tekintse a magyar szabadság napját, ha már ki-
mondotta fontosságát. Mégis azt kell látnunk,
hogy minden üzlet nyitva van egész nap, a hi-
vatalok dolgoznak, még az államiak is (pl. a
pósta egész nap rendes szelgálatot teljesített),
s úgyszólván csak az a munkásság nem dolgo-
zott, ezzel "ünnepelvén", amely lelkileg legtá-
volabb' áll e nap eszméitől. Csupán az iskolák
ünnepelnek hagyományosan, de hisz ezek a hi-
vatalos ünnep előtt 'is megtettek mindent e nap
hangulatos ünneplésére .. Utóbbi években egy-
házunk is belekapcsolódott az ünneplésbe: hi-
vatales istentiszteletet tart. Milyen szomorúan
üres azonban a templom:' a presbiterek padja
tátong az ürességtől, .egyházunk vezetőségét
is hiába keressük, közönség természetesen alig
van, hiszen nemis lehet ha nincs általános
munkaszünet. S ez így megy évek óta. Még in-
kább ez a helyzet március. 20-án, mikor Kos-

suth Lajos halálának évfordulóján a Deák-téri
templomban istentisztelet emlékezik meg a nagy
evangélikus államférfiúról. úgyszólván résztve-
vők nélkül.. =r» Nem tudjuk, hogyan., lehetne
ezen segíteni, de a rnai helyzet sem a naphoz,
sem egyházunkhoz nem. méltó, ezen változtatni

.kell; A .módotLalálja meg egyházunk vezetőse-
gének 'bölcsesége, mi csak a jelenségre kíván,
tuk figyelmét. felhivni.i.Si.csak annyit teszünk
hozzá, hogy református testvéreink e napon
reggel 8 óra, or, minden tanulóra kötelező ifjú-
sági istentiszteletet tartottak a Kálvin-téri
templomban, s onnan mentek a tanulók isko-
láikba ünnepelni. Hasonlóan nem cselekedhet-
nénk mi is? B. D.

Kossuth Lajos halálának évfordulóját min- -
den esztendőben, gyászistentisztelet formájá-
ban tartják meg a budapestideáktéri templom-
ban. Ebben az esztendőben a 39. évfordulóra
jöttek össze. A gyászünnepen sem a főrendi-
ház,sem a képviselőház, amelyeket hivatalo-
san rhívtak meg, 'nem képviseltették magukat .
Ezt : hem mi, hanem a napilapok állapítottálc
meg. Miért is lettek volna ott ? Ki emlékezik ma
még arra a ragyogó és heroikus küzdelemre,
amely Kossuth lángoló szónoklatai nyomán
megindult? Ki törődik azzal, hogy Kossuth
lángelméje az egész európai horizont fölé izmo"
sodott? Ma kis emberek áldatlan pozícióharca
dúl és mindenki annyira el van foglalva a maga:
egyéniségének és képességeinek érvényesítésé-
vei, hogy nem marad idő az emlékezés fáklyá-
ját meggyújtant. Pedig diadalmas, jövője csak
annak a népnek lehet, amely a multak ból me-
rít erőt és bátorságot. Csak az a riemzet állhat
meg, amely' nagyjai emléke előtt gyújtja meg
az áldozati serpenyőt.' . .

