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ÖRVENDEZZETEK 1
Nem azért, mintha a tavasz, a május,

amely úgy mosolyog reánk, újlf/életlehetősége-
ket nyujtana. Ellenkezőleg. Soha anyagi életünk
sívársága nem volt olyan szembeszökő éppen
itt a fővárosban, mint május elsején. A csalá-
dok tízezrei költöztek új lakásokba, köztük
olyanok, akik évtizedekig laktak egy helyen. A
tisztviselő, az iparos, a kereskedő, a munkás
igényei lényegesen alábbszálltak. Aki öt szobá-
ban lakott,boldog, ha családjával két szobában
húzódhatik meg. Akinek két háztartási alkal-
mazottja volt, szerencsés, ha annyi van a kezé-
ben, hogy megfőzheti ebédjét.

Nem is azért, mintha népek perében hosz-
szú küzdelmek és bíztató kezdeményezések után
most már valóban a jobb belátás kerekednék
felül és igazságos békét remélhetnénk. Ellenke-
zőleg. Rablott kincseiket a rabtartók úgy őrzik,
mintha soha ki nem akarnák adni kezeikből. A
gyűlöletet, amelybe beleásták magukat, úgy táp-
lálják, mintha ez az érzés volna lelkük legfőbb
gyönyörűsége.

Nem is azért, mintha a Krisztus megvál-
tottai végre egymásra találtak .volna és nem
volna többé sem lélekhalászás, sem alku szüle-
tendő gyermekek lelkére, sem egyedül üdvözü-
lés, sem testvériség megtagadása. Ellenkező-
leg. Magyar viszonylatban soha a Krisztus meg-
váltotta közösségek ennyire nem acsarkodtak
egymásra, mint ma.

Nem is azért, mintha evangélikus egy~
házunkban minden kérdést megoldottunk volna,
mintha testvéri egyetértésben élnénk egymás
mellett, akiket mártírőseink vére kovácsolt egy
egésszé; mintha a reánk várakozó kötelessé-
geket a tanúbizonyságtétel. a szeretetmunka, az
embermentés, a szociális tevékenységek terén
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mind az utolsóig elvégeztük volna, mintha az
Ige szolgája mártiromságot tudna elviselni és
a hívő több áldozatkészséget és egyházszeréte-
tet mutatna.

Még csak azért sem, mintha mesterséges
elsorvasztás után. a családi hajlék, a keresz-
tyén családi élet Ismét azzá akarna Ienni, ami ,
néhány évtizede volt, a legfőbb erkölcs és a
krisztusi erények melegágyává. ' -.

Nem, hanem azért örvendezzetek, mert
mindezek dacára az Isten kegyelmének száz. és
ezer jelét tapasztaljuk az ember és a világ
életében. Amíg Krisztus, a feltámadás nagy
gondolatának képviselője embermilliókat moz-
gósít és gyűjt a gyalázat és szenvedés hegye,
a győzelem és dicsőség sírszája köré, addig á
Sátán rohamozhatja az ember és az emberiség
életét, nem fog diadalt aratni fölöttünk. Amig
a húsvéti csoda lángot gyújt a lelkekben és mi
az Isten kegyelmének nagyságát látva széde-
legve megyünk a mennybemenetel ünnepe és
piros pünkösd napja felé, addig van remény,
hogy itt lesz egyszer egy nagy istenmegisme-
rés, egy boldog találkozás és ölelkezés az Is-
tennel.

Ahogya virág nagy csodálkozásra tágítja
kelyhét, amikor a tavaszi nap első csókja éri,

, ahogy a madár boldog istenihletéssel zengi-el
a tavaszi hajnaion háladalát, ugyanolyan csp-
dálkozással nyíljék hálaimára és háladalokra a
mi szívünk az isteni kegyelem új hajnalán.

Jubilate! Mert sátáni erőkön, enibéri go-
noszságokon, bűnön, halálon és kétségbeesésen
túl is ott virraszt mindnyájunk fölött' az az is-
teni kegyelem, amely legtökéletesebben Jézus
Krisztusban mutatkozott meg a világnak!
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Az, egyházi adók biztosítása.
A mai nehéz gazdasági viszonyok között

gyakran megtörténik, hogy egyes egyháztagok
adóhátraléka felszaporodik s e míatt célszerű
annak az adós ingatlanainvaló biztosítása.'
Alábbiakban az erre vonatkozó eljárást s ezzel
kapcsolatban az Ú. n. dologi végrehajtást ismer-
tetem.

A 'közadók kezelésének hivatalos összeállí-
tása - KKHÖ - 9. §-a értelmében az egyházi
adók közadók médjára ,hajtandók be s azzal
azonos elbánás alá esnek. Ugyanezen rendelet
81. §. 1. pontja kimondja, hogyaközadók mód-
jára, behajtandó kővetelések szabályszerű hát-
ralékikímutatások alapján végrehajtás on kívül
is az adós összes ingatlanain .biztosíthatók. A
hátraléki kimutatás a vonatkozó tkvi kérelembe
is belefoglalható.

Ha tehát valamelyegyházközségnél felme- .
rül a szüksége annak, hogy az egyháztag hátra-
léka tkvileg biztosíttassék, ez akként történik,
hogya gondneki hivatal kiállit egy "Hátraléki
.kimutatást" , melyben az adózó neve, házszáma,
a tartozás neme (személyes járulék, állami adó
utáni kiróvás, kamat, stb.) annak összege és
pedig' évek szerint külön-külön csoportosítva fel
van tüntetve s azt úgy a pénztáros, mint az egy-
házközségi 'elnökség aláírja. Ezen kimutatást
egy kérvény kapcsán be kell adni az illetékes
tkvi hatósághoz. A kérvényben kérni kell, hogy
a hátraléki kimutatás ban feltüntetett adóhátra-
lék erejéig a jelzálogjogot kebelezze be a bíró-
ság az adós, ingatlanára, az egyházközség ja-
yára. Ott, ahol nincs az egyházközségnek ügyé-
sze, leghelyesebb,' ha a gondnoki hivatal kér a

,politikaikozseg adóügyi jegyzőjétől egy erre-
vonatkozó nyomtátványmintát, - amelyen a
községszokta az adó' bekebelezését kérni - és
ennek alapján készítik el a kérelmet.

Felhívom az egyházközségek figyelmét
arra, hogy búzakövetelést - búzában fizetendő
adót - az új jelzálogtörény értelmében nem
lehetbekebelezni. Ott tehát, ahol az egyháztag
búzában is köteles adót fizetni s ilyen hátralék a
is van ,a kérvényben azt kell kérni, hogya hát-
raléki kimutatásban meghatározott búzameny-
nyiségnek fizetéskori piaci értéke erejéig kebe-
leztessék be a jelzálogjog.
, -. A;z adó biztosítására irányuló kérelem a

kozig~z;gatási bíróság P. 32.869/912. sz. hatá-
rozata': értelmében bélyeg- és illetékmentes.
Nyomatékosanfelhívom az 'egyházközségek fi-
gyelmét arraY:ltogy ez 'nem elvi jelentőségű dön-
tés és hogy': nem' minden pénzügyigazgatóság
területén helyezkednek ezen álláspontra. Leg-
helyesebb , tehát . előzetesen az illetékes m.
kir. adóhivatalok útján tájékozódást szerezni,
hogyanvélekednek a .dologról s amennyiben a
bélyeg- és,iHeté,~tnentességhez való jogosultsá-
got k~tségQ~.ygnp.á~, úgy tanácsos előbb egy
kisebb összegű prőbakérelmet beadni és lelete-

zés esetén azt megfelebbezni egész "a .közígaz-
gatási bíróságig. Kívánatos volna ez azért is,
hogy ezen az egyházat megillető jogosultság
végleges en tisztáztassék. '

Ha már most az egyházi adó a: fent' elő-
adottak szerint bekebelezés által biztosítva van
- annak behajtása szempontjábM az egyház-
község két módozat között választhat. Vagy
megvárja. míg .más hitelező megkéri a hátra-
lékos egyháztag ellen az árverést, mely esetben
semmi további tennivaló nincs és csupán a sor-

. rendi tárgyaláson kell megjelennie, a sorozás
kieszközlése céljából: 'vagy pedig nem vár
másra, hanem maga szorgalmazza az árverést
s ennek révén az adóbehajtást. Ez utóbbi eset-
ben az eljárás a következő:

Be kell szerezni a politikai községtől az
adós ellen vezetett ingóvégrehajtásról felvett
nemleges jegyzőköny másolatát; be kell 'sze-
rezni egy oly értelmű községi bizonyítványt,
hogy az adósnak végrehajtás alá vonható ingó-
sága nincs, illetve az a követelés fedezésére nem
elegendő és hogy az adósnak mely tkvi betétek-
ben s mennyi ingatlana van (betétszám, hely-
rajzi szám, terület, kat. holdakban) , mi azok-
nak a forgalmi értéke, mennyi az adója. Rend-
szerint a község sikertelen végrehajtásról jzkvi
másolatban szokta az egyházat értesíteni s több
községben ezen jzkvi nyomtatvány már úgy van

,megszövegezve, hogya fentemIített hatósági
bizonyítvány adatai is bennfoglaltatnak. Ezen
jzkvi másolat és hatósági bizonyítvány szintén
bélyeg- és illetékmentes. Végül ki kell állítani
újból egy hátraléki kimutatást ugyanolyan
alakban, mint azt a bekebelezésnél már elmon-
dottam.

Ezen adatok mellékelésével egy'kérvényt
kell készíteni a vármegye közigazgatási bizott-
~ágához, melyben kérni kell a hátralékos egyház-
tag ellen a kimutatásban feltüntetett összeg
erejéig a dologi végrehajtás elrendelését.

A közigazgatási bizottság a dologi végre-
hajtást határozattal rendeli el, melyet a felek-
nek kézbesít. A határozat jogerőre emelkedése
után a végrehajtást rendelő határozat hivatal-
ból tétetik át az illetékes tkvi hatósághoz. A
megkeresés alapján a tkvi hatóság a végrehaj-
tási jelzálogjogot az adós egyháztag ingatlanára
bekebelezi. A bekebelezést rendelő végzés jog-
erőre emelkedése után az egyházközség az ár-
verés kitűzése iránt közvetlenül fordul a tkvi
hatósághoz. dr. bv.

A ,liturgia történetéből.

Újabb időben úgy a külföldön, mint itt-
hon is, mind szélesebb körökben kezdenek a li-
turgiával foglalkozni. Helyes és időszerű tehát,
ha a kérdést olvasóink, elé, tárjuk és a liturgia
történetéből vett adalékokkal kezdjük annak
ismertetését.
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Plátónál a liturgia (leitourgia) olyan kőz-
szolgáltatás, amelyet az egyes törzsek vagy
osztályok sorban, de önként végeztek a nép
vagy az állam érdekében. Igy volt ez különösen
Athénben, ahol a polgárság a költségekhez való
hozzájárulásra is kötelezve volt. Ilyen közszol-
gáltatás volt az orhiiheoria, az ünneprendezés,
amelynél a látványosságok halmaza volt a fő. A
gümnasziarchia) a tornaünnepélyek és fáklyás-
menetek rendezése, amit csak a gazdagok vál-
lalhattak, mert igen sok költséggel járt. A hesz-
tuiszise, vagyis a törzslakoma. A lam/padarchia,
fáklyafutás. A choréqia, az ünnepi karok ren-
dezése, ami még a tornaünnepélyeknél is költ-
ségesebb volt, mert az énekeseket és táncoso-
kat a chorégosz ruházta, táplálta, fizette és a
díszítés is sokba került. Ugyancsak a közszolgál-
tatások közé tartozott a proeiszfora, az adóelő-
legezés, valamint a triérarchia, a háromevezős
hajók berendezése és ellátása az állam szorult
állapotában vagy díszfelvonuláskor.

Mindezek a közszolgáltatások egy ember
vezetése alatt álltak ugyan, de a munka meg-
oszlott, sőt a költségekben is mások is osztoz- .
kodtak.

A liturgia tehát általában szolgálat, még.
pedig nyilvános és közhasznú szolgálat, ünnepé-
lyes, látványos szolgálat. Vallási vonatkozás-
ban istentisztelet, vagyis az Isten előtt való
nyilvános, ünnepélyes szolgálat. A liturgus pe-
dig ennek rendezője és vezetője.

A LXX. a leitourgia szót az erg on) douleia,
ergaszia és latreia szavakkal is helyettesíti. Igy
Móz. II. 12, 25.: ean de eithelthéte eisz tén gén,
fülaxaszte tén latreian taütén. Ugyanígy 12,
26.: hé latreia haüté. v. o. 13, 5. Móz. Ill. 23, 35.
és 36. verseiben az ergon latreüton szavakat
Károli robotmunkának fordítja, amivel az elő-
írott, a köteles éskényszerű szolgáltatást akarja
kifejezni. Józsua 22, 27-ben már az istentiszte-
leti vonatkozásában használja a kitételt: Kai
anameszon tón geneón hémón meth' hémász ton
latreüein kürion enantion aütou vagyis itt már
a gyülekezeti istentiszteletről van szó. Krón. 1.
28, 13. pedig már a templom Szent csarnokában
végzett szertartásról beszél: ... paszan erga-
szian leitourgiász oikou küriou. Ugyancsak is-
tentiszteleti értelemben áll a 102. Zs. 21. versé-
ben is.

A liturgusról Ésaiás 61, 6. azt mondja:
ümeisz de hiereisz küriou kléthészeszthe lei-
tourgoi theou. De áll e szó diakonosz-szolga ér-
telemben is: Josua 1, 1., Sám. II. 13, 18., Kir.
1. 10, 5. Kir. II. 4, 43., 6, 15., Krón. II. 9, 4.,
Eszter, 1, 10, 2, 6, 3. Az Isten angyalait. jelenti
Zs. 103, 21, 104, 4. Sirák 10, 2: leitourgos tész
kritész tou laou. .

Az Újtestamentumban az ótest. istentisz-
teletre vonatkozik a liturgia Zsid. 9, 21. Luk. 1,
23. Viszont az újtest. szelgálatára Zsid. 8, 6. Na-
gyon érdekes Pál apostol mondása Fil. 2, 17.-
ben. Továbbá Róma 15, 16. Itt az apostol szol-

gálatáról van szó, a neki tett szolgálatról
pedig Fil. 2, 30. és Róma 15, 27-ben beszél.
A jeruzsálemi szegényeknek tett szolgálatról
szól Kor. II. 9, 12.

A liturgusról beszél Zsid. 8, 2:, Róma 15, 16.
Pál a felsőbbséget is leitourgoi theou névvel il-
leti Róma 13, 6-ban.

Mindezekből kitűnik, hogyalitrugia szol-
gálat és pedig vallási vonatkozásban az Isten
dicsőségére végzett szolgálat a nép előtt és a
néppel együttesen.

D. Raffay Sándor.

Népoktatás Oroszországban.
A mu~t év nyarán egy pedagógusokból álló csa-

port Németorezáqbo! Oroszországba utazott, hogy az
ottani népoktatást és kultúrális életet láesa. Sturm M.
tollából a Die Eiche c: folyóirat hoz erről az útról
beszámolót.

A háború előtti Oroszország 80%-a írástudatlan
volt. Ezt az őrőkséget vette át a Szovjet-Unió. Cikk-
író hosszú ~btazásai alkalmával szorgalmasan figyelte
a fa1t:vakat és kereste a nyomorúságos viskók között
az olyan házakat, ,amelyek iskolaépületek lehetnének,
de hiába. Maguk az orosz vezető hivatalos emberek is
elismerik, hogy vannak falvak, ahol nincs iskola. Való-
színiíleg nem is kis számban. Mivel kevés az iskola,
még a nagyvároso kb an is, az ifjúság egy része dél-
előtt, más része q,élután megy iskolába. Az épület-
hiánynál is nagyobb a tanító hiány. Sok tanító két ál-
lást tölt be, ami a délelőtt-délutáni tanítással meg-
valósítható. Sok tanítónak nincs is meg a kellő elő-
képzettsége.

Az egyik tanítóképző-kurzus vezetője szerint az
orosz iskolának az a célja. hogyjó kvalitású munká-
sokat neuetien. Nem jó embereket, tehát egészséges,
derék, melegszívií, önzetlen embereket, hanem jó mi-
nőségií munkásokat akarnak. Ezért a tanítók kikép-
zése 'is .W%-ban az ipari üzemekben folyi Tv le. Mind a
tanítóknak, mind az ifjúságnak ismerni ueu a tech-
nika különböző területeit. Az iskolai időt most tíz
éVTe aka7'ják meghosszabbítani. A két utolsó év-
ben a tanulok: már az üzemek ben dolgoznak. A tan-
tárgyak közül különös en a matematikát, a föld- ée
természetrajzot emlegettek. A tanítóképző intézetben
igen nagy óraszámban tanítják a materiálizmus (anyag-
elviíség) dialektikáját. Ez nem lenne hiba, ha emel-
lett a többi világnézetet is tudományosan tárgyalnák.
De ez nincs így. Amint nálunk az iskola régebben az
egyház felügyelete alatt állott, úgy a Szovjet-Unió
iskolái most Lenin akarata szeri-ut a "helyi pártszer-
vezet ellenőrzése alatt" állnak. Igy az iskolákban is
vallásellenes propagandát űznek, Ennek bizo,nyítékai
a vallásellenes szellemben és célzattal megírt tanköny-
vek is. Ha ezekben a tankönyvekben azt olvassuk,
hogya gabonatermést nem a szenteltvízzel való meg-
hintés javítja meg, hanem a gazdasági ismereteknek
és a jobb miívelési eszközöknek az alkalmazása - ezt
nem kifogásolhatjuk. De igen fájdalmasan érint az a
tény, hogy az ilyen vallási tételeket, mint: "mi mind-
nyd,jan testvérek vagyunk", 'vagy "szeressük ellensé-
geinket is" - kigúnyolják és csúfot iízne-k belőlük. Az
iskolák, még a főiskolák is - Oroszországban nem a
szabad lcutaiás: intézetei, hanem hitvallási iskolák, t. i.
a materiálizmus hitvallásának iskolái. Ez természete-
sen veszedelmes dolog azokra a tanárokra és tanítókra
nézve, akik más lellcúletűek, különösen, ha hozzávesz-
szük azt is, hogya tanító fizetését" a felsőbbség az" el-
ért eredmény szerint emelheti, vagy csökkentheti.

Mind a tanítók, mind az orvosok koet Oroszor-
szágban a nők vannak túlsúlyban. A leningrádi tanító-
képző intézet növendékeinek 60%-a. nQ. Egyált~bán fel-
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tűnő, hogy Oroszországban milyen sok nó'O
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zető állást és milyen sok nő végez súlyos testi mun-
kát. A fiúk ée a leányok képzésében nincs semmi lcii-

olönbség. Varrásra, háetartástomra es gyermekápolásra
nem tanítják a leányokat. De ha a gondozatlan mun-
kdslakásokat nézzük, éppen az említett tantárgyak ta-
nításának érezzük szükségét. A lakás elhanyagolása
összefügg azzal is, hogy az asszo.'t}yolf,at túlterhelik a
1I'\unkával. Mert Oroszországban mind· a férfi, mind
a nő, az otthon tói távol, munkahelyén tölti idejét.
. A Seooiet ' azt az álláspontot képviseli, hogy a
,gyerm'eket lehetőleg korán el kell venni anyjától és
a hivatalos nevelésnek kell átadni. Odessában van egy
intézet (cikk,író ezt látta), ahol 96 épületben 1200 gyer-
meket 500 alkalmazott gondoz. Többször megkérdezték,
hogy az' MOSZanya lelkileg ho.gyan veszi ezt az újítást,
amelyet még cSUJkegyes helyeken vittek keresztiü ? -
Európának gyermekekben leggazdagabb népe az orosz.
És az OTOSZ~nyák gyermekeiket nagy gyöngédséggel
szeretik; Igya gyermekektől való elválás csak a szük-
ség nyomása alatt lehetséges. A létminimumot, a seiik»
seaes kenyéradagot, csak akkor tudják meqseerezni, ha
mind a féTfi, mind a nő kewuérkeresö munkát végez.
Ehhez járul még a nagy lakásins~g. Igy még örülni
kell, ha a gyermeket valahol sikerül elhelyezni.

Kiábrándítólag hatott a nemet pedagógusokra az
a kőrülmény, hogya nyári szünet miatt egyetlen is-
kolának a munkáját se láthatták.

Meglátogattak Oharkou: közelében egy intézetet,
ahová elhagyott gyermekeket gyűjtöttek össze. Az in-
tézetben fiúk és leányok vannak elhelyezve, akik a kö-
zeli fúrógépgyáTban dolgoznak. Az állam az otthon-
nak nem fizet, az ifjúság gyári munkájából tartja fenn
magát. Ebben az érdekes intézetben látszólag minden
igen jól ment, holott a csoport vezetőjének - aki maga
is itt n6tt fel - az állítása seerint. egyetlen pedagó-
gus nincs a gyermekek mellett. Ezt a hiányt bizonyos
mértélciq :a gyárban dolgozó mesterek: pótolják. Az
otthon bejámtánál egy fiú állt, feltűzött szuTonyú oldal-
f.egyveTTel, egy másik helyen egy leány, szintén
fegyverrel. EllenőTzésül a szuronsm: tűz fel mindenki
egy papirost, emeiure a nevét irta. A fiatalság itt _
úgy látszik - katonai fegyelmet tart fönn.

A moszkvai knütűrporkbom. megtekintették a gyeT-
mekek: osztályát. Azt mondották, hogy a gyeTme-
keknek éppen most mutatják be a technika vívmá-
nyait. De mi volt ez? - Tankok! A tolmács azt
mondta: A gyeTmekeknek meg kell tanulni, hogy ho-
gyan védjék a hazát.

A tapasztalatok azt mutatuüc, hogy Oroseorseáq
nem békés jövőre készül. ErTől tanuokodott egy mozi-
előadás is Leningrádban, amely a háború borzalmait
mutatta be, viszont eezei végződött: "Az ellenség a
·határon van, tehát fegyverben kell állnunk."

Oroszorseáq egyáltalán nincs népoktatás tekinte-
tében se azon a fokon, amelyet a pTopaganda hirtiet,
Ez érthető is, nemcsak azért, mert Oroszorseáq az
utolsó 100 év alatt elmartuit a nyugat közműveZödésé-
től, hanem aeért, mert diktatúra és kiméletlen erőszak
umlkodik. A haladás pedig feltétlenül megkívánja a
protestántizmus vívmányának: a szabad kutatás elvé-
nek tiszteletben tartását.

SZéchenyi György érsek,
Kollonics barátja,

az ellenreformáció vezérharcosa.
, ",,; .Mostanában, a Széchenyi-tanulmányok so-
rán, sok szó esik a nagy Széchenyi őseiről. He-
gedüs'Loránt a sokat vitatott kiváló regényében
egymás mellett közli Széchenyi György eszter-
gomi érsek és gróf Széchenyi István arcképét. .
Az érsek arcképe Fraknóí Vilmos művéből is
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eléggé ismeretes. Zord arcvonások. 'az erély, sőt
erőszak rí ki a bajuszos, szakállas prímás ábrá-
zatából. A szelídségnek, jóságnak, a lelki fi-
nomságnak ugyan semmi nyoma sincs ezen az
arcon. Hegedüs úgy jellemzi az első Széchenyie-
ket, mint a magyar "ősparaszt" típusát. Az ér-
sek atyja, Széchenyi Szabó Márton még föld-
mívelő jobbágy volt s ifjúkorában fia, György
is még törte az ugart. Élete fogytáig földszerzés
volt az ősvágya, A nemesi levelet 1629-ben Páz-
mány Péter szerezte meg számára. Ebben benne
van: "Statu et conditione ignobili." Későn
kezdte a teológiát (33 éves korában) es korán
végezte Bécsben, mint hirhedt kor- és munka-
társa, Kollonics Lipót, aki előbb katona, máltai
lovag volt.

Hegedüs Széchenyi érsek néhány erőszakos
fellépését írja le jellemzésül. Fraknói Vilmos is
közli, miként lett a család gazdagságának meg-
alapítója. Még a családi és magánéletben is
"zord és kíméletlen" volt. (Széchenyi F. életr.
26.1.) Valóságos Mathuzsálemmé lett a főpapok
között. 103 évet élt. (1592-1695.) Volt sellyei
plébános, esztergomi kanonok Pázmány mellett,
csanádi, pécsi, veszprémi, győri püspök, kalo-
csai s végül esztergomi érsek. Magasztalják
egyházi alapítványait. Aki hetven évig élvezett
főpapi jövedelmeket és se fia, se lánya, se fe-
lesége nem volt, az bizony egyházi célra is ad-
hatott! Élete végéig százezreket kölcsönzött il
császárnak és konfiskált uradalmakat kapott
érte. Kollonics kamarai elnök, ha megszorult,
tőle kérte a pénzt. Egyik jószágot a másik után
vásárolta. Rokonaira óriási vagyont hagyott.

Aki egyháztörténetünk lapjait forgatja, az
sokszor bukkan Széchenyi György püspök és
érsek nevére s olyan tulajdonságát is megis-
meri, melyet nem a .magyar "ősparasztságból"
örökölt, hanem idegen talajból, Bécsből és Ró-
mából plántáltak bele. Facta loquuntur.

L. A győri és az erdélyi eset.
Győri egyházunk történetét kutatva, a Nem-

zeti Múzeum Quart. Lat. '1185. számú kéziratá-
ban Széchenyi akkori püspöknek olyan szavait
találtam feljegyezve, hogy szinte kételkedtem:
még abban a korban is (XIV. Lajos, 1. Lipót)
művelt magyar ember mondhat-e ilyent a maga
fajtájáról. maga véréről, aki szintén szellemi
munkás, magyar lelkész, tanító. De meg kellett
győződnöm, hogy bizony mondta, hiteles.helyen
is megírták ezt. A vakbuzgóság és vallásgyűlö-
let elfojtotta benne a hazafiúságot és emberies
érzést. A dunántúli evangélikus egyházkerület
jegyzőkönyve II. kötetének 495. lapjára Pereny-
nyei Bálint egyházi jegyző sajátkezűleg írta
latin nyelven az üldöztetések sorozarába a kö-
vetkezőket:

.Győr, 1671. Aug. 4-én. Széchenyi György
kalocsai érsek (és győripüspök) parancsára
ennek szolgái révfalui hajdúkkal és őfelsége
győri muskétásaival annak a háznak és udvar-
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nak kapuit, melyet az evangélikusok nak vallás-
gyakorlatuk helyéül adtak, s melyet körülbelül
24 év óta békésen bírtak, fejszékkel erőszako-
san betörték és szétvagdalták. Az evangélikus
lelkészeket, Bognár György ágostai hitvallású
és N. N. (Komáromi Sűlye István) helvét hit-
valIásút és mindkét iskolának rektorait, a mi
iskolánkét, Aáchs Mihály, kezeiknél fogva meg-
ragadván, az érseknek szolgái előbb az érseki
udvarba vezették, akiket meglátván, maga az'
érsek az ablakbólkiáltott ki e szavakkal: "Ne
hozzátok ide az ebeket, hanem a pusztai kapura
vigyétek ki!" (E szavak magyarul írva Más né-
ven a fehérvári kapu volt ez, amelyen túl állott
a vesztőhely.) És így a legnagyobb gyalázattal
azon a kapun át, mely a pusztaságból a török
hódoltságba vezet, kivezették és kiutasították a
nevezett lelkészeket és tanítókat azzal a szigorú
fenyegetéssel, hogy sehol a nevezett érsek egy-
házmegyéjében tartózkodni ne merészkedjenek,
és meg ne próbálják."

Bognár György lelkész előbb Kőszegre,
majd pedig a török hódoltságba menekült s Bel-
grádig eljutott. Aáchs Mihály pedig a kurucvilág
költő-papja volt, jeles imakönyv- és énekíró.
Nevét az irodalomtörténet őrzi. Mint nemescsói
lelkész halt meg 1708-ban, Egy búcsúztatóját
most fedeztük fel Erdélyi Pál gyüjteményében.

Ily módon folytatta Széchenyi érsek az ül-
dözést másfelé is. A bejegyzés szerint Edvi Il-
lés Gergely, akkori vásárosfalui lelkészt, aki
1671-ben Vicza nevű filiába sietett, az érsek
emberei a lováról levonták s a kapuvári börtön-
be hurcolták, megverték, majd a Rába vizébe
is beledobták. Edvi Illés 1675. április 29-én Ná-
poly közelében vérhasban elgyengülve, a szamár
hátáról lebukott és szörnyethalt. A kísérő ka-
tonák ruháját levonták és temetetlenül hagyták
ott az úton. Képben is megörökítették. Malom-
sokon emléktábla hirdeti a vértan uságát.

De Széchenyi Györgynek már mint esz-
tergomi kanonoknak, jóval korábban is volt
egy másik nagy esete. Lórántffy Zsuzsánna, I.
Rákóczy György fejedelem hitvese; a magyar
nők eszményképe, 1642-ben "Mózes és a prófé-
ták" címen a református vallás igazságait bizo-.
nyító szentírásbeli helyeket adott ki Lukács 16,
29. versére utalva: "Vagyon Mózesük és prófé-
tájuk, hallgassák azokat." (Gyulafehérvár, 4.
r. 180 1.) Erre válaszolt névtelenül valamely
durva lelkű papi ember "Nova Transsylvanica"
(Erdélyi Újság) című mocskos gúnyirattal. A
fejedelmi nőt nevének első szótagjáról előbb ló-
nak, a férjét pedig kocsisnak nevezi. Majd pedig
vérig sértő hasonlattal mondja: "Hajdan a
frigyládát két ünő vonta a filiszteusok földéről.
Júdeába, most pedig egy tehén húzza ezt." Rá-
kóczy iszonyú haragra gerjedt. Bogádi Andrást
azonnal a császárhoz küldte, elégtételt, a szerző
kinyorriozását követelte. Tudni akarta, nincs-e
Esterházy nádornak, .vagy Lippay prímásnak
része benne, de főként Rajky Gáspár jezsuitára

gyanakodott. A lovagiatlan, sértő merényletet
a római katolikusok is szégyenelték. Rákóczy
főként a beteges, érzékeny felesége előtt titkolta
a dolgot. Még saját papjának, Keresztúri Pál-
nak "Taljo" című hasonló hangú válaszát is
megsemmisítette: "Az typographus nyomtatá-
sát senki ne jelentse, aki életét szereti." Való-
sággal halálra kereste a mocskos irat szerzőjét,
akinek szerencsére sikerült titokban maradni.
Csak annyit tudtak meg, hogy Pozsonyban vagy
Bécsben nyomatták. Illésy János levéltáros csak
250 év mulva, egy 1642. évi, a bécsi udvartól a
prímáshoz intézett fogalmazványon fedezte fel,
hogya mű írója, a fejedelemasszony lovagtat-
lan támadója: Széchenyi György, esztergomi
kanonok volt. (Illésy J. Nova Transs. Talio. M.
Könyvszemle. 1891. 220 1.)

Ha Rákóczy megtudja, nejét féltő nagy ha-
ragjában könnyen határt szabhatott volna an-
nak a 103 évre nyúlt hosszú életpályának, de
titokban maradva, a mocskos gúnyirat is egyik
lépcsője lett a gyorsan emelkedő kanonoknak.
Volt benne valami az "ősparasztiságból". Hege-
düs Loránt jól nyomozta ki.

D. Payr Sándor.

A svéd dlakoníaszervezet.
(Az Országos Luther-szövetség fi.gyelmébe.)

Meggyőződésem, hogy az Országos Lutherszövet-
ség vezetősége állandó, éber figyelemmel kutatja az
útat, melyen kítüzött célját, evangélikus egyházunk
hathatós megsegítését, mindjobban elérhetné. Önálló
elmélkedés helyett e sorokban 'bemutatni óhajtom rö-
vid tájékoztatóban a svéd evangélikus egyházban annyi
áldást teremtett diakóniaszervezetet, - (Svenska Kyr-
kans Diakonistyrelse) - nem azért, hogy másoljunk,
hanem azért, hogy e gazdag munkásság fölött el-
gondolkozzunk.

Mi a svéd diakóniaszervezet ?
Központi tanácsadó az önkéntes egyházi munka

irányítására, azzal a céllal, hogy gazdagabban bonta-
kozó gyülekezeti élet és keresztyén szeretetmunka fej-
lesztésén munkálkodjék. (Alapszabályok 1. pontja.)

Tanácsadószerve az egyháznak. Elnöke a minden-
korí. érsek, többi tagját pedig lelkészekből és világiak-
ból egyenlő számban az egyetemes gyűlés választja: Ez-
időszerint 6 tagja van, 4 póttaggal. 1910-ben alakúlt.
Számadásait az állam vizsgálja fölül, évi munkásságá-
ról pedig az egyetemes gyülésnek számol be.

Alapszabályai részletkérdésekkel nem foglalkoz-
nak. A szervezet maga keresi a legjobb útat, amelyen
az egyház érdekeit szolgálö intézménnyé lehet minden
kerületben, annak minden gyülekezetében.

Ennek a diakóniaszervezetnek rövid története fé-
nyesen bebizonyította már, hogy mily nagy érték a
munkája, mit ér az, ha egynéhány hozzáértő egyházi.
és világi ember teljes búzgóságát szenteli oda olyan
töladatoknak, melyek fontosságát mindenki hajlandó
beismerni, de amely munkára sem megbízatást nem
kapott, sem személyes elhivatástnem érez minden
ember.

Hogyan dolgozik a diakónictszervezet?
Ha működésének külső formáit nézzük, úgy a

következők adják meg a választ a kérdésre:
1. A szervezet rendes gyűlései által. Évenkent 5

rendes gyűlés van, folyó ügyek megtárgyalására.
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2. Dolgozik a szakosztályok útján. Ilyenek: Iro-
dalmi, gyülekezeti, szociális, gazdasági és egyházmű-
vészeti szakosztály. Ezek irányítóit a diakóniaszerve-
zet a bel- és kültagokból válogatja ki.

3. Dolgozik központi hivatala által. Itt fut össze
minden hivatalas munka szála és itt adnak fölvilágo-
sítást és tanácsot a gyülekezeti munka, a jótékonyko-
dás megszervezésére.

4. Dolgozik titkárai útján. Jelenleg 4 utazótitkára
van, Lelkészemberek. Van 2 női ifjúsági titkára, cser-
készvezetője, egyházi énekirányítója, és jegyzője, akik
az igazgatóság utasítása szerint tartoznak elvégezni
munkájukat. .

Ha a diakóniaszervezet működésének belső tartal-
mát nézzük, úgy röviden a következőkben lehet tevé-
kenységét egybefoglalni :

1. Az eredményes egyházi munka érdekében cél-
irányos eszközökről gondoskodik. Igy pId. foglalkozik
könyvkiadással. Megalapította a hihetetlen módon föl-
virúlt Diakóniaszervezet Könyvkiadó R.-T.-t. - Van
egyházművészeti szerve, melynek állandó kiállítása van
a fővárosban, itt készítenek templomberendezéseket.
Egyházi lapokat ad ki. Egy hetílapot, (F'örsamlíngs-
bladet) , egy ifjúsági lapot (Sveriges Ungdom) és
egy gyermekújságot. (Sveriges Barn.) Van külön lapja
a betegek részére. (Ljus och Kraft - Fény és Erő.)
Diakóniai, szociális -kérdésekkel foglalkozó, valamint
jó szépirodalomból álló kölcsönkönyvtára van. Kb. 100
vetítöképsorozata, van. Kész programot bocsát ki a
gyülekezeti esték -és ifjúsági esték tartására és az eh-
hez szükséges irodalmat is adja.

2. Dolgozik azáltal, hogy tanfolyamokat és össze-
jöveteleket rendez. Tájékoztató tanfolyamokat a gyer-
mekek és· ifjak közt végezhető eredményes egyházi
munkáról. Felnőtt fiúk tanfolyamát. Tanítók és tanító-
nők részére teológiai-pedagógiai tanfolyamokat. Vasár-
napi iskolai és íf'júságt vezetői összejöveteleket. Beteg-
ápoló tanfolyamot. Egyházmüvészet ismertető tanfolya-
mot.. Természetesen a diakóniaszervezet munkásai nagy
tapasztalataikat kívülálló körökben is ismertetik.

3. Dolgozik a diakóniaszervezet titkárainak prédi-
kációs és elöadómunkássága útján a különböző kerüle-
tek különbözö gyülekezeteiben.

4. Megalapította a Svéd Egyház Önkéntes Építö-
alapját, - ezidőszerint 280.000sv. kcrona tőkével, -
ez kamatmentes kölcsönöket folyósít olyan templomok,
kápolnák, gyülekezeti otthonok, stb. építésére, melyek
csak önkéntes adományok útján létesíthetök.

5. A lelkészhiány enyhítésére teológusoknak tanul-
mánysegélyt nyújt.

6. Anyagilag támogat más egyházi mozgalmakat:
ifjúsági tanfolyamc.kat, tengerészmissziót, stb. És er-
kölcsi súlyával támogat minden jószándékú megrnoz-
dúlást, melynek elöbbrejutásához szükséges a meleg
fölkarolás.

7. Alapítványokat, adományokat kezel, egyházi
célra tett végrendelkezéseket közvetít, stb.

8. Megalapította és fönntartja a világiakat egy-
házi munkára képesítö iskoláját, melynek megmérhe-
tetlen a jelentősége a svéd egyház jövőjére.'

9. Általában figyeli az egyházi élet fejlödését, a
fölmerülő kívánságokat, hogy minden végen segíthes-
sen, sohasem uralkodó vággyal, hanem mindig a szol-
gálat lelkével.

Miből tartja fönn magát a diakóniaszervezet ?
Bérmentes póstai levelezés jogán kívül semmi va-

gyona. Adományokból és templomi gyüjtésekből tartja
fönn magát. Az országos hálaadóünnep Clffertóriuma
az övé. Ö kapja az ifjúsági munkára és az építő-alapra
egy-egy vasárnapnak az offertóriumát. Az ifjúsági of-
fertórium rendszerint újév napján tartatik' meg. Ilyen
úton is annyi az önkéntes támogatás, hogy évi 150.000
sy. koronás költségvetéssel dolgozik.

*

Ennyit óhajtottam ismertetésül elmondani. Csak
annyit jelzék még, hogy a svéd diakóniaszervezetben
lüktető szép és gazdag életet így betűkkel nem lehet
megrajzolni.

Ha jól elgondolkozunk ezeken a dolgokon, meg
kell állapítanunk, hogy a mí kis egyházunkban is sok
minden megvan a föntebb ismertetett munkából. Csak
nagyon széthullö s éppen ezért erőtelen. Könyvkiadás-
sal Luther Társaságunk foglalkozik, nemes készséggel;
de sokszor leküzdhetetlen nehézségek között. Van az
Orsz. Lutherszövetségnek hetilapja, .ez az újság az:
"Evangélikus Élet". Van egy elég jó ifjúsági lapunk:
"Ifjú Évek" címen. De mindezek elhagyatottságukban
meglehetősen nehezen tudnak megküzdeni a vi-
szonyokkal. Ha az Országos Lutherszövetségben mínd-
ezeket egyesíteni lehetne, egymást támogatnák. - Ami
a svéd diakóniaszervezetben a legfontosabb, az a 4
utazó lelkész-titkár munkássága. Ebben a tekintetben
mí még előnyösebb helyzetben is lehetnénk. Svéd-
országban az utazó-titkároknak olyan távolságokat kell
megtenniök, mínt a Balkán-félsziget alsó csúcsa és a
Balti államok közötti distancia és csak négyen vannak.
Nálunk sokkal kisebb távolságokra be lehetne állítani
az. egyetemes és a négy kerületi mísszíós-Ielkészt. Mun-
kábaállításuk külön kiadást nem jelentene, utazásuk at
és talán levelezésüket is, költségmentessé lehetne tenni.
Igy e munkánál kiadásoktói nem kellene félni. - Hogy
evangélikus egyházunknak 'ilyen fajta munkára sürgő-
sen szüksége van, az nem is lehet kétséges.

Wolf Lajos.