*
A lelkészi hivatalba beállít egy fiatal mér-

. nök és arcából kikelve tiltakozik az ellen, hogy
az egyház adót vessen' ki reá, mert amint
mondja, állami adót sem fizet. Minekutána meg-
állapít juk, hogy havi fizetéséből levonják az
állami adót, kissé meghökken ... de hát .-.. de
hát az egyházzal másként lehet beszélni, mint
az állammal és ő kijelenti, hogy tiltakozik min-
dennemű adózás ellen, mert őt az adókulcs meg-
állapításánál nem kérdezték meg, illetőleg 'a
közgyűlés az ő megkérdezése nélkül önkényesen
állapította meg a hívek adókötelezettségének
mértékét. Mivel az ilyen tiltakozás minden egy-
házban és csaknem minden nap történik, legyen
szabad a híveket a következőkre figyelmeztetni:
Az egyházi adókötelezettségét az evangélikus
egyházalkotmány írja elő, mivel pedig ez az al-
kotmány állami törvény, mindenkire, aki evan-
gélikus egyházunknak tagja, kötelező. Egyes
egyházközségek híveiket írásban értesítik az
évi rendes közgyűlés idejéről, de ez csak udva- ,
riassági aktus, mert az egyházalkotmány ezt
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sehol elő nem írja. Ellenben ennek az alkot-
mánynak 40. §-a előírja, hogy "az egyházközségi
közgyűlés rendszerint egy héttel előbb, a tárgy
megnevezésével, a rendes isteni tisztelet alkal-
mával kihirdetendő", Az egyháztag tartozik a
templomba járni és a szószéki hirdetésekre fi-
gyelni. Ha ezt nem teszi, magára vessen, ha a
közgyűlés idejéről nem értesül és az adókulcs
megállapításának és saját sorsa intézésének
kérdéseibe az egyháznál nem tud befolyni.

Leánycserkész indulo.
Irta: Ifj. vitéz Zerinváry SziláTd VIlI. gimn. tan.

Virág os ronan indul a csapat
Az ősi zászló színei alatt!
Cserkészlányok! Hív a napsugár,
Virágos oTszág hamaitieze vár.
Piros a rózsa, fehér a szíviink,
Hazánkért [eleskiiseiink, esküszünkl
.Fel tehát hősi vér!
Hófehér kard a hit, fegy1Jerünk a remény
Zúg a bérc s harcra hív -
És a rózsa és riadó ra tüzel
A madár, a virág, a fény.

Tri ó:

Zeng a szívünk, muzsikál a lekünk
'Vígan énekelnek a trombiták.
Zúg az élet, lenevet az égbolt
Iruiulonkuit zengi a világ.
Gyöngyvirágos erdő a mi .lelkiink
S messze tájra hinti illatát:
Víg dalunkon, sého.iumkon.
Ősi lelkek fénye csillog áto

Háromszínü drága lobogónkat
Hősi csata előtt mi áldjuk meg: -
És alatta büsz.ke diadalra
Indul el az új magyar sereg .•
Ff ő fohászunk f~lrepiil az égig:
Áldja meg a szép magyar mezőt
.Egy dicsőbb, egy szebb, egy újabb
Napsugaras ezredévelőtt!

HIREK.

BŐJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA.

János 6, 1-15.
- Jézus ötezer férfit megvendégel. Az öt

árpakenyeret és két halat meqszoporitia any-
nyira) hogy mindnyájan kieléqűlnek, sőt még
tizenkét kosár megtelik a maradékokkal. Jézus
a mi gondviselőnk a szükségben. Kishitűségün"k,
dacára még anyagi) testi gondjainkat is meg-
tekinti. Bíztatást és ha kell> megsegítést ad
mindennapi harcainkban és a kenyérért foly ta-

tott viaskodásainkban. Kicsiny eszközökkel is
nagy dolgokat tud cselekedni. - Ugyanígy) de
még nagyobb odaadással nyújtja nekünk na-
ponként az életnek kenyerét. Mert nemcsak ke-
nyérrel él az ember, hanem az életnek kenye-
rével is. Ez az Iqe, mely Istennek szájából szár-
mazik. Az életnek ezt a kenyerét csak akkor
találhatod meg) ha) miként ez az ötezer ember)
élő) csodaváró hittel jársz a Megváltó nyomá-
ban. Mert ennek a bibliai történetnek m~lyebb
értelme az) hogy Jézus) mint az élő kenyér) na-
ponta kínálja fel magát nekünk Igében és sak-
ramentumokban: Használjuk ki a naponként kí-
nálkozó alkalmakat és rejtőzzünk el) ha fáj az
élet) ha bűneink szorongatnak azokba a krisz-
tussebekbe, amelyek nekünk váltságot· sze-
reztek.