FIGYELÖ.
A Pesti Hírlap április 25-iki száma ismer-

teti Fejér vármegye közgyűlésének lefolyását
és közli Szabó Jenő c. kanonoknak a katoliku-
.sokat ért sérelmek miatt tett felszólalását, va-
lan\int az alispánnak azonnal - a tett meg-
torló lépések et bejelentő - válaszát.

Nem ismerjük a szóban forgó sérelmeket
és így azokhoz nem is szólhatunk. Csak a meg-
torlás gyorsasága és mértéke lep meg bennün-
ket. Elgondolkozunk:.· mi lehetett az.. amiért
azt a református papot vád alá helyezték.
Eszünkbe jutott, hogy a közigazgatás és kor-
mányhatalom egyáltalában nem sietett és ma
sem siet eljárást indítani, avagy megtorló in-
tézkedést alkalmazni azon katolikus lelkész. el-
len, aki a "Ne temere" kezdetű bulla alapján a
vegyes házasságot ágyasságnak hírdeti és a
protestánsok házasságát meg nem kötöttnek
mondja. Ezek a tanítások pedig felfogásunk
szerint kihatásukra való figyelemmel feltétle-
nül sértőbbek úgy az államhatalomra, mint a
protestánsokra, mint aminőket ahivatolt hir-
lapi közlemény sejttet. bv.

*
Arcul ütöttek a váci vonaton egy szerze-

test. Nem fontos, mi váltotta ki ezt az inzul-
tust. A cselekedet' maga annyira megdöbbentő.
annyira egyedülálló és annyira jellemző ko-
runkra és a mai ember jó ízlést és minden te-
kintélyt hányiveti módon sértő gondolkozására,
hogy ellene nekünk is föl kell emelnünk tilta-
kozó szavunkat. Hol a hiba? A gyermekszobá-
ban, a családi hajlékban, az iskolában, vagy a
társadalomban, vagy mind valamennyiben
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együtt, hogy ez a mai krakélertempó már a
.papi palástot sem kíméli ? Ez az eset bocsá-
natkéréssel nem találhat befejezést. Konzek-
venciák levonása az egész vonalon elkerülhe-
tetlen. Igaza van egy napilapnak, az inzultáló
önmagát ütötte pofon. De pofon ütötte az egész
mai gondolkozást is.

~ H_I_R_E_. _K.__ -=--I riJ--=1

HÚSVÉT UT ANI HARMADIK VASARNAP.

János 16~16-23.
Bánatot és szomorúsáqot hírdet a M eg-

váltó övéinek> mert mint áldozati bárány föl-
megy a megáldoztatás hegyére> hogy a világ
üdvéért meghaljon. De így kell ennek lennie.
Szükséges ez a szomorúság, hogy növekedje-
nek a Krisztusban és az igazi örömöt meg-
ismerjék. Kis gyermeket kereszteltem a napok-
ban. Az édesanya boldogan figyelte az ágyból
az aktust. Kérdésemre> Jbogy érzi' magát> azt
felelte> hogy irtózatos kínokat állt ki> mert ne-
héz komplikációlt előzték meg az új élet meg-
jövetelét. Most is gyönge és erőtele,n méq, de
nem érez mást csak örömöt. Vajha az Isten
annyi boldogságot adna kis fiának> amennyi
boldogság most az ő szívében van. Íme, a ta-
nítványok) Krisztu» minden igaz., tanítványai-
nak esete. Amíg annak sZÜJkségességétfel nem
is'merik) hogy Jézusnak halálra kellett adatnia,
hogy nyomában' nekik is szenvedniök kell) szo-
morúak és bánkódók. De amikor Krisztus ál-
dozata egész nagyságának jelentősége vilá-
gossá lesz előttük> .világossá 'az is> hogy csak
szenuedés emelheti lelkeinket Istenhez, örömü-
"ket és nagy gyönyörűségüket senki többé el
nem veheti. '

- Az "Evangélikus Élet" szerkesztősége és kiadó-
hivatala leggyorsabban ezen a címen érhető el: ,,Evan-
gélikus Élet", Budapest, 112. Postafíökj ".

- A pesti magyar egyház évi közgyűlése. A pesti.
evangélikus magyar egyházközség április hó .30-án tar-
totta .évi rendes közgyűlését Tolnay Kornél ny. Máv.-
elnökigazgató, egyházközségi felügyelő és Kemény La-
jos esperes, igazgató-lelkész elnökléséveI. Tolnay Kor-
nél megnyitója után Kemény Lajos terjesztette elő az
egyházközség múltéví állapotáról kimerítő jelentését.
Összefoglaló beszámolót nyujtott egyúttal arról a
munkáról, amely a most lezárulö hatesztendős ciklus-
ban a jelenlegi vezetőség alatt az egyházban folyt, mely
idő alatt az egyházi élet minden vonatkozásában örven-
detesen fejlődött. Tolnay Kornél és v. Sárkány. Jenő
II. felügyelő az új ciklusban nem óhajtván vezető állá-
sukat megtartaní. önzetlen és hűséges munkájukat Ke-
mény Lajos igazgató-lelkész köszönte meg meleg sza-
vakkal. Az egyházközségi közgyűlés az így megürese-
sedett I. felügyelői állásra Tomcsányi V. Pált, ny. ígaz-"
ságügyminisztert, a II'. felügyelői állásra pedig dr.
Konkoly Elemért jelölte egyhangúlag. Ugyancsak ez a
közgyűlés mondott köszönetet a pesti magyar és német
közös egyház elnöki tisztségéről lemondó dr. Háberern
J. Pál ny. egyetemi tanárnak s jelölte helyére egyhan-
gúlag dr. Németh Ödön egyetemi tanárt, a közös egy-
ház eddigi .ískclai felügyelőjét.

Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi számának hírei
közé két sajnálatos hiba csúszott. A "Házasság" címü
második közleményűnk helyesen így hangzik: Inat-
niczky Pál és Horváth Irma május hó másodikán dél-
után 6 órakor tartják esküvőjüket a budapest-fasori
templomban. - A csömöri egyházközség jelölésévei
foglalkozó hírben Szlany Pál békéscsabai vallástanár
helyett Szlovák Pál bakonycsérnyet lelkész olvasandó.
Szlany Pál az állásra nem pályázott.

- Segédlelkészáthelyezések. D. Kapi Béla püspök
Rusznyák Ferenc s.-lelkészt Sopronból Bikácsra he-
lyezte adminisztrátornak, helyére Novák Elek kőszegi
s.-lelkész ment. Kőszegre Greifenstein Zoltán, Német-
országból hazatért segédlelkész helyeztetett -.

- Konferenciák a csanád-csongrádi egyházmegyé-
ben. A csanádalberti-i egyházközség meghívására ápri-
lis 27-én Pitvaros, Ambrózfalva, Battonya és Csanád-
alberti egyházak presbiterei jöttek össze konferenciára,
amelyet istentisztelet vezetett be. Előadók: Kárász
Mihály és dr. Níkelszky Jenő egy oázfelügyelök és Ben-
kóczy Dániel battonyaí lelkész voltak. A konferen-
cia nagy érdeklődés és hasznos viták között folyt le.
A konferencia tárgya 'a presbiteri munka volt. - Máj.
6-án a szegedi Egyetemi Luther Szövetség zárja bel-
missziói munkaévét, amikor is dr. Gerlei Ferenc egye-
temi tanársegéd, és dr. Kiss Ferenc egyetemi orvospro-
fesszor tartanák evangélízációs előadásokat. Előbbi
"Szentírás az egyetemi ifjúság életében" címmel, utóbbi
"Az emberi felelőssség az Ige fényében" címmel. Az
evangélízácíós előadás után a lelkész szolgáltatja ki
az egyetemi ifjúságnak az Urvacsorát. - Május 7-én
Makó, Szentes, Szeged; Hódmezővásárhely, Tiszaföld-
vár evangélikus leányai részére lesz leánykonferencia
Hódmezővásárhelyen. Előadók: Orvos Emmi diako-
nisza (Mária szolgálata), Mondok Amália, a szegedi
Egyetemi Luther Szövetség alelnöke (Márta szolgá-
lata) és Turcsányi Márta tanárjelölt (Mire kötelez
bennünket a konfirmációi fogadalom).
- - Evangélikus tanítók értekezlete. Nagykanizsáról
jelentik: A somogymegyei és zalamegyei evangélikus
tanítók kétnapos értekezletét Nagy Lajos esperes áhíta-
ta vezette' be. D. Kapi Béla püspök az evangélikus nép-
iskola hivatásáról és felelősségéről és a népiskolai val-
lásoktatás fokozatairól és egységéról, az evangélikus
tanítók egyháztársadalmi munkájáról és az evangélikus
tanítók egyéniségéről tartott előadást. Fazekas János
szentantalfai igazgató vasárnapi iskolai tanítást muta-
tott be. Mesterházy Sándor somogymegyei egyházme-
gyei esperes és Németh István porrogi igazgató tartott
még előadást. Az értekezlet végeztével dr. Kapi Béla
püspök záróálÍítatot mondott, majd Urvacsorát osztott.

- Kerületi lelkészértekezlet. A tiszai egyházkerü-
let lelkészeí április hó 26.-27. napjain gyül tek össze
Abaújszántón tavaszi lelkészi konferenciájukra. 26-án
vallásos estély volt a templomban, amelyen a helyi
közremüködökön .kívül Tóth József, dr. Dómján Elek
és Marcsek János szolgáltak. Kiemelkedő volt dr. Dom-
ján Elek előadása, amelyben a keleti népeknek az örök-
életben való hitét ismertette. Másnap Marcsek János
a liturgia egységesítéséröl tartott előadást, amelyben
ismertette a mozgalom különböző irányait, végül be-
mutatta a deáktéri templomban próbaképen bevezetett
liturgikus istentiszteletet, amelyet kiinduló pontnak el-
fogad, hiszen ennek keretében szépen érvényesíthetök
még a kívánságok. Ez a kérdés további megvitatásra
az őszi értekezlet elé kerül. Pass László a belmisszió
irányelveiről, céljáról, ágairól tartott előadást, amely
feltárta a különböző helyeken megvalósítható munka-
ágakat. Az elnök a nyugdíjintézet tagdíjjárulékainak
a leszállításáról terjesztett elő javaslatot, mely az
egyetemes lelkészértekezlet elé is fog kerülni. Kedves
vendége volt az értekezletnek dr. Zelenka Lajos kerü-
leti felügyelő, akit az elnök és a tagok melegen üdvö-
zöltek tízéves kerületi felügyelői jubileuma alkalmából.

- Az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet,
mínt az egyetemes egyház kiadványa a napokban je-
lent meg nyomtatásban. 1933 július I-ével lép érvénybe.
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A Budai Luther Szövetséget a belügyminiszter
feloszlatta, A feloszlató belügyminiszteri végzés sze-
rint a szövetség alapszabályellenesen működött.

- A Szarvasi öregdiákok Szövetségének Székács
József-emlékünnepe. A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége
folyó évi május hó 6-án, szombaton este 8 órai kezdet-
tel a "Magyar Világ" vendéglő k~l?nter~ében (V., V~l-
mos császár-út 68.) a rendes havi összejövetel keretem
belül a szarvasi főgimnázium volt kiváló tanulóinak
emlékciklusában Székács Józsefről, a kíváló egyház-
férfiúról és költőről emlékezik meg. A megnyitót dr:
'Raff'ay Sándor püspök, az emlékbeszédet dr. Benkő
István tanár tartja.

. - Az, Egyetemi Luther Szövetség május 3-án dél-
után 7 órakor vitaestet 'tartott az Egyetemes Evang.
Egyház székházában, amelye,n ~r. ?~,:d~. Lá~ZI~ h~tok-
tatasi igazgató "A keresztyenseg újjászületése cimen
tartott előad~st.

- Sajtövasárnap Győrött. ~ győri egyház ~~~iliS
30-án a sajtóvasárnapon, délutan nagy musoros unne-
pet r~ndezett a templomban. Turóc,zy ~oltán és Sza,b~
József lelkészek imádkoztak, Szánto Robert az egyházi
sajtóról, a sajto támogatásának szükségességéről és a
sajtó munkásaínak felelősségéről tartott előadást, Fo-
dor Kálmán müvészí orgonajátékkal győnyörködtette
az egybegyülteket és az egyházi éne.kk~r ugyan.csak
Fodor karnagy vezényletével egy Kráhk es egy Kirch-
ner szerzeményt adott elő.

- A Kispesti Evangélikus Ifjúsági Egyesület ren-
dezésében május hó 7-én délután fél 5 órai kezdettel
a Szent Imre herceg-úti Polgári Leányiskolában nyitja
meg dr. Molnár József polgármes~er ~orsche!t ~il:-
lós autódidakta kiállító müvész gyüjteményes képkíállí-
tását és a Kíspestí Evangélikus Ifjúsági Egyesület' ál-
tal rendezendő előadást, melyen színre kerül a "Piros
ruhás hölgy" címü vígjáték.

, - Miskolcon elkobozták a Református Egyházi
Értesítőt. A miskolci reformátusok lapját, a Reformá-
tus Egyházi Értesítőt, valamint Szabó István miskolci
ref. lelkésznek, a Szent Jobb történetéről írott könyvét
a vizsgálóbíró elkobozta. Mindkét esetben ~.it!elekeze~
elleni izgatást és a magyar nemzet megbecsulese ellem
vétséget látott fennforogni. A lapot is Szabó Istvánnak,
a Szent Jobbról írott közleménye miatt foglalta le. Ez
a lapnak husvéti száma volt, amelyben ,a~ ~sszes. ma-
gyar református püspökök egy-egy husvéti CIkke J~lent~
meg. A miskolci reformátusok nagy felháborodassal
tárgyalják ezt az esetet és védele~~rt a vá~.taIl:~cshoz
és memorandum formájában a míníszterelnökhöz for-
dulnak. - Mi ez? A Töreky-itélet hatása? Ha ezeket
a dolgokat komolyan venné~ min?en 'von!llo?, é,vtizedek
óta a katolikus magyar sajto mmden peldanyat lefog-
.lalhatták volna. De hát úgy látszik, még mindig nem
tanultákmeg az egyenlő mértékkel való mérést!

- Uj egyházfelügyelő. Sztranyavszky, S?ndOrnak,
a Nemzeti Egység Párt ja elnökének lemon~asaval meg-
üresedett egyházfelügyelői tisztségre a het~zer l~lket
számláló pesterzsébeti gyülekezet Klenner Jozsef ipar-
iskolai igazgatót választotta meg.

- Lelkészválasztás. A téti egyházközség ápr. 23-án
egyhangúan Lukácsy Dezső eddigi adminisztrátort vá-
lasztotta meg lelkészének.

- Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök a pápai lel-
készkörzeti konferencia alkalmával, április 20-án, Pá-
pán avatta lelkészekké Nagy Gábor és Kádár Gyula
végzett teológusokat.

- Az olaszországi valdensiek egyháza kímondta,
hogy ;t4 évi egyhelyben töltött szolgálat után vala-
mennyi prédikátor helyet cserél, ha~sak a g~ülek~zet
.tagjainak négyötöde nem ragaszkodtk a lelkesz VISZ-
,szatartásához.

- A japán császári egyetem kftüntetett egy evan-
gélikus teológiai tanárt. A japán császári egyetem 1933
január 2-án doktori címmel tüntette ki S. Sato 'evang.
teológiai tanárt. E kitüntetés a szenzáció erejével hat,
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mert ez az első alkalom, hogy keresztyén tudós a csá-
szári egyetemen doktori cimet kapott. Dr. Sato doktori
címét Luther Mártonról írt számos tanulmányáért
kapta.

- Értesítés. A lelkészi hivatalokat ezúton értesí-
tem, hogy a tavalyi (egyszerübb és színes) konf'írmá-
ciói "fogadalmi lapok" teljesen elfogytak. Az idén csak
arany nyomással készültek. Ára 15 fillér, 10 darab
rendelésnél 12 fillér és a postaköltség. Esetleges kér-
dezősködések esetén válaszbélyeg melIéklését kéri özv.
Stefezius Istvánné, Budapest, I., Bercsényi-utca 12.,
IV. emelet, 13.

KERELEM!

Az 1800 ev. lelket számláló csabacsüdi missziós
egyház 6 évi szívós küzdelem és erőfeszítés után ima-
ház és paplak építéséhez kezdett a mult év elején,
hogy ezzel megvesse alapját anyaegyházzá való ala-
kulásának. A mult év katasztrófális terméseredménye,
valamint a terményárak alacsonysága azonban a szé-
pen megindult munka folytatását lehetetlenné tette.

Csabacsüd egy újonnanaÍakult község, melyben
maga a politikai alakulat is a kezdet nehézségei vel
küzködik, éppen a fentvázolt gazdasági okok folytán.
Minden tiszteletet, megbecsülést és támogatást meg-
érdemel tehát a lakosság - hithűség és egyházszere-
tetét bizonyító - azon erőfeszítése, mely a politikai'
alakulás nehézségei s a gazdasági válság minden
kényszerítő szorítása ellenére is, kétségbeesett erőfeszí-
téssel küzdött és dolgozott az imaház és paplak fel-
építésén. A gazdasági krizis végül mégis győzött a
hívek kitartásán, s ma az a helyzet, hogy az építke-
zés a mult év őszén félbe maradt, mert a befejezés-.
hez szükséges cea 1000 pengöt a hívek már semmi mó-
don nem voltak képesek előteremteni.

Kérve kérünk minden megértő ev. lelket, hogy
tehetségéhez mérten, ha csak fillérekkel is, járuljon
hozzá ezen hiányzó összeg előteremtéséhez s ezzel sze-
rezze meg a sctkat küzdött és szenvedett új egyház-
nak azt a lelki örömet, hogy az építkezés befejezése
révén saját imaházában köszönhesse meg imájába fog- .
lalva a jószívű adakozók könyörületességét.

Az adományok a csabácsüdí ev. egyház gondnoki
hivatalához küldendők.

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.

Lelkészeknek. A Belügyi Közlöny 1903. évfolyama
454. lapján a 82,897. B. M. számú rendelet szerint, ha
külföldi nö magyar áUampolgárhoz megy feleségül, a
házasfelek születendő gyermekeik vallására vonatkozó-
lag a törvényes hivatalos fórumok bármelyikénél érvé-
nyes megegyezést köthetnek. -' Istentiszteleteink re-
formjához. Az ilyen hangú közleményeknek nincs he-
lyük lapunkban. A jelen számban D. Raffay Sándor
tollából különben is cikksorozat indul, amely .a liturgia
történeti és más vonatkozásait óhajtja tisztázni. --
Érdeklődő. Olyan cikkekről, amelyek alatt szignálás,
vagy aláírás nincs, nem lehet {Lztmondani, hogy név-
telenül jelentek meg. E közleményekért helyt áll maga
a szerkesztő.

A szerkesztésért felelős:

SZÁNTÓ RÓBERT
A kiadásért felelős:
F'RITZ LÁSZLÓ

SZERKESZTÖSÉü TELEFONSZÁMA : 59-2-01

POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKi\RÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).
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Szerkesztőség és. kiadóhivatal:
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
IjJ,.ORS]:ÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BEL MISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész' évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

MÁS SZEMMEL~

Valami nagyon ránehezedett a lelkekre.
Csúnya-sötét viharfelhő talán, vagy fekete-
szárnyú nagy vészmadár, melyeltakarja a ra-
gyogó napfényt?

Egyre több és több oldalról hangzik fel a
rosszat-várók, rosszat-látók vészkiáltása. Né-
hányan már temetési énekbe is fogtak, mások
a halálharang kötelébe kapaszkodnak, hogy
idejében megkongathassák. Temetésre, nagy
temetésre készülnek. Es a nagy halott, a mér-
sékeltebbek szerint még csak nagy haldokló: a
keresztyénség, a Krisztus nyája.

Egyházi lapokban -és szószéken egészen
megszokottá vált már a sötét jövendölés. Ko-
moly emberek, vezető egyházi férfiak tollából
olyan sötéten folyik a tinta, olyan vészesen
hangzik a szó, mintha gyászjelentést írnának,
mintha halotti beszédet tartanának. Sorozato-
san vetik fel a kérdést: Miért hanyatlunk el?
Mit értenek az elhanyatlás alatt? A véget? A
halált? Mert így még a kérdés felvetése is vét-
kes kishitűség.

Akinek látó szeme van, az tisztában van
egyházunk helyzetével. Tudja, hogy a keresz-
tyénség általában, de különlegesen a mi magyar

. evangélikus Sionunk is komoly élet-halál har-
cot vív. Nem áltatja magát felesleges képzel-
gésekkel sem a jelent, sem a közel jövőt ille-
tően. Látjuk azt a hatalmas áramlatot, amely
egyre dagadó hullámaival a keresztyénség ellen
berzenkedik. Tudjuk azt is, hogy magyar evan-
gélikus egyházunk partjait szakgatja a kleri-

kálizmusnak, ultramontanizmusnak, vagy akár-
. mi másnak nevezett akció.

De hát elég ok-e ez arra, hogy még az
evangélium hirdetői is beálljanak a sirató asz-
szonyok közé kezüket tördel ni ? Szabad-e ne-
künk kétségeskednünk? Szabad-e nekünk kís-
hitüsködnünk,· akik az Istenben való bizodal-
mat prédikáljuk? Milyen érzéssel áll az oltár
elé az a lelkész, aki nem bízik igazságainak, -
Isten igazságainak - győzelmében? Hogy ma-
gyarázza a háborgó tenger lecsendesítését az a
lelkipásztor, aki a tanítványokkal együtt sirán-
kozik: Ments meg minket, Uram, mert elve-
szünk!? Az istentelenség hatalma ijeszt? Hát
nem láttunk Néró kertjében eleven szurokf'ák-
lyákat ? Az ellentábor térfoglalása rémít? Hát
nem láttunk még gályák padjain görnyedő ma-
gyar evangélikus lelkészeket ? Es mégsem ha-
nyatlottunk el. Mégsem vetette fei közülük
egyik sem azt a kérdést, még lelke mélyén sem,
amelyet valaki a multkoriban egyházi lap .ha-
sábjára merészelt írni: Ne legyünk-e mindnyá ..
jan katolikusok?

Hagyjuk már egyszer abba a siránkozást.
Üzzük szét a rémképeket, amelyek nyugtalaní-
tólag meredeznek elénk és az Istenben való bi-
zodalom kősziklájára kiállva, az Isten igazsá-
gainak győzedelmeben való hittel felövezve
magunkat, a biztos siker reményében folytassuk
munkánkat. Vagy ... dobjuk félre aBibliát,
vessük le papi köntösünket és ~lmélkedjünk
azon: "Van-e értelme annak, hogy életünket
mindenáron fenn akarjuk tartani?" . rmq,
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A liturgia mint istentisztelet.

Kétségtelen, hogy a liturgia mint. szolgá-
lat és szolgáltatás, egyházi vonatkozásban ~Z

istentisztelet egészét jelenti. A liturgia maga .
az istentisztelet, mint gyülekezeti cselekmény.

A magányos hívő otthoni istentisztelete et-
től szorosan elkülönítendő. Mikor Jézus azt
mondja: Te pedig) mikor imádkozol) menj be
a te magányos szobádba s bezárva az ajtódat
imádkozzál a te Atyádhoz ... (Mt, 6, 6), akkor
a képmutatók szokásától akarja' elvonni a' maga
híveit, de nem az istentisztelet módját, vagy
formáját akarja megszabni. A nyilvános, gyü-
lekezeti istentisztelettől Jézus sem ezzel a meg-
hagyásával, sem más rendelkezésével nem vonta
el tanítványait. Sőt maga is búzgón -vett részt
azokban (Ján. 18, 20). .

A tanítványok Jézus halála után is a zsi-
nagóga és a templom közösségében maradtak
ugyan, de külön is tartottak összejöveteleket.
Itt alakult ki a sajátos keresztyén istentiszte-
leti forma, amelynek legelső és legfőbb ténye-
zője volt a kenyér megtörése és az agapé, a
szeretetlakoma elköltése (Csel. 2, 46).

Pál apostol a Kor. 1. 11. és 12-ben nagy-
jából vázolja a gyülekezeti istentisztelet litur-
gikus, vagyis szolgáltatott elemeit. Itt is az úr-
vacsorázás áll a középpontban. A következő
szakaszban azonban már egyebekrőlIs vari szó
és itt a beszéd lép a vezető tényezők sorába. Dc
az Istentől adott kegyadományok míndegyíke
a gyülekezetben érvényesül, mert abba akarta
azokat elhelyezni az Isten (Kor, 1. 12, 28).
Ugyanezen levél 14. fejezete tovább vázolja a
gyülekezeti istentisztelet szokásait. Imádságok,
éneklések szőtték át és tették változatossá és
ünnepélyessé az istentiszteletet (Kor. 1. 14, 15.
Róma 15, 9. Ef. 5, 19. Kol. 3, 16. Jak. 5, 13).
Mindez az Ótestamentum népétől maradt Krisz-
tus híveire (Zsolt. 118, 15 stb.), amint azt az
utolsó vacsora történetéből is ismerjük (Mt.
26, 30).

A liturgia; vagy is a gyülekezeti istentiszte-
let tehát már az első híveknél változatos, szí-
nes, ünnepi megnyilatkozása volt a léleknek.
Vezetője a liturgus volt. Az apostol elejtett sza-
vaiból jogosan következtethetjük hogy kezdet-
ben a vezető egy istentisztelet keretében is vál-
takozott, aszerint, amint valakinek éneke, vagy .
imádsága, vagy kijelentése, tehát prófétálni
valója volt. Az istentisztelet állandó vezetői
azonban csakhamar a presbiterek lettek. Köz-
tük az episzkoposz, a felvigyázó, akinek bizo-
nyosan azért nem volt szabad neofitának, vagyis
újhívőnek lennie, hogy a liturgiát szabály 0-

s~n ,él ~udja látni. Mert az istentisztelet alap-
torvenyet az apostol ebben mondta ki: Minden
az illendőségnek és a rendnek megfelelően tör-
ténjék (Kor. 1. 14, 40). '

Hogya liturgiában kezdettől fogva meg-
maradtak a zsidó istentiszteleti szertartások

megszokott elemei, hogy később a pogány szo-
kások is "bef'úrakodtak, az természetes. Ahová
az ember megy, oda nemcsak a ruháját viszi
magával, hanem a gondolkodását és a szolrá-
sait is. De az egyéni keresztyén elemek marad-
tak a liturgia középpontjában: az úrvacsora és
az íge. Minden egyéb elem ezeket emelte ós
szolgálta.

Pál apostol már az első korintusi levelé-
ben panaszkodik, hogy akadnak, akik a gyüle-
kezeti összejöveteleket vallásos jellernéből ki-
vetkőztetik, amennyiben a szeretetlakomát hi-
valkodásra és elkülönülésre használják fel (11,
17-22). A szeretetlakomát tehát a szoros ér-
telemben vett liturgiától még az apostolok ide-
jében elkülönítették.

A vértanú Justinus a második század kö-
zepén írt .1. Apológiája 65. részében azt írja,
hogy a gyülekezetben (entha szünégmenoi eiszi)
önmagukért és az egész világért imádkoztak,
még pedig közösen (koinász eüchász). Ez imád-
ság után testvérként megcsókolták egymást
(allélúsz filémati aszpazometha paüszamenoi
tón eüchón) .. Azután odavitték a liturgusnak
(proesztóti tón adelfón) a kenyeret, a poharat
a vízzel és a keverékkel s mikor az azt átvette,
hosszasan imádkozott a Fiú és a Szeritlélek ne-
vében, hogy méltók lehessenek annak vételérc.
Az Áment az egész gyülekezet mondta. Mikor
az előljáró (proesztósz) az imádságot elvégezte
és a nép elő volt készítve (epeüfémészantosz
pantosz tú laú), a diakónusok mindenkinek ki-
osztották a kenyeret és a vizes bort (artú kai
oinú 'kai hüdatosz).

A 67. részben Justinus így ír: "Az égi nap-
ról elnevezett napon a városok és a falvak lakói
a közös helyen (epi to-aüto) összegyülekeznek
és az apostolok emlékezéseit (apomnémoneü-
mata, tehát még nem evangéliumok) és a pró-
féták Írásait olvassák, amíg az időből telik
(mechrisz enchórei). Mikor az olvasó elhall-
gat, az előljáró intő és búzdító beszédet tart.
Akkor mind összeállunk és imádkozunk s mint
már fentebb mondtuk, az imádkozás végezté-
vel kenyeret és vizes bort hoznak elő, mialatt
az előljáró nagy búzgósággal (hoszé dirnamisz
aütó) fohászkodik, a nép pedig rámondja az
áment. Ezután jön a kiesztás (metalépszisz)
mindenkinek, a meg nem jelenteknek pedig a
diakónusok viszik el (kai toisz ú parúszi dia
.tón diakonón pempetai). Ennek végeztével
gyűjtést tartottak az árvák, özvegyek; betegek,
foglyok és vándorlók számára, szóval a szüksé-
get szenvedők számára. Közös összejövetelein-
ket pedig vasárnapon tartjuk, mivel az az első
nap, amelyen az Isten a sötétséget és a vilá-
gosságot egymástól elkülönítve megterenitette
a világot, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus is
ezen a napon támadt fel a halottakból."

Az úrvacsorai szertartás misévé fejlődése
tekintetéből jellemző a 66. rész. "Ezt az eledelt
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(trofé) nálunk hálaadásnak (= úrvacsorának,
eücharisztia) nevezik, amelyben senki más nem
részesülhet, csak. aki igaznak vallja azt," amit
róla tanítunk, aki tisztára mosakodott a bűn-
bocsánat és újjászületés fürdőjében és úgy él,
amint azt a Krisztus meghagyta. Mert nem kö-
zönséges kenyérként és nem közönséges ital-
ként vesszük mi azt, hanem amint az Isten
ígéjé által testetöltött Jézus Krisztusnak a mi
üdvösségünkért teste és vére is volt, minket is
úgy tanítottak, hogy a saját igéjének' imád-
sága által megáldott eledel, amely a mi testün-
ket és vérünket átváltozás útján táplálja (kata
metabolén), a tulajdon testetöltött Jézusának'
teste és vére."

Justinusnál tehát már megvan a liturgia
minden lényeges eleme. Ezek alapján fejlődött
ki a harmadik században a Diatagai tón hagión
aposztolón dia Klementosz liturgiája, amelynek
menete a következő:

1. Psalmodia (=gyülekezeti ének). 2. Imád-
ság. 3. Két ótest. és két újtest. részlet felolva-
sása, közben megfelelő énekekkel. 4. Igehirde-
tés, amelyet salutatio és antifona előzött meg.
(Kor. II. 13, 13). 5. A katechuménok elbocsá-
tása. 6. Litánia, melyre az volt a felhívás: "A
hívők hajtsanak térdet, könyörögjünk Istenhez
az ő Krisztusa által, hívjuk segítségül mind-
nyájan egyetemlegesen az Istent az ő Krisz-
tusa által." 7. 'Kűrie eleészon. 8. Békecsók,
amelyre a diakónus így hívta fel a gyülekeze-
tet: "Csókoljátok meg egymást a szeretet csók-
jával. A papok csókolják meg a püspököt, a
nem papi férfiak (hoi laikoi andresz) a nem
papokat, az asszonyok az asszonyokat." 9. Ado-
mányok összegyűjtése. 10. Salutatio után az
úrvacsora bevezetése: praefatio. A püspök re-
citálva szólt: "Fel a szívekkel!" (Anó ton nún!)
A gyülekezet felelt: "Fenn vannak az Úrnál!"
Püspök: "Adjunk hálát az Úrnak!" A gyüleke-
zet: "Méltó ez és igaz dolog!" Erre következett
a praefatio hosszabb szakasza. 11. Sanctus és
benedictus. 12. Úrvacsorai imádság. 13. Con-
secratio és epiklészisz. 14. Commemoratio. 15.
Vétel előtti imádság, melyre Miatyánk-ot mon-
dott a gyülekezet. 16. Sancta sanctis. 17. Doxo-
logia. 18. Communio. 19. Hálaadás. 20.' Aldás,
elbocsátás.

Nyilvánvaló, hogy a liturgia az istentiszte-
let maga. Ma külön liturgikus és nem liturgikus'
istentiszteletről beszélünk, ami azt bizonyítja,
hogy egészen helytelen úton járunk. Hogyan
térhetünk vissza a helyes útra?

D. Raffay Sándor,

"Az igazi zsidók."
Az "Evangélikus Élet" 14. számában a fenti cím

'alatt fog'Ialkozik azon sorozatos előadások elsejével.
amelyeket Budapesten a katolfkus egyház a zsidók
evangélizálása érdekében indított meg. Aki ezen elő-

adásoknak az előzetes. bejelentését és az arról szóló
tudósítást figyelemmel és elfogulatlanul elolvasta,
amint azok a napilapok ban . megjelentek, annak alig
lehetett az első gondolata más, mint hogy a római egy-
ház erejének a tudatában olyan munkaterület meg-
munkálásához akar immár intenzíven hozzáfogni, ame-
lyet eddig jórészt elhanyagolt. Mert, hogy ll. keresz-
tyénségnek nagy feladata van a zsidósággal szemben,
az bizonyos. Ez a feladat pedig' az, hogya zsidóságnak
is mindig hozza az evangélium üdvösséges igéjét úgy,
mint ahogy a keresztyén egyház elkötelezés ben tudja
magát minden pogány néppel szemben. A napjainkban
annyira égetövé lett zsidókérdésnek egyetlen reális
megoldása is csak akkor következhetik be, ha elérke-
zik a zsidók megtérésének már Pál apostol által ~s
várva-várt ideje (Róm. 11.). Viszont minden olyan an-
ttszemítízmus, amely akár erőszakos pogromok útján,
akár gazdasági bojkottal - talán bízva valamely :í'aj
töretlen népi erejében ,- akarja a zsidókérdést meg-
oldani, lehet, hogy felismerte a zsídöságböl kiáramló
fertöző betegségek veszedelmét, de semmiesetre scm
hatolt le egész a probléma gyökeréig és még ke'Jé'1'-'
ismerte fel a kérdés megoldásához vezető hel" es . \. .
Ha tehát a katolikus egyház a zsidóság míssciouar.c-
sára vállalkozik, akkor oly feladatnak a szolgálatába
áll, amely egyetemes keresztyén feladat. Hiszen ne :·:e-
tedjük, hogy éppen evangélikus egyházunk is már ré-
gebben felismerte ugyanennek a feladatnak a :fontos-
ságát, - aminthogy Budapesten is van - persze ke-
vesebb újságírói asszisz ten ciával dolgozó, de nem ke-
vésbbé komoly - evangélikus zsidó-misszió.

Természetesen az a kérdés, hogy a római egyház
hogyan fog hozzá ehhez a munkához, Bangha pater
első ily irányú előadásáról a fentebb említett cikk :;.rója,
valamint G. L. ,- úgy értem soraikat .- nincsenek

.azon véleményen, hogy az a siker útján járt volna.
G. L. úgy ítél, "hogy amit Bangha elmondott, egy har-
madéves protestáns teológus megfontoltabb an mon-
dotta volna el" és siet hozzátenni egy katolikus lel-
kész ny.ilatkozatát, amely szerint, "amit ez a jezsuita
tanít, azt nagyon sok katolíkus hívő és lelkész nem
:::ogadja el". .

A magam részéről ezt a megítélést nem tudom
magamévá tenni és mivel úgy látom, hogy itt mélveb-
ben járó dolgokról van szó, azért .rövíden igyekezem
a helyzetet megvilágítanL

Bangha páternek az a nyilatkozata: "Valójában
mí vagyunk az igazi zsidók", nagyon félreérthető, de
aki- figyelemmel olvasta a B. H. tudósítását, az meg-
érthette, míröl van szó. Az t. L, amit Bangha pater
mondott, az őskeresztyénségbe, közelebbröl az Uj testa-
mentomba nyúlik vissza. Mert amikor az első keresz-
tyénség magát Jézus akaratából (Máté 16, 18.) a
Szentlélek müvekép "egyház"-nak tudja, akkor már
szóhasználatával is kifejezést ad annak, hogya hitet-
lenné lett zsidósággal szemben ö az igazi Izráel. Mert
az Ujszövetség által használt "elvklészia" szö a héber
"káhál" fordítása akar lenni és ez a szó Izrael gyüle-
kezetét, elsősorban az istentiszteletre összegyűlt gyü-
tekezetet jelöli meg. Pál apostol ilyen értelemben :le-
vezi Abrahámot a keresztyének ősatyjának. (Róm.
4, 1.) A hitetlenné lett zsidóság most már csak "test
szerínt.' származik Ábrahámtól, .Á.brahámnak ~ga.zi
magva viszont "az ígéretnek fiai", akik isteni válasz-
tás alapján oltattak be, mint vadhajtások az igaz Iz-
rael nemes olajfá jáha, míg a hitetlenné vált zsidóság
onnét kivágatott (v. ö. Róm. 9, 6. kk. és 11, 17. kk.).
Ezért "választott nemzetség, kírályí papság, szent nép"
a keresztyénség. (1. Pét. 2, 9., v. Ö. II. Móz. 19, G.)
János evangéliom a szerint ugyan ebben az értelemben
mondja Jézus a hitetlenné lett zsidókat, bárha test
szerint Ábrahámtól származnak, a Sátán fajzatának.
(Ján. 8, 37-44)

Bangha pater - ,persze nem valami szeren-
esés formulázásban, ha a B. H. tudósítása helyt-
álló .- a keresztyénségnek azt az ősi- igényét állítja
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sorompóba, hogyakeresztyénség Istennek válasz-
tott népe és ezért az ótestámentomi hívő Izraelnek
igazi folytatása a hitetlenné lett, Istentől elszakadt !Isi-
dosággal szemben. Ennek az igazelására szolgálnak
azok a rokoni kapcsolatok, amelyeket :"elsorakoztat
és amelyek általában helytállók. Ezek közt a "hasonló-
ságok" közt vannak olyanok, amelyek nemcsak a .-ö-
mai egyházat, hanem a többi keresztyén .egyházakat
is illetik. (Pl. a zsoltárolenak imádságokként való
használata.) Van azonban egy, amely csak a katolikus
egyházat illeti: a római egyház istentiszteletének a xö-
zéppontjában éppen úgy az áldozat áll, mínt (nem ;'.
"zsidó", hanem) az ótestamentomi istentisztelet közén-
pontjában. Persze ezen a poriton távolodik is el éppe:c
a 'katolicizmus az Ujtestamentomtól: Jézus, a tökéle-
tes föpap, egyszer ment be a szentek szerrtjébe, azért
ez' az áldozat megismételhetetlen (v.ö. Zsid. 7, 26-27.)
és ettől fogva a keresztyének "okos istentisztelete"
az, hogyatesteiket szánják oda, "élő, szent és Istennek
1edves áldozatul" (Róm. 12, '1.). S hogy ez mít [elent,
azt .mutatja ugyanannak az apostolnak a szava: "Most
örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek és a .na-
gam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szen-
vedéseínek 'az én testemben az Ö testéért. ami az
egyház". (Kol.' 1, 24.)

Az ótestamentomi áldozati istentisztelet azotga-
lata megszünt akkor, amikor Isten ítéletet tartott II

hitetlenné lett Jeruzsálemen s ma már a cionizmus
sem gondolhat arra, hogya jeruzsálemí rtemplomot nz
áldozati kultusszal együtt felépítse. Az áldozati kul-
tusznak ez a megszünése a' keresztyénség számára
szimbólikus módon mutatja azt, hogy Krisztus a tör-
vénynek vége (Róm. 10, 4.): a Krisztusban kiteljese-
dik es éppen ezért megismételhetetlen az ótestamen-
tomi törvény istentiszteleti szolgálata, az áldozat. Az
igazi Izrael tehát nem az, amely akár Jeruzsálemben,
vagy a, Garizim hegyén, vagy a római Szent-Péter
templomban, vagy bármely más székesegyházban
napról-napra megújítva áldozatot mutat be, hanem az,
amely Jézus akarata szerint Lélekben és igazságban
imádja az Istent. (Ján. 4, 21-24.) S erre a pontra
kell nekünk rámutatnunk, amikor Bangha páter ha-

, sonlóságokat és különbözőségeket keres a katolicizmus
és a zsidóság közt. A keresztyénség elhajlása eredeté-
töl, Jézus üdvösséges igéjétől, az apostolok által hirde-
tett evangéliomtói azon lesz láthatóvá, hogy becsempe-
sződik - szinte lopva - az a zsídós : gondolkodás,
meYy szükségesnek tartja Krrsztus élete müvét, a meg-
váltást napról-napra megújított áldozattal megísjné-
telni. SIstennek új, igaz Izraelt, választott nemzetsé-
get, Egyházat teremtő akaratából történt, hogy a wít-

, tembergi szerzetes odatalált az Istennek a Krisztusában
nyujtott ingyen kegyelméhez és lassanként ledőltek -
mínt Luther nevezte - "az egyház babylom fogságá-
nak" a falai.