Lelkészbeiktatás. Az újonnan alakult Csillag-
hegy-Szentendre (Pilishegyvidéki) evangélikus misz-
sziói kör első lekészét Mikler Sámuelt április 2-án,
Judica vasárnapján d. e. 10 ö.rakor iktatja be hivata-
lába Kemény Lajos á budapesti ev. egyházmegye es-
perese .

- A jövő heti bőjti előadások Budapesten. A Fa-
sori templomban márc. 29-én dr. H. Gaudy László (Ha
a reformáció hallgatna): A kelenföldi templomban
márc. 30-án dr. H. Gaudy László (A Krisztus nélküli
világ). A Deák-téri templcimban márc, 31-én dr. Koch
István (A nemzeti nagyság bőjti útja). Az óbudai
templomban márc. 31-n Szántó Róbert (Kövessük az
Urat a megbocsátásban).

- Főiskolai díákkonterencía Debrecenben. Az
Országos Magyar Protestáns Diákszövetség 1933. már-
cius hó 23-26-ig nagy diákkonferenciát rendez Debre-
cenben, amelyre az ország összes protestáns egyetemi
és főiskolai hallgatóit meghivják. A konferencia ünnepi
szönoka dr. Baltazár Dezső ref. püspök, főelőadói pe-
dig dr. Hilscher Rezső (Gazdasági, szociális tényezők
és az egyház), dr. Tankó Béla (Korunk szellemi áram-
latai és az Egyház) és dr. Imre Sándor (Új reformá-
ció) egyetemi tanárok. A konferencián elhangzott ösz-
szes előadásokhoz bárki hozzászólhat.

- Ünnepi játékok Luther 450. születésnapján.
1933. júniusában Luther 450. születésnapját megünnep-
lendö Wartburgban nagy ünnepi játékra készülnek. A
vár közelében lévő tölgyesben évszázados tölgyek alatt
szabad színpadot készitenek, hogy rajta Hans Johst
"Próféták" címü Luther drámáját mutassák be. Ez az
erdei színház 5000 néző számára készül. Élmény lenne
ezen az ünnepen részt venni. Érdeklődők felvilágosítást
nyerhetnek Scholtz Ödön ágfa:lvai esperesnél.

- A katolikus egyház és. a Nag ypéntek. A ka-
tholikus egyház eddig tudvalévőleg munkanapként ke-
zelte a Nagypénteket. A pápa most komolyan foglal-
kozik azzal a gondolattal, hogy a Megválto halálának
napját ünnepnappá deklarálja és teljes munkaszünetet
rendeljen el.

- Luther-Társaság. Már megemlékeztünk arról
az örvendetes eseményről, hogy dr. Vietorisz József,
érdemes költö professzorunk az egész Tranosciust ma-
gyarra fordította s ezzel magyar énekkincsünket nagy
értékekkel gazdagította. A kíváló, hivatott költö, aki-
nek Senki Pál nevü költöí elbeszélését a Magyar Tud.
Akadémia is megkoszorúzta, fordítása sikeréért Isten-
nek hálát adva, - egyúttal megemlékezett evang. egy-
házunk irodalmi társaságáról, a Luther-Társaságról s
annak alapító tagjává lett 200 pengővel. - Csanády
László tokodi bányaigazgató örökös tag lett 100 pengő-
veL - Az Isten áldása legyen az adományokon és ada-
kozókon. - A Luther-Társaság legközelebbi felolvasó
ülését április havában, húsvét után tartja.
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-- A mísszfő iránytűje címmel tartott előadást
.Iohnson Gisle, norvég lelkész a Misszióegyesület .marc.
14-i budapesti összejövetelén. Mint a misszió elméleté-
nek és gyakcrlatának mély ismerője világította meg a
misszió legfontosabb kérdéseit. A mísszíó soha sem
lehet privát emberek privát munkája, hanem a Jézus
Krisztus teljes. evangéliumáról való bizonyságtétel a
Krisztusban hívők egyháza részéről. Az, amivel Jézus
a zsidó prozelita-fogdosást kárhoztatta Máté 23, 15.-
ben, áll a keresztyén misszióra is. Az iránytünk csak
Jézus szava lehet, aki a missziói parancsot így adta:
tegyetek tanítványokká minden népeket. Ne magunkat,
hanem Jézust vigyük a misszió munkamezőire. S ne
magunkhoz, a mi keresztyénségünkhöz idomítsuk a lel-
keket, hanem hagyjuk, hogy Jézus formálja őket is az
ö sajátos lelki adottságaikon keresztül. - Bibliamagya-
rázatot dr. Molnár Gyula táblabíró. az egyesület el-
nöke tartott Jakab 1, 12-27. alapján. A nagy magyar
lelki tavasz útegyengetöinek életszabályait mutatta be
az ige egyszerü, de meggyőző megvilágítása alapján.
- A legközelebbi összejövetel ápr. ll-én d. u. ';26-kor
lesz. (Üllői-út 24.) Sorra kerül D. br. Podmaniczky -Pál
előadása Nommensenröl.