Amikor Bangha páter hasonlóságokat keres a
katolikus és a zsidó vallás közt, akkor ezt csak úgy
teheti, hogy a maii zsidó vallás helyett állandóan az.
ótestamentom vallásáról beszél, - ami persze nem
valami ügyes út a zsidóság misszionálására. Ugyan-
ekkor Bangha páter tagadja a protestantizmusnak az
igaz Izraelhez való közét. Hogy erre szükség volt-e az
adott összefüggésben, ha t. i. a cel valóban a zsídóság
misszionálása és nem tisztára a "bekeresztelések" szá-
mának a szaporítása, - arról nem kívánok szólni. A lé-
nyeges számunkra az, hogy a kérdés tárgyi vonatko-
zásait tisztázzuk.

Nem elég azonban az, hogy ezen és az ehhez ha-
. sonló "kérdéseket" "tisztázzuk", hanem minden azon

fordul meg, hogy egyházunk a neki adott örökséggel
híven sáf'árkodjék is. Lic. Dr. Karner Károly.

Szechen yi György érsek,
Kollonícs barátja,

az ellenreformáció vezérharcosa.

II. Széchenyi és Kollonics, a munkatársak.
Széchenyi Koüonicsot kívánja és nyeri

utódjának.
Wesselényi és társai szövetkezését is vité-

zül tudta Széchenyi, az akkor már györi
püspök és kalocsai érsek a protestánsok ellen
felhasználni. A főbenjáró vádat a r. kath. ve-
zetőkről a protestánsok ra hárította áto Zrinyi
Pétert és 1. Rákóczi Ferencet a vérpadtói meg-
menteni akarván, Széchenyi 1670. május 20-án
Szombathelyről ezt. írta Montecuccoli császári
hadvezérnek: "Az a két szegényember, egyik
a harangozó, másik a mester, az átkozott eret-
nekek zsinagógájában meg lett csalva általuk
s íme, az egyik nem tudott har-angozni, a má-
sik nem tudott kántorkodni, mert egyiknek se
volt soha' feje a rebellióhoz. Azokat kell meg-
büntetni, kik őket elcsábították." Hasonló mó-
don buzdította Keglevich Miklós tornai főispán
1671. Szelepcsényi prímást: "Az jó alkalmatos-
ságot az catholica .religiónak promotiójára ne
mulassza el, mind ezen, mind a más világon ér-
demét veszi." (Pauler II. 56. és 237.).

Montecuccolin kívül volt Széchenyinek 1.
Lipót környezetében egy másik hatalmas bi-
zalmasa is: a hírhedett Kollonics Lipót bécsúj-
helyi püspök és pozsonyi kamarai elnök, ez a
horvátba oltott osztrák német, aki mindennek
halálos ellensége volt, ami protestáns, és ami
I?agyar. Ilyen gyűlölettel volt Kollonics tagja
es !egkegyetlenebb bírája Szelepcsényi prímás
~l~o,klete alatt 1673-74.' a pozsonyi rendkíviili

torvenyszéknek és ilyeneknek volt barátja és
munkatársa Széchenyi, akit Kollonicshoz ket-
tős érdek fűzött: az elkobzott uradalmak vá-
sárlása ~s a pro!estánsok üldözése. Sajátságos
volt e harom fopapnak egymáshoz való vi-
szonya. Szelepcsén.yi prímás gyűlölte Kolloni-
csot, vörös katonának nevezte, de azért az ő
tanácsán járt, mert nagy befolvása volt Bécs-
b~n. S~échenyi pedig a cseh szá;mazású, inkább
tot, mint magyar Szelepcsényi György prímást
nem szíve!het~e, kigúnyolta és a helyébe vágyó-
dott. Szelepcsényi a bort is felettébb szerette s
pénzvágyát sem lehetett kielégíteni. (Pauler I.
83.). De mikor a protestánsok kiirtásáról volt
szó, akkor szent békességben egy asztalnál ül-
tek. A prot. lelkészek és tanítók gályarabsága
Kollonics találmánya volt, kétségtelen. Ő, mint
volt máltai lovag, gályák on is harcolt S' közel-
ből ismerte, mily üdvös intézménye ez a ke-
resztyén emberiségnek. Széchenyi és Szelep-
csényi pedig készséggel követte ebben .a ma-
gyart gyűlölő főpapot. Művelt magyar hon-
fiakat szállítottak pokoli kínok közőtt Ná-
polyba. "
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Széchenyi volt az, aki a pozsonyi tőrvény-
szék célját kíméletlen őszinteséggel feltárta.
Midőn az udvarában tartózkodó főemberek meg-
kérdezték: mit akarnak annyi lelkész meg-
idézésével, Széchenyi azt felelte: "Magyar-
országban az evangélikusoknak olyan kötelet
fontunk, melyet, ha nyakukba ránthatunk, az
evangélikus vallás soha többé lábra nem' áll;
ha pedig ezt nem tesszük, bajt szerzünk ma-
gunknak." (K. Csergő B. Lampe-Ember P.
753.). '

Ebben a hurokvetésben és a magyar lelké-
szeknek gálya rabság ra küldésében voltak Kol-
lonics és Széchenyi munkatársak. De jó szolgá-
latot tett Kollonics a győri püspöknek azzal is,
hogy katonaságot eszközölt ki a bécsi hadi-
tanácstól s együtt jártak városról városra a
prédikátorokat elűzni s az elfoglalt templomo-
kat újra felszentelni. Széchenyinek unokaöccse,
György, az első Széchenyi gróf írja, hogy
bátyja Nezsideren is birtokot vásárolt s "kivált
Moson megyében, ahol örökös főispán volt, az
hitnek reformatiója actu azon esztendőben
(1666.) kezdetett. senkit nem szenvedtek ide-
gen hiten levőt. Az predikátorokat amandálták
városokrúl, falukról, cum militari manu az
templomokat visszafoglalták, itt is Nezsiderben
és Nyulason." (B. Szabó L. A Széch. csal. tört.
I. 437.). '

.' Kőszegen ~Q71. é,s,1673. foglalta el Szé-
chenyi papok és katonák segítségével a: német
és magyar templomot. 1675-ben pedig Kollo- .
nics társaságában jelent meg Kőszegén, hogy
a jezsuitákat bevezessék. Sopron városa ellen
is 1673. dec. 23. a már 82 éves Széchenyi

'püspök személyesen vonult ki, papok és lovas
katonaság kíséretében. Reggeli 8 órakor jelent,
meg a szentmihályi kapu előtt, de a városi őr-
ség nem bocsátotta be. "Félóráig állt ott az ag-
gastyán püspök a téli hidegben" - írja a je-
zsuita napló, A polgármester és városbíró csak
ezután lovagoltak ki a kapuhoz, de a katona-
ságot nem bocsátották be. A templomkulcso-
kat sem adták áto Széchenyi eredmény nélkül
tért vissza rákosi kastélyába. A soproniak Kol-
loniccsal tárgyaltak Bécsben s csak formális
szerződés után voltak kénytelenek templomai-
kat átadni. 1674. febr. 28-án Széchenyi püspök
Kollonics társaságában katonasággal és fényes
küldöttséggel jött ismét a városba. A kulcso-
'kat Kollonics vette áto Széchenyi Szent Mihály,
Kollonics 'pedig Szent György templomában
mondott nagy misét "cum assistentia, organo,
ludis et tympanis". Kollonics itt valóságos
jobb keze volt az aggastyán győri püspöknek.

A soproni országgyűlésen is 1681. Kollo-
nics és Széchenyi együtt dolgozott a protestán-
sok ellen. Es Kollonics 1682. jún. 14. bizalma-
san írta Széchenyinek : "Azon felül is jó újsá-
gokat írhatok. Ofelsége elhatározta, hogya je-
lenlegi zavaros vallási iviszonyokat az ország-
gyűlés előtti álIapotukba fogja visszaállítani és
a katholikusok oly nyugodtan élhetnek majd

'egyházaikban, mint ~zelő~t. A te,mpl?mok új-
ból való visszafoglalasa es a prédíkánsok ~l-
űzése után szükséges lesz az ez ügyben klk~l-
dendő bizottságot bevárni". Tehá~ azt a ke:,es
kedvezményt sem adják meg, amit az orszag-
gyűlés elrendelt. (Maurer, Kollonics 132. 1.). ,

Még bizalmasabb viszon~ra mutat az a ~u-
nyos levél, melyet Széchenyi 1~83. no,,:. ~. I:t
Kollonicsnak. Szelepcsenyí primásnak bécsi ha-
zában ugyanis Kollonics a t?rök ostromzár id;-
jén feltörette a kincses ládakat s, az arany- es
ezüstneműeken kívül mintegy félmillió forintot
foglalt ie Bécs városának véd,~lmére. Szel~p~
csényi Thököly és a török el~! n10rvaors~agl
birtokára Lettowitzba menekult. ' Innen írta
panaszlev'elét a császárnak, hogy Kollonics őt
kirabolta. Széchenyi ellenben örömét fejezte ki,
hogy az igazságos Isten ítéletéből ama hitvány
Mammon által Bécs városa felszabadult. "A
prímás hálát adhat érte !st,ennel~ és ~ics~ség~-
nek tarthatja." Majd pedig Igy gúnyolja ki Sze-
csenyi Szelepcsényit, a feljebbvalóját: "En~ek
emlékezetére én azt indítványozom, hogy Becs-
ben a Karntnerthor elé oszlopot állítsanak ily
felirattal: "Szelepcsényi György érsek úrnak'
oly hosszú éveken át összeharácsolt kincseit
martalékúl adták e város védelmére az 1683.
évben ennek megvédői, Starhemberg és Kollo-
nics bécsújhelyi püspök." Ez oszlop felállítá-
sára, ha kell, én is adok ezer tallért; de nem
többet mert az bizonyára nem lesz oly nagy és
híres, .mint a Szentháromság szobra. Azért,
édes testvérem, ha valami kellemetlenséget vagy
vádaskodást kellene elviselned, fogadj el engem
Cyrehei Simonnak, akit azért hívtak, hogy
Krisztusnak a keresztjét segítse hordozni.
Krisztus, az Ür, azaz a mi császárunk és kirá-
lyunk fog nekünk segíteni." A győri püspök te-
hát nem a prímásnak, hanem a magyarok el-
lenségének akart a kereszthordozója leimi.

Maurer József, Kollonics életírója, meg-
jegyzi e helyen, hogy Szelepcsényinek az emlék-
oszlopot nem állították fel, hanem a hálás Bécs
városa 1867. épen a Karntner-thor előtt az Er-
zsébet-hídra állította fel Kollonics szobrát,
mely ma ft bécsi városháza előtt áll. (Maurer
i. m, 156. 1.).

Megkapták mindketten a jutalmukat. Kol-
lonicsot 1685. győri püspöknek, Széchenyit pe-
dig 93 éves korában esztergomi érseknek (Sze-
lepcsényi helyére) nevezte ki a király. Szelep-
csényi 1685. jan. 11. halt meg 90 éves korában
Morvaországban. Kívánságára Máriacellben te-
mették el. Széchenyi igen örült, hogy Győrött

'Kollonics lett az' utóda. Szombathelyről 1685.
márc. 27. sajátkezűleg írta. a győri káptalan-
nak: "J ó successorom, van, vígasztalásomra
esett, kit kívántam, Kolonich Uramat. Jó frá-
ter. Isten kegyelmetekkel." Magyar ember alig
akadt az országban, második, aki örült volna
Kollonics győri püspökségének. De Széchenyi-
nek ilyen "jó fráter" kellett. (B. Szabó L. i. m.

. I. k. 166. 1.) D. Payr Sándor.
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A gyor! evangélikus egyház
segitő szerétetének intézményei.

A györi evangélikus egyház két emberbaráti in-
tézménnyel dicsekedhetik. Az egyik: a Szeretetház, a
másik: a Gusztáv Adolf Otthon.

A Szeretetház immár két évtizedet meghaladó
idő óta teljesíti áldásos munkáját, a másik: a Gusztáv
Adolf Otthon, most nyílik meg, hogy szociális hívatá-
sát betöltse.

Mindkét áldásos intézmény ott hirdeti magasz-
tos rendeltetését a Ráb,aparton, az. ev. konvent-épület
udvara hosszában elnyúló Péterffy Sándor-úton. Szere-
tetházát abból a célból építette az egyház, hogy abban
bizonyos számú árva befogadása mellett, néhány elöre-
gedett és magánosan álló egyénnek az elhelyezése .s
lehetséges legyen. Továbbá, hogy legyen helye a nap-
közi otthonnak, egy leányinternátusnak és hogy nyere
hessenek falai között menedéket a mínden támasz nél-
kül álló, elöregedett magános nők. Ezenkívül, hogy
kapjanak a diakonissza-novérek is fedele alatt állandó
hajlékot. .

Fenséges eszme szolgálatában álló alkotás. Be-
szélő tanubizonyság amellett, hogy -az emberszeretet
gyakorlása oly módon történjék, ahogy azt a szerétet
megtestesítője: Krisztus hirdette. .

A szeretet ezen hajléka egy puritán lelkű férfiú
nagyobb adományának köszöni lételét. Ez a nagylelleü
férfiú néhai Bálint Mihály, bőkezűségéről ~lőnyösen
ismért egykori győri polgár, aki szülóvárosának is
nagy jóltévője volt, amennyiben példás szorgalommal
megszerzett és okos takarékossággal megtar:t?tt v~-
gyona nagyobb részét szülövárosára hagyta. Balmt MI-
hály tudott meleg szívvel gondolni azokra, akik leg-
jobban rászorultak a szeretet melegére, akiknek az
élet igen keveset vagy semmit sem juttatott
örömeíböl.

Ennek az intézetnek kiegészítéseképpen, most.
épült meg az a rokoncélt szolgáló másik emeletes épület,
mely a Szeretetházzal szerves összeköttetésben áll.
Homlokzatával kisebb részben a Rába, illetőleg a Radó-
tér felé néz, nagyobb részben, a fő homlokzattal sar-
kot képezve pedig, a Petőfi-tér felé. Izléses külsejével
messzebbről magára vonja a járó-kelők figyelmét.

Ezt az új épületrészt az egyházközség közgyűlése
Gus.ztáv Adolf Otthonnak nevezte el, egyrészt" hogy
megörökítse annak a nagy hithősnek a nevét,
akinek most ülik a világ összes evangélikusai
mártirhalálának háromszázados évfordulóját, másrészt,
hogy' a nagy hős nevéről elnevezett, Európaszerte ál-
dásosan müködö Egyesület iránt háláját lerója, amely
egyesület tudniillik ismételten is nagyobb adománnyal
segítette elő az építkezést.

'"Otthon" nevét azért kapta az új szárny, mert
abban esaládias meleg fészket találnak olyan magános
nők és férfiak, mérsékelt tartásdíj lefizetése ellenében,
akik hozzátartozók nélkül élnek és öregségükre nyu-
galom és pihenés után vágynak.

Amilyen csint árul el az épület külseje, épp oly
praktikus belső berendezése is. A szükséges mellék- és
férőhelységeken kívül húsz szobá.t foglal magában az

.új épületrész. Az utca felől, az anyaház főbejáratán
áto lehet befutni az otthonba is. Alagsori bejárása az
udvar felé "van. A főkaputól tizennégy lépcső vezet a
magasított földszint tágas folyosójára, honnét széles
lépcső visz az emelelre. A f'olyosóről erkélyek nyílnak Ki
a hallszerü közös nappali helységből a szabadba. Az
egyes szobák és termek mind tágas ak, szellősek GS vi-
lágosak. Az Internátusbelíeknek közös terem van be-
rendezve a társalgáara és tanulásra. A betegek szá-
mára külön szobák vannak a lakóhelységektől teljesen
elkülönítve. Az' alagsorban nyert elhelyezést egy me-
dencés fürdő, a földszinten egy közös fürdőszoba.

Ez az új épületrész is épp úgy, mint maga a
Szeretetház, a test és lélek hygiéniája szerint van fel-

építve és beépítve s így egy kedves, meghitt hangulatú
családi lakásként hat a belépőre.

Az épület szerény, de nemes vonalú homlokzata
megközelítőleg sem árulja el annak gazdag belső tar-
talmát, mely a tervező lelkén keresztül, a tervezés GSZ-

szerű és gazdaságos csoportosítása által méltán fejezi
ki az épület rendeltetését.

A szeretet ezen újabb mentsvárát Háldy Barna
győri építővállalkozó .építette, Oberliinder Sándor ter-
vei szerint. Az építés ellenőrzését J ausz Lajos főmér-
nök, az egyházközség másodfelügyelője gyakorolta pél-
dás lelkiismeretességgel. Az ellenőrzésben segítségére
volt Velsz Ődön mérnök, egyháztag.

Az építkezés a kítüzött időre, 1933 május elsejére
fennakadás nélkül befejezést nyert. Ünnepélyes felava-
tását május, 7-én, "jubiláte. vasárnapján", a délelőtti
istentisztelet keretében, majd a helyszínen tartotta, az
építtető egyházközség. Az ünnepen résztvett és közre-
müködött Ziermann Lajos, a Magyarhoni Egyetemes
Gusztáv Adolf Oyamíntézet elnöke is.

A szép szociális alkotás dicsősége az építtető
egyházközségnek, az egyházközség ezídóazertntí vez.ető~é-
o'ének, létrehozásában bekros érdeme van dr. Kap~ Bela
püspök-lelkésznek: aki hathatós közbenjárás~val te:kil1-
télyes összegeket eszközölt ki az építkezés koltségemek
fedezésére. .

Mindkét intézet Túróczy Zoltán lelkész igazga-
tása alatt áll, aki egyben a diakonissza-nővérek és ár-
vák lelkigondozója is. Az intézetek beléletét Etelka
tönöknövér irányítja. A háztartás ügyeit. Kató 'nővér
intézi. A felügyeletet a Szeretetházi Bizottság gyako-
rolja.

A jóságos gondviselés vegye szárnyai alá ezeket
a jóléti intézményeket, hogy..i?őt~en-id?kig le~essenek
a mindenkori bennlakóknak örömötnyujtö, az elet ter-
heit megkönnyítő ments várai ! Benedek Vince.

,,~ napi sajtó es egyházunk"
- Levél a Szerkesztő höz.

Nagytiszteletű Szerkesztő Ú~·! Lelk;se,déssel ol~
vastam a nagy jövőre hivatott lapja 14. számábafi fe~tl
címmel megjelent elmefuttatást, mert az egyház egyik
legkorszerűbb megnyilatkozási formájára, a. sajtóra
irányítja a figyelmet. Sőt egészen gyakorlati ?.n0.don
mindjárt meg is kritizálja egyházunk szempontjából a
napisajtót. Nagy örömmel tölt el- a cikkíró törekvése,
szakmabeli ember tollából, egyházi újságban, tudtom-
mal ez az első, ennyire lényegbevágó kísérlet, amelyet
sokan már régóta vártak és sürgettek. .

Egyházunk és az egész magyar protestántízmus
általában valami érthetetlen közönnyel megy el a napi-
sajtó jelentősége mellett. Pedig ma má: úgyszólvá.n
minden városi és falusi, kivált intellektuahs foglalko-
zásban élő ember olvas napilapot, olykor nem is égyet,
- de legtöbbször válogatás nélkül.

Ha házat építünk, ruhát csináltatunk, vagy akár
egy uzsonnakávét rendel?nli:, me!5követeljü~" hogy ~
magunk ízlése és kívánsaga szen~t szolgal~~~a~ ~l.
Csak rendszerint a lapkiadók élvezik azt a kulonos es
érthetetlen kíváltságot, hogy. olyan ételt tálalhatnak
elénk napról-napra, amilyent éppen akarnak. Az cvan-
O'élikus, általában a protestáns olvasók színte "kilenc-
~erikilenc százaléka" -nak egyszerűen nincs elhatározása
és programja arra, hogy egyháza, s az evangélium
missziói eszközévé tegye újságját. (Amit pedig meg-.
követelni nemcsak joga, - hiszen minden egyes olvasó
részese egy-egy lap fenntartásának, - hanem egyben
szent és elódázhatatlan kötelessége is .az anyaszent-
egyházzal: lelki anyjával szemben.) .

Mikor jutunk már el odáig, hogy minden egyes
evangélikus, protestáns újságolvasó személyes ügyeként
fogja fel és értékeli egyházának a sajtón keresztül való
erősítését, támogatását?! Hogy hétról-hétre és hónap-
ról-hónapra, fáradhatatlanul figyelmeztesse az általa
olvasott lap, vagy lapok szerkesztöjét, a protestáns
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egyházi vc.natkozások, s életnyilvánulások megfelelő:
részletes és lelIriismeretes kezelése érdekében? Mert
itt nem elég nagynéha egy-egy panaszos levél. Ide
bizony szakadatlan munka és szívós kítartás kell, azon-
nali reagálás, ha híveink tájékozatlanságot, rossz-
akaratot, vagy elnémítani akarást látnak. Jól jegyez-
zük meg: mí, az evangélium vallói vagyunk azok, akik-
nek ellensúlyozniok kell a mai, annyira hitetlen, sze-

. kularista világ további romlását, s ennek a gondolat-
nak szolgálatában nincs az a kicsiny és következetes
erőfeszítés, amely lényegtelen lehetne.

Igen praktikus az a javaslat is, amelyet a szerző
cikke végén megpendít. Kibővítését és íntézményesíté-
sét jelentené annak az eszmének, hogyanapisajtót,
a protestáns egyházak kritikai szempontjából élénken
figyelemmel tartsuk. Természetesen erre nagyon is
hívatottak az egyházi orgánumok. A világi újságok,
sajnos, csak olyan esetekben hajlandók a tévedések ki-
igazítására, ha a helytelen tényállítás sajtójogilag is
megfogható.

KTónikás.

HIREK.

HÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP.

János 16: 5-15.
Jézus búcsúzik. A tanítványok megérzik)

hogy szeretett Mesterük úgy megy el)
hogy talán meg sem látják többé. -A dolog-
nak ilyen rendje egészen érthetetlen előttük.
És ebből az érielmetlenséqből táplálkozik a szo-.
morúsáquk; Ha tudnák) hogy miért .kell J éeus-
nak' elmennie még a válás keserűségében is
megtalálnák az enyhülést. Ha tudnák, hogy
Jézus eltávozásától függ a Seentlélek .eljöve-
tele) akkor nem esnének annyira kétségbe,
hogy még azt sem kérdik Tőle: Hová mégy?
Akkor eszükbe jutna Jézus ígérete: Nem hagy-
lak titeket árvákul. és: elküldöm néktek a Ví-
gasztalót. - Olyan esendőknek) gyarlóknak
és nagyon emberieknek sohasem tűntek fel a
tanítványok) mint ezekben a napokban. klint
amikor az atya kiskorú gyermekét támasz nél-
kül hagyja. És ilyenek lettek volna mindig) ha
Jézus nem hagyja el őket és nem küldi el a
Vígasztalót. Mert Jézus védő kezei alatt ön-
állótlan biztonságban voltak) a Vígasztaló azon-
ban megtanította őket önállóan cselekedni. Osak
így lehettek egyházaZapító »itézekké, csak így
kooethették Mesterüket még á vértanú halálba
is. - Erre a 'Vígasztalóra van nekünk is szük-
séqumk; hogy meqitélje a világot bűn, igazság
és ítélet tekintetében. - Jövel Szentlélek Úr-
isten! rmg.

- Az "Evangélikus Élet" szerkesztösége-és kiadó-
hivatala leggyorsabban ezen a címen érhető el: ,,Evan-
gélilms Élet", BUdapest,. 112. Postafiók: 9.

--.: Halálozás. Barcsfai Király Ernő, a selmec-
bányai ágo hitv. ev. lyceumi főgimnázium nyug. igaz-
gatója f. évi április· hó 29-én, életének 78-ik, házassá-
ságának 45-ik évében rövid szenvedés után elhúnyt.
Barátainak, tisztelőinek és volt tanítvány,ainak nagy
részvéte kísérte utolsó útjára május elsején a pestszent-

lőrinci temetőbe. A temetési szertartást Salfer Károly
pestszentlőrinci lelkész végezte. _

- Raffay Sándor püspök beszéde Székács József-
ről. A szarvasi öregdiákok szövetsége kegyeletes ün-
nepet rendezett előkelő közönség részvételével az egy-
kori bányakerületi költö-püspök, Székács József emlé-
kezetére, Utóda, dr. Raffay Sándor püspök mondott
megnyitót. Törpe utódnak érzem magamat - így szólt
- Székács Józseffel szemben, akit egy r. kat. nagyság
nevezett el "az ország papjának". Benkő István dr. sze-
gedi gimnáziumi tanár tartott ezután emlékbeszédet
Székács Józsefről.

- A pesti magyar egyház .tísztújttö közgyűlése.
A pesti (Duna balparti) magyar egyház tísztújítö köz-
gyűlése május 4-én, vasárnap délben negyed 1 órakor
kezdődik a Deáktéri iskolák dísztermében. Szavazni le-

.het vasárnap déltől délután 5 óráig és másnap, hétfőn
délelőtt 9 órától délután 5 óráig. Ujra választandó az
egész tisztikar, 60 rendes és 30 póttag az egyházta-
nácsba. Szavazati joga van minden adófizető' egyház-
tagnak, aki múltévi adójával nincs hátralékban. Az
adófizető nők szavazati jogukat megbízás útján gya-
korolják. Egy megbízott csak egy megbízot képvisel-
het.

- A Budapesti Evangélikus Keresztyén Leány-
egyesület f. évi május hó 5-én a Deáktéri leánykollé-
gium dísztermében műsoros estét rendezett a Magyar
Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége köz-
ponti házépítési sorsjegy-akciója javára.

- Vésén május hó 7-én új lángra gyúltak a szí-
vek. Az új lelkészt, Süle Zoltánt iktatták be' ezen a
napon. A beiktatást Horváth Lajos végezte, majd az
új lelkész tartotta beköszöntő beszédét. Ezután az üd-
vözlések következtek. A felügyelőtől kezdve a szö ke-
denesi falusi kislányig meghatóbbnál meghatöbb sza-
vaknak és érzelmeknek virágcsokrait nyujtották át az
új lelkésznek. A lelkipásztor és a gyülekezet meleg
frigykötésén nyugodjék Isten áldása.

- Szeretetvendégség. Az Angyalföldi Luther Szö-
vetség és Luther Márton Kör május 7-én szerétetven-
dégséget rendezett, melyen magas színvonalú műsor
keretében dr. Molnár Gyula kir. Itélötáblaí bíró elő-
adást, Rimár Jenő vallástanár bibliamagyarázatot tar-
tott.

- A csanádalberti egyház, mely 1417 lelket s~ám-
lál (a község lakosságának 93.5 százaléka), múltévi
népmozgalthi, iskolai és pénztári adatai a következők:
megkereszteltetett 29 gyermek, konfirmáltatott 23,
házasságra lépett 15 tiszta pár, Urvacsor'át vett 246,
meghalt 26 egyén. Az elemi iskola tanulóinak száma
181, az ismétlősöké 42 volt. Az egyház bevétele pénzben'
3819 .P, kiadása 3763 P; búzában bevétel 253-mm,
kiadás 227 mm, a kiadásból a három tanerős iskolára
2534 pengő és 52.5 mm búza esik, tehát egy tanulóra
eső költség 14 P és 26 kg búza, Az egy párra eső egy-
házi adó 2.60 P és 25 kg búza; az átlagos egyházi adó
az állami -adónak 62 százaléka. A jelen sívárságát
szenvedő egyház életének szebb jövőbe kell lendülnie,
ha áldozatos alapítóínak, híthü apáinak nyomdokait
fogja követni. ..

- A szarvasi ágo hítv. ev. Vajda Péter gimnázium
internátusába a jövő 1933-34. tanévre június 15-ig
lehet felvételre jelentkezni. A teljes ellátás havi 50 P.
Kérvények az internátus igazgatóságához intézendők.
Részletes felvilágosítást és prospektust ad bármikor az
igazgató. .

. - Evangélikus Ielkészek gyűlése Nyugatmagyar- -
országon. A soproni, alsó- és felsővasi s a kemenes-
aljai evangélikus egyházmegyék papsága Kapi Béla
püspök elnöklésével kétnapos zárt lelkészi gyűlést tar-
tott. Kapi Béla püspök "Egyházunk hitvallási iratai
és a lelkészi szolgalat", Németh Károly lébényi esperes
"A lutheri vallásosság elfelejtett vonásai", Budaker
Oszkár soproni lelkész "Beteglátogatás", Túróczy
Zoltán győri lelkész "Alkalmi beszédek" címmel tartot-
tak előadásokat. Mindegyik előadást vita követte. A
gyűlést Kapi Béla püspök "A prédikációkra való ké-
szület és a papi család" címü előadása fejezte be.
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- Régi utakon. Ezen a címen adta ki dr. Szu-
chovszky Lajos székesfővárosi vallástanár kis J'üzetbe
foglalva alkalmi beszédeit, A beszédek szilárd evangé-
liumi lelkületről, lángoló hazafiúi érzésról és világos,
jól hasznosítható stíluskészségről tanuskodnak.

~ Teadélutánok. A budapest-rasort Nőegyesület
május 9-én a gyülekezeti teremben jól sikerült tea-
délutárit rendezett. Ezen a délutánon az anyákról em-
lékeztek meg és a nőegyleti munkát beszélték meg. -
A budapest-kelenföldi' leánykör május 7-én rendezte
a tavaszi idény utolsó teadélutánját, .amelyen dr. Bőhm
Dezső tartott igen érdekes zenetörténeti előadást. -
A budapest-kelenföldi Nőegyesület záró teadélutánját
május 13-án délután 5 órai kezdettel tartja. Előadó a
helyi lelkész.' .

- Hírek a Felvidékról. A német evangélikus szö-
vetség Poprádon tartotta alakuló közgyülését a Sze-
pesség vezető evangélikus egyéniségeinek részvételé-
vel. Elnökké Nitsch Andort, alelnökké Hokó Gusztáv al-
esperest, titkárrá Kárpáti János dr.-t és jegyzővé Móhr
Gyula dr.-t választották meg. - Április 16-án az alsó-
szeli Ev. Kultúrkör. közgyülést tartott, amelyen elha-
tározta, hogy akciót indít a községben létesítendő kul-
tűrház felépítése ügyében. - A Losonci Evangélikus
Leányegylet április 22-én teljes erkölcsi és anyagi si-
kert nyujto kultúrestet rendezett.

_ Vallásos estek Temesváron és Aradon. A te-
mesvári evangélikus egyházközség április 30-án az
aradi ev. egyház és Nöegyesület május elsején ren-
dezett igen jól sikerült vallásos és müvészestet, Válto-
zatos müsor keretében minctkéthelyen Nikodérnusz
Károly br.assói lelkész, t. esperes tartott előadást.

-"" A "tiszta élet" érdekében rendeznek demons-
tratív nagygyülést a pesti Vigadóban' május 21-én,
este 7 órakor a budapesti összes keresztyén és keresz-
tény ifjúsági szervezetek közös összefogással, a Szé-
kesfővárosi . Népművelési Bizottság támogatásával.
Vitéz dr. Csia Sándor MÁV főorvos és dr. Tóth Tiha-
mér egyetemi tanár egy-egy rövid elöadást tartanak,
6 ifjú pedig a tiszta élet érdemessége és szükségessége
mellett tesz bizonyságot. Minden valószínűség szerint
a rádió is közvetíteni fogja az egész est programmját.
E tiszta erkölcsi életet propagáló alkalmat mindenki
csak a legnagyobb örömmel üdvözölheti.

- Angolország. A Brit- és Külföldi Bibliatársulat
május 23-án ünnepelte működésének 129. évfordulóját.
A Bibliatársulat az elmúlt évben ismét 12 új nyelvre
fordította le a bíblíát, vagy annak részeit. A 12 új
nyelvből 4 afrikai, 6 ázsiai, 1 amerikai .és 1 európai
nyelv.

A Protestáns Országos Árvaház
Balatonszársző-I

.gyermeknyaraltatása.
Örömmel közöljük, hogya Protestáns Országos

Árvaegylet Balatonszárszón, közvetlenül a 'Víz mellett,
a Balaton partján, a tó egyik legszebb és legegészsé-
gesebb helyén, fürdőtelepet létesített, ahol a gyerme-.
kek ebben az évben fognak először nyaralni. A telek
több mint 2000 négyszögölnyi terjedelmü, rajta a nya-
raltatás minden igényeit kielégítő szép épület. ·A telek
pompás homokkal takart lejtőn vezet be a Balaton vi-
zébe, melynek rádióaktivitása az egészség és a gyer-
mek fejlődé se szempontjából kimondhatatlanul előnyös.

A balatonszárszói üdülőbe nem árva gyermekek
is felvétetnek és pedig olyanok, akik hatodik életévü-
ket betöltötték és nem idősebbek az érettségit tett ta-
nulóknál. -F'Iúk is leányok is felvétetnek. A gyermekek
állandó felügyeletéről, vezetéséről és irányításáról gon-
doskodik az Árvaház, melynek egész személyzete szol-
gálatot teljesít, s e felügyelet úgy a komoly munkában,
mint a szórakozásnál és játéknál is szüntelenül meg
van.

.Megfelelö számú jelentkezés esetén gondoskodás
történik csekély díj ellenében arról, hogy a felvett
gyermekeknek iskolai tanufmányaikn.akmegfelelően ne-
met, francia vagy angol nyelvü állandó társalgási re-
hetőségük meg legyen. Ez iránti szándékukat már a
jelentkezésnél kérjük okvetlenül megemlíteni. Tekintet-
tel arra, hogy nagyfokú érdeklődés mnctatlcoeik a Pro-
testems Országos Árvaház bolatonseárseoi gyermek-
nyaraltatása iránt, kívánatos, hogy. azok a szülök, akik
gyermekeiket a balatcmszárszöí Protestáns Országos
Árvaház nyar'alójában akarják üdültetní, eztrántí je-
lentkezésüket mielőbb, de legkésőbb május hó 31-ig
küldjék be a Protestáns Országos Árvaház alulírt
igazgatójához (Budapest, VII., Rózsák-tere 1.). A je-
lentkezésnél feltüntetendő a gyermek neve, kora, val-
lása s megjelölendő az az iskolanem és annak az osz-
tálya, ahová a gyermek ez évben járt. A nagyfokú ér-
deklődésére Való tekintettel már most szükséges kö-
zölni azt is, hogy a felvétel iránti döntés a jelentkezés
sorrendjében fog torténni, tehát a rendelkezésre álló
helyek elsősorban azokkal a gyermekekkel töltetnek
be, akik korábban jelentkeznek, míg a később jelentke-
zők helyszűke miatt esetleg nem vehetők fel.

A nyaralás július hó 1-én kezdődik és szeptem-
ber hó 8-ig, illetve a tanév megkezdéséig tart. Az. uta-
zás költségei a jelentkező gyermekek szüleit terhelik.

•A protestáns vallású gyermekek havi 85 P, a nem
protestáns vallásúak havi 100 pengő tartásdíjat fizet-
nek, havonként elölegesen. ebben bennfoglaltatik a tel-
jes ellátás, mosás, felügyelet, orvosi kezelés, de az eset-
leges gyógyszerszükséglet a szülóket terheli. Csak
egészséges gyermekeket veszünk fel. A nyaralásban
csak az vehet részt, aki az első havi részletet már be-
fizette. A jövő évi nyamltatás költségeit minden szü-
lőnek módjában lesz f. évi szeptember hó 1-től kezdő-
dőleg havi 10 egyenlő részletben befizetni s így július
1-én, amikor a nyaralás kezdetét veszi, már semmi fi-
zetési kötelezettség a szülőket nem terheli.

Felvilágosítást, tájékoztatást, vagy bármily irá-
nyú útbaigazítást a legnagyobb készséggel nyujt a
Protestáns Országos Árvaház alulírt igazgatója, aki
míndenkor, akár szóban, akár írásban, akár telefónon,
(31-5-42) a legnagyobb készséggel rendelkezésre-áll.
Levélbeli megkeresés esetén válaszbéiyeg csatolandó.

NIKELSZKY ZOLTÁN s. k.
a Protestáns Orsz. Árvaház igazgatója,

Bpest szfv. trvhat. biz.-nak tagja,
ev. egyházfelügyelő, stb:

Felhívás.
Pályázat tanári állás'"

A budapesti evangélikus. gimnáziu' "ál
angol-latin szakos tanári állásra, amely á'lC,'-<----'j:rul:Y~/
zés alá esik, pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak oly
evangélikus egyének, akiknek a kívánt szakcsoportból
öklevelük van. A vallás- és közoktatásügyí m. kir.
miniszter úrhoz intézett, kellően felszerelt kérvényeket
f. évi június hó 15-ig kell alulírott igazgatóságnál bec
nyujtani. Személyes bemutatkozás .kívánatos.

A budapesti evangélikus gimnázium
igazgatósága.
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A GYERMEK' LELKE.
A nemzeti gyermekhéten alkalma van min-

denkinek azokat a nagyszerű gyermekjóléti in-
tézményeket megtekint eni ,.amelyeket a magyar
állam és elsősorban Budapest székesfőváros
alapított és tart fenn. Kétségtelen, hogya gyer-
mek testi állapotának épségben és egészségben
tartásáról egész sereg jobbnál jobb intézet és
egész hadsereg orvos, ápoló, pedagógus és ki-
szolgáló személyzet gondoskodik. Az üTI még
tehetségkutató laboratóriumot is foglalkeztat
Tehát bizonyos mértékig már a gyermek lelki
képességeinek .míként jére is ráterelődött a
figyelem. Míg azonban ezek a jelszavak: nap-
fény, levegő, tej, víz stb. mindent betöltenek,
addig a gyermek lelki életének kiművelésére és
kimélyítésére .alig, vagy legalább Is sokkal ki-
sebb mértékben fordítanak gondot. Pedig az
ép test magában mit sem ér, ha népünk ifjú-
ságának ép lelket is nem adunk.

A magyar állam illetékes ::,·-tényezőinek
figyelmét olyan dolgok kerülik el, amelyek min-
ket régtől aggasztanak. Tudják-e az illetéke-
sek, hogy a magy~r iskolákban, a magyar ifjú-
ság körében újabban "A házasság szentsége"
címen a római egyház védelme alatt egy füze-
tet terjesztenek, amely izgat a magyar állam
törvényei, amely izgat felekezetek ellen és
amely hadat üzen minden olyan házasságnak,
amelyben a házasfelek nem egy valláson van-
nak. Amely alkalmas arra, hogy a katolikus
gyermeket elidegenítse nem katolikus édes-
anyjától, vagy protestáns atyjától.. Amely
ágyasságnak minősít minden házasságot, amely
nem a római lelkész előtt köttetett. Amíg ez
a türelmetlen szellem csak a templomokban és
a római egyháztársadalmi egyesületekben ér-
vényesült, tehetetlenek voltunk vele szemben.
De ünnepélyesen tiltakozunk az ellen, hogy a
római egyháznak a magyar törvényekbe ütköző
állásfoglalását. a házasság és reverzális kérdé-
sében az iskolákba is bevigyék és ezzel már a
gyermekek lelkét is megbomlasszák. Mert itt
állami és községi iskolákról van szó. De még

zárdai iskolákban sem engedhető meg, hogy -
amint ez megtörtént - az iskolanénék serdülő-
ben lévő (12-13 éves) leánykákból ünnepé-
lyes fogadalmakat vegyenek ki, hogy semmi
körülmények között máshoz, mint katolikus
férfiúhoz nem mennek feleségül. Gyermekmen-
tés? Mentse meg az állam a gyűlölet szelle-
mének mesterséges tenyésztésétől népünket és
gyermekeit.