-- Jótékonycélú hangverseny a Deák-téren. A
Deák-téri Luther Szövetség gyámolító szakosztálya
március 25-én este jótékonycélú hangversenyt rendez a
templomban, amelyen Szikra Lajos a Hollandiában élő
hegedümüvész testvérünk, Moór Julia operaénekesnő és
Peschko Zoltán orgonamüvész szerepelnek.

- A szarvasi ev. egyház közismer.t nagy jóltevő-
jét, Szrnka .Jáncs presbitert mély gyászba döntötte a
Gondviselés. Febr. 10-én meghalt csendes lélekkel hor-
dozott pár heti szenvedés után 78-ik életévében hűséges
hitvese, aki férjét mínden áldozatos elhatározásának
megvalósításában megértő és bíztató szeretettet támo-
gatta.

-- Egy régi hindu templomban őriznek egy régi
könyvet, amely az ö istenségük 1000 nevét és körül-
írását tartalmazza. Érdekes, hogy az ezer név között a
437. ez: "Jézus, a tökéletes, az Isten gyermeke". A ke-
resztyén missziónak az a törekvése, hogya hindu po-
gányság 1000 isten neve közül tünjék el mind s csak
ez az egy maradjon meg.

-- A kispesti evangélikus ifjúsági egyesület rnárc.
26-án bőjti vallásos estet rendez a templomban a kö-
vetkezö müsorral: Közének. Előadást ta,tNandrássy
Elek lelkész. Szaval ScheHenberg Aranka, Orgona-
csello-duett, Előadják: Schuster Etelés dr. Eördögh
Gyula. Szaval Fáby Jutka. A bibliás ember-ből énekel
Manchen Frigyes. Orgonán kíséri Weltler Jenő.

-- Böjti tea-est. A budapest-deák-téri Luther-
Szövetség gyámolító szakosztálya ápr, 2-án, vasárnap
este 6 órakor a Leánykollégium dísztermében müsoros
tea-estet rendez. Tea-jegy 1 pengő. Előadást tart: her-
ceg Hohenlohe Károly Egon. Szerepel azonkívül Szent-
mihályi Tibor operaénekes..

-- A Budai Evangélikus Ifjúsági Egyesület f. évi
március hó 19-én délután 5 órakor a bécsikapútéri
elemi iskola tornatermében szeretetvendégséget rende-
zett, amelynek keretében dr. Kopp Jenő vetített képes
előadást tartott "A XIX. század müvészí irányai"
címen.

Békéscsabai hírek. Az evang. reálgimnázium
Ifjúsági Luther Szövetsége márc. ll-én hiterősítő na-
pot rendezett, amelynek előadói dr. H. Gaudy László
vallástanításí igazgató, Ruttkay M. Gyula, Szlany Pál
vallástanárok, Wolf Lajos ceg'lédi és Kiss György bé-
nyei lelkészek voltak. - 12-én délelőtt az ifjúsági is-
tentiszteleten dr. H. Gaudy László prédikált. 12-én dél-
után az Ev. Nőegyesület második bőjti délutánján
dr. H. Gaudy László tartott előadást. Az Ifjúsági
Luther Szövetség 16 tagja. a vallástanár vezetésével
részt vesz a szegedi középiskolások diákkonferenciáján.