A rrapcrkbarr-egy-másilr könyv került a; ke-
zembe. 1855-ben adták ki és Kossuth Lajos
"bűneivel" foglalkozik egészen hazug és vér-
lázító módon. A könyv fordítás. Idegen szer-
zője van. Aki fordította, nem merte saját neve
alatt kiadni. Mint "Egy magyar" szerepel. Ez
a hazug, hamis és ostoba könyv 'minket nem
izgatna. De megbotránkoztat, hogy minden má-
sodik lapján a Mária kongregáció pecsétje "lát-
ható. És megbotránkoztat, hogy történelmi
nagyságaink átértékelésének korában a kon-
gregáció elérkezettnek látja az időt ezeket az
ocsmány, hazug és gyűlölködő könyveket a
magyar ifjúság kezébe adni. Mert ez a könyv
iskolás fiúk kezében volt. Nézheti-e ezt állam
és község tétlenül? És szabad-e ennek a gyű-
lölködő és vakbuzgó és elfogult iránynak min-
den magyar nagyságot bemocskolnia, aki vé-
letlenül nem a Mária-kultusz és a szentek imá-
dásának szellemében nevelkedett fel?

Ha a közelmultban felemeltük tiltakozó
szavunkat ·a "Természetbarátok" gyermekbol-
sevizáló törekvései ellen, most ünnepélyesen til-
takozunk e szellem ellen is, amely nem jobb a
bolsevizmusnál, amely olyan áthidalhatatlan
szakadékokat támaszt már népünk ifjúságában
is, amely katasztrófaba sodorja előbb-utóbb
nemzetünket.

A gyűlöl et egyenlő a halállal. Csak a sze-
retet nyomán támadhat élet. Tépjük el, ha kell
erőszakkal a gyűlölet lelkétől gyermekeinket,
neveljük fel őket a krisztusi szeretet szelle-
mében.
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.- ,A'z adó nem fizetésének
.•: következménveí;

... ~ .-" - ": ~

·'jogsegély. igénybevehető ugyan e célra '- ez
azonban meglehetősen nehézkes és a mellett az
egyháztagok előtt erősen visszatetsző. Éppen
azért ennek a tényleges kikényszerítést ered-

,.Az EJ,:A. 41. §. b) pontja kimondja.rhogy ményező végső fokát, az árverést önként, ért-
áz'égyházközségi közgyűlesnek tagja az egy- hetően az egyházi vezetőség csakis a legvégső
házközségnek az egyház "terheit, vi~élő . nagy- esetben alkalmazza. Ily körülmények között te- ,
korú, vagy önálló f'érfi tagj'a.:.A'Z E. A. 13. §-a hát az E. A. 13. 'és 41. §§-ainak oly értelme-
pedig kimondja. hogy: minden önálló egyházo; zése, hogy jogot csak az gyakorolhat, ki fize-
tagnak joga van az egyház 'kormányzatába be. tési kötelezettségének eleget tett - feltétlenül
folYni;.-viszont kötelessége az egyha2<..:t~rh~it erős és 'eredményes fegyvert ad a vezetőség
aránylagosan viselni. . . 'kezébe, mert hiszen azon egyházközségekben •.
. , E torvényhelyek 'l'rlapján' s'olf 'helYfui'~:-ví.t:í'::'<"":Ílo(ezmárbevari vezetve '- Iátjúk, hogy 'igen

tárgyai' képezi az,' hogy az -egyháaí a,cl.{>v..al~l1eg:-'''·sok egyháztag siet kifizetni adóját csak azért,
terhelt, tehát azE. :A~41. §. b) pontjánákmeg- mert másként a választáson: vagy gyűlésen
felelő 'egyháztag ---=. ha adóját. nem. fizeti;' azzal nem vehet részt. ,. ,
hátralékban van :---=- gYaK~~bll!at:ej9g?~at,:·, ~2; '.. Az egyházközségi szabályrendeleteknek oly
E: A. 13. §-ára figyelemme!? .. ., irányú kiegészítését tehát, hogy jogokat csak

Az E. A. idevonatkozóan kifejezett tiltó az gyakorolhat, ki fizetési kötelezettségének
rendelkezést nem tartalmazvsem a 13. §-ban, eleget tett- az E. A. 13. §-a egyenesen meg- 1\
sem pedig a háztartási részben: . " . . követeli s így az egyes egyházközségeknél már

,S~~.egyházközségi _szabályrendele~et:. veglg- ide vonatkozóan eszközölt megállapítás az.E. A.-
néztem: Ezekközül ''-:' különösen.a régibb ke- val összhangban áll, jogszerű és gyakorlatilag.
le~~~~.~ so.,K.' megelé~'szi,k azza!, nog~ utal az.'. is helytálló .. Éppen azért szükséges, hogye~en
E. A.,~41. J-ara s a kerde~ továbbra ,Is nYI~va elv rninden egyházközség szabályrendeletébe.
hagyjá. Az -újabb keletűekazonban mar -.nagy-' felvétessék. Tájékozásul közlöm még, hogy nem.
részben kj~gé.~zít,~k'az; E. A;.~l. §-~t '?-zz3:l,'hog~ elegendő pusztán a szavazati jog .elvonása ,a
az egyébkériti előfeltételek fennforgasa .mellett· .hátralékossal szemben, hanem' kimondandó,
jogOt. csak,;:t~ g:yakőrólhat, __ki,elő~ő évi ad,ój~-, hogya' hátralékost sem aktív, sem 'passzív vá-
val ~~ncs,hat;alek~a~. ,,/ .; .. "', , lasztói jog nem illeti meg. "

Onkent Lelve~odlk a; kerdes, nem áll-é ez; Hátra van még arról beszélni, hogyan
~lIént-étben' a~ E:': A;-val"és illetve, hogy Y3:~-e volna lehetséges ezt keresztülvezetni. A fent
Jóga az egyhazkozsegnek az E. A. '41., §-at ll?,' előadottakból önként következik, hogy ehhez'
megszoritással kibőviteni. s végül gyakorlati- nem kell az. E ..A. módosítása. A jelenleg fenn_o
lag \fan~e enr;e,k,c~lja? .: . . " ...:' álló rendelkezések mellett egyszerű administra-
'. A .Jog kérdését mindjárt elmt~zhetJuk: .az tív úton. vihető keresztül. Minden egyházmegye

E. A. ie. ~-~kif~j~zet~eÍl :~eg~gedl, ~,ogy m.u;- felügyeleti jogánál fogva vegye vizsgálat alá'
d~negyhazl hat.osag J?gOSltO.tt..~ .f~lsobb, hato: egyházközségelnek .szabályrendeleteit s ahol az
ságok: rendeletemek sereime nélkül i--> a le,g- nem tartalmaz ahátralékossal szemben a fent
közelebbi felső. há~óságjóváhagy~sa:mell~tt ..:.:..c..", előadottaknak megfelelőmegtorlást, avagy nem
külön szabály;éndelete~etalk~~fll .. ',..". ,- elég, világosan intézkedik -:- úgy azt utasítsa a'

Az Egyházalkotmány.nem tartalmaz ,ezzel szabályrendelet megfelelő pótlására ..
ellenkező rendelkezést, söteannak- helyes értel-: . drbv,:
rríezéseéppen a megszorítást igazolja. Ha figye- .===~=====================
lemmel elolvas suk az ·E; A. 13. §';át; úgy atrban .
a jog és kötelezettség között ~lS szoros kapcso-
latot találunk, mely egymástól el nem választ-.:
ható; egyik a másikat feltételezt. Joga. van az.
egyháztagnak a kormányzásba befolyni, da kö-:
teles annak terheihez hozzájárulni. Tehát ten:y-
Ieqes hozzájárulist s nem puszta kivetést Jcö-
vetel meg a ,jog gyakorlása ellenértékétil.
Vagyis a szakaseshelyes -:-;:logikailag és nyelv".
taailag. igazolt ~ ..értelmezése, mellett csakis' az.
az egyháztag gyakorolhatja ·az<E.· A.-ban" ré-.
szére biztosított jogokat, ki teherviselesi köte-'
.lezettségének tényleg eleget tett... ....

:. Gyakor1afi~zempontból is. nagyon kívána-
tos a kérdés igenleges megoldása. .Nem lehet ..
ugyanis figyelmen kívül hagyni azt, hogy , az
E. A. seholsem tartalmaz oly, rendelkezést,
mélyitz .aqófi~eté~ kikényszerÍtésére .alkalmas
volna. Az E. A. 6. §-a alapján a -közigazgatási~ .' . - '.' :' .. ~

Luther. liturgiája.
A pápás egyház misévé alakult liturgikus'

szertartásával nincs miért foglalkoznunk. Vele
polerriizálni nem' akarunk, belőle alig tanú Iha/
tunk. Többi szertartása mind az ünnepek tár-'
gyának és céljának különbözősége szerint kü-
lönbőző, Maradunk hát Luthernél. . .

.' Luther 1523~ban a leisnigi gvülekezet ké-
rés éré )JA gyülekezeti istentisztelet rendjéről))
készített iratában ezeket írja: "A ker. gyüle
kezet soha he' gyülekezzék össze anélkül, hogy'
abban az Istenigét ne hirdessék s ne imádkoz-
zanak '. ';.. 'Ahol tehát az' Isten igéjét nem hír-
detik, 'ütt jóbb,ha .nem is énekelnek, nem is
olvasnak sössze sein gyülekeznek."

"Miután pedig' 'a lecke és a fejtegetés eg:y
félóráig '(vagy·továb~) tartott.r közösen mond-
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jának hálát és dicséretet az Istennek s kérjék liumokat s háromféle prédikáelót .különbözte-
őt, hogy az ígét tegye gyümölcsözővé. Erre tünk meg. Reggel öt vagy hat órakor néhány
zsoltárokat vagy jó responsoriumokat, antifó- zsoltár énekelendő. azután. prédiká ~ó tartandó
nákat kell használni, - szóval úgy, hogy az a napi épistolából. Utána jön egy antifóna és
egész dolog egy óra alatt végbemenjen. Mert a Te Deum laudamus, :vagy a Benedictus; fel-
a lelkeket nem szabad túlterhelni ... ." váltva .egy Miatyánkkal, .collectával és a Be-

"En. az ótestamentumot a reggeli" isten- nedicamusDomino. ,
tiszteletre hagynám, az újat az estelire,: vagy A mise alatt B vagy 9- órakor -prédikálnak

'megfordítva s ez alkalommal ugyanúgy menne . az evangéliumból. .' .
az olvasás, fejtegetés, dícséretmondás, ének és Délután a vecsernyén a Magnificat előtt
ima, mint reggel, szintén egy órahosszat." . prédikálunk az Ötestamentumból..

"Vasárnap a mise és vecsernye énekeltes-Lehet még hétfőn és kedden reggel be-
sék .oly .módon, hogy mindkét alkalommal az szélni a Hiszekegyről, Miatyánkról, szentségek-
egész gyülekezetnek prédikáció tartassék, reg- .ről ; szerdán Mátét, csütörtökön és péntek en az
gel a szokásos evangéliumból, este az epistolá- apostoli leveleket, szombaton Jánost magya-
ból ... Ha aztán ilyenkor valaki a szentséget rázzuk.
akarja felvenni, azt neki ki kell szolgáltatni ... " Az ifjúság hétköznapon a lecke 'előtt lati-

"A mindennapi misék mindenesetre eltör- nul énekeljen, ketten-hárman latin nyelven egy-
lendők, mivel az íge és nem a mise a lényeges." egy fejezetet olvassanak fel az Újtestamentum-

. "A reggeli és esteli énekek és zsoltárok ki- ból. Egy fiú pedig németül olvassa fel azt. A
jelölése a lelkész és prédikátor tiszte marad- lecke után az egész csapat német énekeket éne-
jon; ők jelöljenek ki minden reggelre egy zsol- keljen utána rendben Míatyánkot mondanak, vé-
tárt, egy megfelelő responsoriumot vagy anti- gül a lelkész collectát mond s befejezik a Be-
fónát a collectával egyetemben. Este hasonló- nedicamus Domino éneklésével."
képen a le~k,e ~s a fej~~~etés után nyilvánosan A vasárnapi istentisztelet ígJi történik:
kell olva~~ll~s enek;ln: '. .". . "Meghagyjuk a misemondó ruhákat, az 01-

"A. többi !eendoke" maJ~ az Ido fogja rr:-~g- tárt, a gyertyákat, amíg jónak nem látjuk,
mutat~l. A fo az.. ~ogy mmd~.n~"~:gtegyunk hogy azokat megváltoztassuk . .. A papnak
arra n~zve, ~ogy az, I~e felle~d,!IJon.., állandóan a közönség felé kellene fordúlnia,
. ~arom evvel ~~~o~b »A nemet m~se !3s,az amint azt kétségtelenül Krisztus is tette az
~stent1,szte~etrendje clI~en Lu~~er .lsme.~ Irt TJrvacsoránál. De hát várjunk, míg ennek is
egy"m:unkat, amelynek fobb utasításai a kovet- .eljön az ideje." .
kezok. Bt' "1 " t r ek t' kel ii kA bevezetésben kéri, hogy az általa adott eveze es,u 'egy neme en, e ene e JU~,

. rendet "a ker. szabadságnak megfelelően tet- . (Zs. 34.). Utan!l' a .Rap coll~c:át olv~s, f-boI
szés szerint alkalmazzák, abból semmi kény- egy hangon. U~ana ,J0n az, epIs~?la a 8-lk ~ang-
szerítő törvényt ne csináljanak". "De sok pa- ne~ben. ,Az ep~stolat a nep fe~~,'a c?llecta~. az
nasz és megbotránkozás keletkezik az új misék oltar .f~le fordulv?- kell olvasr;l .: Utana ~yule-
sokfélesége miatt, hogy mindenki maga csinál kezéti enek. Azut~n az ev~ngelll~:n olvasasa ~z
magának külön ilyeneket, egyesek jóhiszemben, 5. h!l'ng?an. ~zu~a~. a~. egesz. gyulekezet a hl~-
mások ellenben hiúságból." "A szabadságot: is va~ast ~?-ekh. ~l: _L~S~,!~~mind egy Istenben .
kötelességünk azonban korlátozni . . . s derék Utana jon a .pre~!ka?lO. "",
dolog lenne, ha az istentisztelet minden .feje- Lut~er a perlkop~~ megt~rtasat szukseges-
delemségben egyforma lehetne." n~k tartJ.a, mert, "ye!5~1 oda. Jut a dolog, hogl

"Háromféle alakja van pedig az' istentisz- ~mde?kl azt predlkalJ~, amit akar s ~~ ev.~nge-
teletnek és a misének. Az első a latin .. '. A hum es annak magyarazata. helyett tücsköt-bo-
második a németamiről most akarunk szól- garat fognak összeprédikálni. Mert annak egyik
ni . .. A harmadik az evangéliumi .rend igaz oka, hogy mi az epi~tolákat és a~ evangélium?-
természetének megfelelő "az igaz és komoly kat ~orrendben. tartjuk meg, az ~s,.~ogy ,k,eves
evangéliumi keresztyének számára, akiknek a ~zama a~ olyan s~~lle~es p;edlkat~roknak,
névszerint kellene összeiratkozniok" . "Itt nem akik az egesz evangelistát hatásosan .es hasz-
volna szükség sok és hosszadalmas éneklésre. nosan tudnák fejtegetni."
Ezen a renden belül mindazokat, akik nem ke- "A prédikáció után következnék a Mi-
resztyénileg .viselkednek; meg lehetne ismerni, atyánk nyilvános körülírása és az intelem azok-
büntetni, javítani, kizárni vagy kiközösíteni". hoz, .akik a szentséghez 'akarnak járulni." "Ha
"En azonban nem tudok; és nem szeretnék még valaki ezt :az intelmet nyomban a -prédikáció
ilyen egyházközséget, illetve gyülekezetet szer- után vagy az oltár elől kívánná intézni, azt
vezni, mivel nincsenek még meg a hozzávaló mindenkinek tetszésére hagyom." "Az volna
embereim és személyeim". kérelmem, hogy ez a körülírás és intelem for-

"Minden istentisztelet legfontosabb s.Ieg- mulázott, vagy is előre megállapított szavakkal
lényegesebb része az Isten ígéjének hírdetése történjék, hogy az egyik ne csinálja ma így,
és tanítása". "Ünnepenként és vasárnaponként holnap meg amúgy s ne mutogassa a maga
meghagy juk a szokásos epistolákat és evangé- ügyességet.' . '.
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"Ezután jön a szertartás (consecratío, ~is-
tributio) és a megáldás."

"Az Úrvacsora szellemének az felelne meg,
ha a kenyér a megszentelés után nyomban ki-
osztatnék, közben ének jönne, azután a kehely
áldatnék meg és osztatnék ki, utána az Agnus
Dei. A rend kedvéért előbb a férfiak; azután
a nők-járuljanak az Úrvacsorához." i

"Az elevatio megtartandó és anémet Sanc-
tus-szál is jól összevág."-· '

Kiosztás után jön a hálaadó imádság és az
ároni áldás.

Luther azt kívánja, hogy ünnepeken lati-
nul tartsák az istentiszteletet, "még elegeridő
német énekünk nem lesz."

"A nagyhét egyforma legyen a többivel,
kivéve, hogya passiót naponként egy órában
prédikálják és a szentséget veheti, aki akarja."

D. Raffay Sándor.

MEGHIVÓ.
A magyarhoni ágo hitv. eva.ng. keresziuén

- egyetemes egyház évi rendes egyetemes köz-
gyűlését 1933. évi november hó 10-énJ dr. Lai-
ther Márton szúletésének 450. évfordulóján>
délelőtt. fél 10 órára a budapesti leánykolZégium
disztermébe (IV.) Sütő~'utca 1> ll. emelet) tűz-
zük ki.

Az egyetemes közgyűlésnek az Egyházi
Alkotmány 148. §-a értelmében jogosult összes
tagjait a kitűzött egyetemes közgyűlésre ezen
összehívólevelünkkel tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlést megelőző napon> úgymint no-
vember 9-én délután 5 orakor ugyanaz'Üna he-
lyen !közgy'űlési előértekezletet tartunk> délután
6 órakor pedig megnyitó istentisztelet lesz a
Deák-téri tempZomban.

A közgyűlés tárgyai: ae . egyetemes fel-
ügyelő évi jelentése) a bizottságok jelentései) az
egyházkerületek [eiterjesetéeei, [ellebbezések és
indítványok.

A bizottsági ülések november 6. napjától
kezdődőleg tartatnak meg. '

Kelt Budapesten és Nyíregyházán) 1933.
évi május hó 1-én.

D. báró
D. Geduly Henrik S. k., Radvánszky Albert S. i«,

püspök. egyetemes felügyelő.

Széchenyi György érsek,
Kollonics barátja,

az ellenreformáció vezérharcosa.
lll. ,Más vélemény Kollonicsról. Zrinyi Miklós)

a kortárs.
Kollonicsról más magyarok másként véle-

kedtek. Szelepcsényi prímás nem hiában félt
tőle. Ő a magyar klérusnak sem volt jó ba-
rátja. Orbán István, a r. kath. perszonális Sop-

ronban 1681. az országgyűlésen mondta : "Úgy
látom, hogy a klérus igen fogja a pártját Kol-
lonics uramnak; okát nem tudhatom, miért,
mert a magyar papi rendnek, soha jóakarója
nem volt s nem is lészen. Kollohics uram ha-
mar elnyeri az esztergomi érsekséget s a
püspökségeket nem magyaroknak, hanem ola-
szoknak konferáltatja. Amint most is vannak
oly papok és püspökök a magyarországi klérus
között, hogy Rómában az ablakok alatt kosa-
rak kati hordozták a fügét és úgy árulták. és
komplárkodtak. Trucz néked, klérus uram, aki
a: római pápának kocsisa vagy fullajtára .volt,
Némelyeknek Olaszországban feleségök, 'fiok,
leányok vagyon s már most Magyarországban
hintóban járó pap urak s amit itt kereskednek
is, nem az ország hasznára fordítják, hanem
Olaszországba küldik. Meglátja jövendőben a
magyarországi klérus, Isten engem úgyeegél-
jen, Kollonics uram alája fog nekie tojni." CA
gömöri követ naplója okt. 18. Zsilinszky M.
Ill. 482).