'-- Salgótarjánban az Evangélikus Nöegylet zsú-,
folt templomban rendezett márc. 19-én vallásos estét,
amelyen Kardos Gyula nógrádi alesperes tartott nagy-o
hatású előadást arról, hogy mínél nagyobb a kereszt,
annál közelebb a menny. Közreműködtek még a vallá-
sos estén az egyház fuvósquartettje, a Leánykar Ko-
vács Géza orgonakísérete mellett és a lelkészek.

- A debreceni evang. egyházi vegyeskar február
19-én házi hangverseny keretében jutalmazta bronz-
és ezüst-éremmel 17 hűséges, kitartó tagját, akik 5-
10-13 év óta szorgalmas munkásai az énekkarnak.
Utána szeretetvendégségre gyűltek, amelyen az egyház.
vezetősége, szárnos előkelőség vett részt.

-- A szarvasi ágo hitv. ev. Vajda Péter fögimná-
zium és Luther tanítönöképző ifjúsága együttes ünne-
pély keretében áldozott március 15. emlékének. A sza-
valatok, ének- és zeneszámokból álló müsort a két in-
tézet növendékei adták elő; - az emlékbeszédet ifj.
vitéz Zerinvary Szilárd VIlI. oszt. gimn. tanuló tar-
totta. A minden tekintetben szépen sikerült s az átla-
gos nívót messze meghaladó ünnepély legkiemelkedőbb
pontja volt az ez alkalommal . újonnan bemutatott
leánycserkész induló, mely annyira megkapta 'a ter-
met szorongásig megtöltö közönséget, hogy azt meg
kellett ismételni. Az induló szövegét - melyet köz-
lünk - ugyancsak ifj. vitéz Zerinváry Szilárd írta; -
zené-jét vitéz Szo,mjas Frigyes a tanítönöképzö intézet
tanára szerezte. Ezt a hangulatos szövegű és kítünö
zenéjü indulót, amelyet mai számunkban közlünk, is-
koláink figyelmébe ajánljuk.

-- Hazafias gyermekelőadást rendezett a Buda-
pesti Iparosképző Protestáns Egylet saját helyiségében
márc. 19-én. Szuchovszky Gyula vallastanár ünnepi
megnyitót mondott, majd változatos müsor keretében
három hazafias egyfelvonásos színmüvet adtak elő. Az
egész ünnepségnek Lippner Oszkár volt a rendezője.

-- Theológusjelölt a német nyelv elsajátítása vé-
gett német nyelvü gyülekezetben evang. lelkészi vagy
tanítói esetleg más családnál 3-4 hónapra ellátást ke-
res méltányos megtérites fejében. Ajánlatokat a. kiadó-
hivatal kér két hét alatt. .

-- A protestantizmus terjedése a világon.,
Protestáns volt a világon

- ~ - - 82,000.000
- - - - '106,000.000'
- ~ - - 123,000.000

- - - - - 133,000.000
- - - 136,036.000.
- - - 143,237.000
- - - 150,000.000
~ - - 166,066.500,

-, -- 171,650.000
177,300.000
191,259.655'
202,180.000.

1851-ben
1882-ben
1884-ben
1888-ban
1889-ben
1891-ben
1900-ban
1906-ban
1915-ben
1917-ben
1925-ben - - - -
1932-ben - - -- -'
Ebből az evangélikusok lélek-

száma - - - - - - 88,000.000

Lelkészbeiktatás. Ünnepélyes keretek között
iktatta be a diósgyőri gyülekezet új lelkipásztorát, Mo-,
ravesík Sándort hivatalába Duszik Lajos főesperes f.
hó 19-én. A beiktatási ünnepségerr résztvett a tiszai
egyházkerület püspöke, Geduly Henrik is.
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