Vagy olvassuk el, miként jellemzi Kollo-
nicsot II. Rákóczi Ferenc. I. Lipót jóvoltából
Kollonics volt a Rákóczi testvérek gyámja.
Mily embertelen kegyetlenséggel választotta el
Kollonics Bécsben az anyát és két gyermekét
egymástól. "Az embertelen brutális érsek a
hangos zokogás közt a kolostorba belépni vo-
nakodó, 16 éves' viruló hercegkisasszonyt ba-
rom durvasággal, lábaival rugdosta be a kapun"
- írja Thaly K az Önéletrajz és a Hist. des
Revol. nyomán. Szekfű Gy. átértékelése szerint
Kollonics csak "szeretetlen" volt. Rákóczi több
helyen.is nyíltan kimondja, hogy Kollonics őt
jezsuitának, nővérét pedig apácának akarta ne-
velni; hogy a Rákócziak nagy vagyona a je-
zsuitákra szálljon. Rákóczi tehát Kollonicsot
nem találta olyan "jó fráternek", mint Szé-
chenyi. (Thaly K tr. Rákóczi F. ifjúsága,
99.106). "

Kollonics hírhedt mondása ("Faciam Hun-
gariam captivam, postea mendicam, deiride ca-
tholicam") mai nap is vitás. Fessler, Kerék-
gyártó, Thaly K, Tóth Béla, Warga Lajos hi-
telesnek veszi. A francia nyelven írott "Histoü;e
des revolutions de Hongrie" (Hága, 1739) 1.
k. 424. lapján van meg ez idézet, amely műnek

. több -részlete Szekfű Gy. szerint magától Rá-
kóczitól és ennek Bechon nevű francia titkárá-
tóI való .' (M. Tört. VI. k. 465. 1.); E forrás sze-
rint Rákóczi többször emlegette Kollonicsnak
ezt a mondását. És Tóth Béla megjegyzi, ha
ez a mondás puszta antiklerikális csinálmány
lett volna, akkor a buzgó kath. Rákóczi és Bren-
ner Antal szepesi prépost nem mondta és je ..
gyezte volna fel.

Szekfű Gy. így szól e' vitáról: "Rákóczi,
mint tudjuk, Kollonicsra, mint szeretetlen gyám-
jára neheztelt s így jegyezte fel e kósza hírt."
Tehát megengedi, hogy maga Rákóczi jegyezte
fel, de apokrifnak tartja a mondást, ;,mivel ez
az Eínrlchtungswerk adóleszállító és népjólétet
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illető részleteiből világos." Csakhogy Kollo-
nics e műve 1689-ből való, a rossz híre pedig
jóval korábbi. Jól tudta, hogy a teljesen ki-
zsarolt és török területre menekült néptől nem
lehet adót szedni. Az enylrítő intézkedéseket
is Ausztria érdekében kívánta. Ez a műve is
germanizáló, magyarellenes. Mindenütt a né-
metnek kedvez, nem a magyarnak. Mikor utóbb
több száz új hivatalnokot kap az ország, ezek
közül alig 3-4 a magyar. Széchenyi érsek
rosszul, választotta meg a barátját. Acsády Ig-
nác a milleniumi történetben már az 1673. év-
ről állapítja meg, hogy "Kollonics rabbá 'és kol-
dussá tette az országot s még csak az volt
hátra programmjából, hogy katholikussá
tegye." (Szekfű, VI. 461. Mill. tört. VII. 323).

Ha nem is mondta volna Kollonics .a fen-
tebbi szavakat, több és nagyobb az, hogy csele-
kedte. Mintegy 30-40 év óta rehabilitálni
akarják Kollonicsot, ki győri püspök, majd esz-
tergomi érsek és bíbornok volt. Mihályi Ernő
bencés a PannonhalmiSzemlében cikket írt:
"Kollonics' nem akarta koldussá tenni Magyar-
országot." Szekfű Gy. szerint is csak "szere-
tetlen" volt a Rákóczi gyermekek gyámja. Ta-
lán a gályarabság is csak egy kis szeretetlen-
ség volt, vagy mi ? Még megérhetjük, hogy
Bethlen Gábort letaszítják a szobra talapzatá-
ról és Kollonics szobrátállítják a helyére. Kol-
lonics kezdte meg Győrött a német püspökök
sorát: Kollonics a hitehagyott Keresztély Agost
szász herceg, gróf Zinzendorf Fülöp, Groll
Adolf stb.

Mily nagy ellentét és mily vígasztaló, hogy
Széchenyi és Kollonics korában a r. katoliku-
sok között is oly emberi nagyságot találunk,
mint amilyen Zrinyi Miklós volt. Már Zrinyit
is a barokk szellem képviselőjének teszik meg.
Hát akkor hogyan értsük meg az ilyen nyilat-
kozatait: "A protestánsok szabadsága és az
ország szabadsága egy alapon sarkallik .
Igaz pápista ember vagyok, de micsoda dühös
bolondság vinne arra, hogy az én légrádi evan-
gélikus vitézeimet kiűzzem?" Vagy amit 1662.
Pozsonyban az evang. követeknek mondott :
"Én más vallású vagyok, de kegyelmetek sza-
badsága az én szabadságom, a kegyelmeteken
ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem." A barokk
korban ki mondta így szemébe a klérusnak az
igazságot: "Különb professiója vagyon az
kathelika hitnek, az ő géniumja idegen a há-
borúságtól, sz. Péternek nem vala szabad az
maga oltalmáért is kardoskodni . .. De ezt a
mostani világban lévő papjaink másképpen ér-
tik, holott éjjel-nappal zélusnak neve' alatt
lutheránus ok s kálvinisták ellen declamálnak,
ezekre hadakoznak és kiáltnak haraggal, gyű-
lölséggel s ha őtőlük .Jehetne, tűzzel-vassal ;
nem isteni zélus ez, hanem lábok alól felszedett
ambitió, kivel magok javát s nem az Isten di-
csőségét keresik, kivel Krisztus urunk intentió-
ját, fundatióját és testarrientomát elrontják."
(R. Horváth J. Zrinyi hadtud. munkái, 150. 1.)

5. oldal.

Jellemző és a barokk korba nem illő, amit
Zrinyi a fejedelmek és előkelők kegyeskedésé-
ről mond: "Az untalan való, szeritegyházakról
szentegyházakra való járás, miselhallás, ,gyó-
nás, processiókkal való ker~lés, spftálok .Já!o-
gatása, untalan papok~al, v~lo s ~aratokk~l.t~r-
saság, emberek társasagatol valo megvor:as, es
sz. Atyák könyve olvasása ... ezek az áhita-
tosságok inkább illenek alacsonyabb rendű em-
bereknek, hogysem királyoknak és nagy', ál1~-
potú uraknak ... mikor ők aljasabb áhitatos-
ságokat keresnek, koldusok lábait mossák.vko-
lostromokban beszorulnak s untalan kezeken
hordozván az olvasót, semmi más dicséretre
méltót nem cselekednek, - ezek az áhítatos-
ságok inkább vannak ama rr;elanc~oli~i incHn,~-
tióból és az nagy dolgoktol valo félelemből,
hogy sem isteni szeretetből .és igaz buzgóság-
búl." (R. Horváth i. m. 164. l.). ,..

Zrinyi nem ment volna el a Manrézába ,a
papok kommandójára lelki gyakorlatokat ve-
gezni, mint a mai képviselők. Megszoktuk a
történeti személyíségek cselekvését .és egész
lelkületét a korszellemből kimagyarázni. De ak-
kor hogyan találunk ugyanazon korban olyan
ellentéteket, mint 'Zrinyi és másfelől Széchenyi
érsek és társai. Zrinyi bizonyára túlnőtt a maga
korán és ritka kivétel volt a véres vallási ül-
dözések századában. D. Payr Sándor.

~körzeti lelkészi konferencia
Sopronban.

Mint a múlt évben, úgy az idén is összehívta
Kapi püspökegyházkerületének lelkészeit körzetí 'll:~p.-
ferenciákra. Május 2-3. napjain jöttek össze .Sopron-
ban a kemenesaljai, soproni alsó, soproni felsö és a
vasi közép egyházmegye lelkészei a püspök hívó sza-
vára, hogy együttes munkálkodással elmélyedjenek,
önmagukkal, hivatásteljesítésükkel számot vessenek
s bűnbánatban megtisztult lélekkel és hivatástudattal
induljanak újból a Krisztus ~yájának legeltetésére: 'o! :.

A konferencia Scholtz Ödön esperes Ján. 15,:14;15.
vers alapján tartott írásmagyarázatával kezdödött.
Ének és fohász után az esperes a saját. httéért , yi~~-
kodó lelkész ellenségeiről beszélt, melyeket csak' a
Krisztusban gyökerező élő hittel . győzhet .Ie ~Jp,<l~n
Jelkész. Az áhítat az apostoli hitvallás együttes eTlílpp.-
dasával és énekkel ért véget. ., .( .

Kapi Béla püspök előadásának témája: "Egyhá-
.zunk iratai és a lelkeszi szolgálat" volt. Rámutatottja
püspök arra, hogy hitvallási irataink egyházunk. hit-
tudatának a letéteményesei, a közös hit kífejezöi.i.Kí-
felé egységbe foglalják az egyház tagjait és elhatárol-
ják ez egységet más közösségektől, befelé pedig az
egységes hittudatot teszik közbirtokká s így a <külső
egységnek belső, lelki egység válik az alapjává.. Az
egyházi szakadások ellen is ez véd meg. Éppen;·~zért
a lelkészeknek elsőrendű feladata, hogya hitvallási
iratokból kisugárzó hittudatot és vallási élményt a hí-
vek közkincsévé tegye, annál is inkább, mert erre híva-
tali esküje is kötelezi. Nem elég az .általános teológtat .
tudás és üdvtan, általános vallásos életszemlélet: ·úgy
munkálkodjék mindenütt, hogy e munkájával· az evan-
gélikus egyháznak evangélikus jellege domborodjékvkí
s rajt' legyen úgy a hittudaton, mint a vallási élményen
az eredeti lutheri jelleg. A hitvallás biztosítja az egyéni
jelleget az egyház számára; de ugyanakkor mélyítí .a
vallásosságot, amelyet az isteni kijelentéS átéléseibíz-
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Ugyancsak Krtpi Béla püspök szólott egy követ-
kezö előadás keretében li. papi családról, annak otthoni

. és házon kívüli életéról. Végül a saját hitéért viaskodó
lelkész győzelméről szólott a püspök Gal.' 6:17. alapján
a záróáhítat keretében, majd kiosztotta a lelkészek-
nek az úri szent vacsorát.

"- lelkészek nagy megelégedéssel hagyták el a
konf'erenciát, mert mindnyájan örültek a nagy lelki
nyereségnek, mely általa' bírtokukba jútott. A Szent-
lélek-Isten pecsételje be az elvégzett munkát!

Scherer Jozset,
szentgotthárdi. lelkész.

tosít. Éppen ezért csak a hífvallásos lelkész az :igazi,
.lelkész. .
, ,. Németh Károly esperes "A lutheri vallásosság
típusának elfelejtett vonásai" cimen tartott előadást.
'Utalt arra, hogy honi egyházunkat is mily sok lutheri
vonásból vetköztette ki a racionalizmus, majd a libe-
.ralízmus, továbbá honi egyházunknak a németországi

.Jutheranízmussal való egyoldalú kapcsolata., A lutheri

. vallásosság tipusának megrajzolásinál figyelemmel
kell lenni magának Luther Mártonnak 'vallásos életére,
valamint a hitvallási iratokra. Emellett .tekintetbe
jön a. történeti kialakulás miként je is. Ehhez- képest
szólt az előadó a lutheri vallásosságról a különböző
országokban, 2. a lutheri vallásosságról, amint az a
hitvallási iratok ból ismerhető meg es 3. Luther sze-
mélyes vallásosságáról. Ezekkel a tényezőkkel számolva
mutatott· rá az előádó számos olyan vonásra, amely a
lutheri vallásosság típikus vonása volt s ma nem rit-
'kán a lutheri vallásosságon kívül álló közösségektől
kell -azokat újra eltanulnunk, vagy általánosan nélkü-
löznünk.

Lukács István bobai lelkész "A közösség jelentő-
sége a lelki életben". címen tartott igen szép és mély
gondolatokkal bővelkedő előadást. Szemébe nézett an-
nak a kérdésnek, hogy ,lehet-e szektáskedásnak mínö-
síteni az evangélikus lelkész azon munkáját, amelyet
a bibltakörökben fejt ki abból a célból, hogy á gyüle-
kezet körén belüli kísebb, de épen ezért közvetlenebb
emberi közösség az egyetlen fővel: a Krisztussal jus-
son életeleven közöségbe. Az előadó oda concludált,
hogy- az ilyen közösségi munkának nagyon is nagyés
áldott jelentősége van, de jogossága természetesen csak
addig van, amíg ez a -munka az egyházban és nem az'
egyházon kívül akarja az egyest is Krisztussal közös-
ségbe hozni.

Turóczy Zoltán győri lelkész a kazuális beszédek-
ről tartott rendkívüli érdeklődés mellett előadást. Sorra
vette az alkalmi beszédeket és mindegyiknél külön-
külön rámutatott arra, hogy ilyen alkalmi beszédek-
.nél mi lehet az igehírdetésnek egyetlen helyes célja,
amelyet szem előtt kell tartania az igehírdetőnek füg-
getlenül attól, hogy milyen hatást, vagy mennyi elis-
merést ér ,el. A lényeg mindig az, ho3'Y legyen az al-
kalmi beszéd igehírdetés; szóljon a legkülönbözőbb
formában a keresztyén jóreménységről, amely bízik

, az Esténben, bízik abban, hogy én drágább vagyok sok
verebecskénél, Isten kezében jó kezekben van minden.

Budaker Oszkár soproni lelkész a beteglátogatás-
1:61 tartott előadásában hangsúlyozta azt, hogy a lel-
kész ilyenkor is az evangéliom, az Isten szeretetéről

"szóló örvendetes hír közlője legyen a szolgáÍni tudó és
akarószeretet melegségéveI. Ennek az elvnek gyakor-

'lati alkalmazását mutatta be az előadó a betegláto-
gatással <kapcsolatosan felmerülhető konkrét esetek
egymásutáni tárgvalásánál.

, A konferencía második napja Mikolás Kálmán
esperes írásmagyarázatával kezdődött, mely Ján. 15:16.
alapján a saját hitéért viaskodó 'lelkész fegyverzeté-
röl szélott.

Kapi 'Béla püspök a prédikációra készülésről tar-
tott előadást és ,utalt arra a nagy felelősségre, amely
'a' Ielkészre, mínt Isten elhívott munkatársára nehe-
zedik. Ennek tudatával kell a lelkésznek a prédiká-
cióra készülnie. Ez a készülődés a dolgozó szobában,
a belső, lelki kamrában és a mindennapi élet mezején
megy végbe. f. dolgozószobában megy végbe a tudo-
,mányos készüléi, textus-keresés és exegesis, mely
'utóbbi csak az eredeti szöveg alapján lehet .bíztos vo-
nalú, A gyakorlati felhasználásnál mindig az a főkér-
dés: -Mít.mond az' Isten és hogyan kell azt nékem el-
'mondanom, Az eredményes készülésnek fontos sze-
mélyí feltételei vannak. Érezze a lelkész, hogy, ö Is-
ten .szolgája, küldötte és egyedül Istennek tartozik

, számadással szolgálata, küldetésének elvégzése felől, de
'neki viszont feltétlenüL Legyen személyes hite, legyen
á szó bibliai értelmében megtért ember, aki állandó
közösségben él az Istennel. És tudjon imádkozni a leg-
-lelkiismeretesebb készülés után is isteni áldásért a
gyülekezet lelkén végzett munkára.

A reverzálls kérdése megoldásának
egy útja.

Ha az ember evangélikus sajtótermékeink egy
héten' át megjelenő számait olvassa, sok közös témá-
ról szóló cikket talál. Legtöbb szó esik mcstanában
a reverzális, a szőrványgondozás, az egyházfegye-
lem és .egyházalkotmány kérdéséről. Egyöntetűen
megállapítják, hogy baj van. A diagnózis helyes, dc
ez magában véve nem sokat ér. Nagyon jó vo'ria már
egyszer a diagnózis mellett sort keríteni az orvossá-
gok felsorolására is. Mert a baj mellctt mindig ott
van az orvoslás lehetősége is. Igaz. azonban, hogy az
orvosság megállapításáriál kevesebbet kellene a pénz-
tárra gondolni, s kevesebbet a számsorok ra (mert hisz
az orvosság sokszor nagyon' drága), hanem többet Is-
ten segítésére.

. Itt a jelen esetben csak az egyik, de egyházunkat
legjobban sújtó bajról akarok szölní, a reverzálls kér-
déséről. '

Sokan elszörnyűködnek. a veszteségeinket mutató
statisztikákon. Pedig annyira természetes és annyira
kézzelfogható dolog, hogy vesztünk. Ma a helyzet nem
is lehet jobb. Ha statisztikát tudnánk készíteni -(ne
készítsünk!) a templomba nem járó' és járó híveink-
röl, akkor nyilvánvaló lenne, hogy a veszteség 90%-át
a templomkerülők okozzák. A templomkerülők cso-
portját megnöveli a templomot látogatni nem tudók,
a szórványbeliek igen nagy száma. Tehát ezt a nagy
tömeget kell megnyerni. De hogyan? A szörványgon-
dozás kérdésének a megoldásával _(szomorú, szórvány
egyház vagyunk és még mindig probléma a gondo-
zása) és a templomot kerülők elérésével, tehát bel-
missziói munkánknak a mostaninál legalább 100%-os
felfokozásával. A belmisszió munkájának különböző
ágazatai közül is különös nagy fontosság illeti meg az
ifjúsági munkát, mert 'hiszen az ifjú adja és veszi a
reverzálist .. Mindenesetre sokkal méltóbb volna egy-
házunk kezében az ifjúsági munka it reverzális ellen,
mint a kiharangozás, az egyhangúlag meghozott kü-
lönféle határozatok, a megbélyegzés és még sok min-
den eddig használt módszer. De hisz van ifjúsági mun-
kánk, - halljuk nagyon gyakran. Tényleg a statiszti-
kák . kimutatása szerint majdnem minden gyülekezet-
ben van ifjúsági egyesület.- Van igen, de nagy száza-
lékban nem sok köszönet van benne, mert munkájuk
egyházi szempontból, s e kérdés megoldásánál nem
jöhet számításba. Elsősorban is 30~40, vagy mond-
junk talán merészebb számot, 100 tagból álló egyesü-
lete van annak a gyülekezetnek, amelyben ezer-kétezer
mindkét nembeli ifjúság van. És kik vannak ezekben
az egyesületek.ben! Azok az ifjak, akik legközelebb
állnak az egyházhoz" akik a templomot látogatják s
több belmissziói egyesületben is benne vannak. Nagy
városi gyülekezetek ifjúsági' egyesületében nem lehet
találni Ú. n. proletár ifjúságot, hanem inkább az intel-
ligens elemet. Az egyesület legtöbb esetben nagyon ex-
klúzív kör, melynek természetesen misszionáló, vonzó
hatása egyáltalán nincs. Pedig épen a kívül maradt
ifjúság (amely legtöbbször az' ifjúság 90%:3,) az,
amely a veszteség listánkat minden oldalon erősíti.
Nincs köszönet azért sem nagyon sok égyházi ifjúsági
egyesületünkben, .mert semmi 'mások, mint egyházunk
,egyÍk gyülekezetének nevét viselő mükedvelö, vagy a
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rosszabb esetben bálokat rendezö érdekszövetség. Ez
viszont nem más, mint az ifjúsági munka mellék-
vágányra síklása. Bármennyire vonzó az ilyen irányú
"munka", mégsem tud megmozdulást életrehívni. , Az
ifjúság igénye más, amit egyszóval komoly munkának
kell nevezni. Az ily Irányú, társadalmi jellegű munka
túltengésének magyarázata pedig a vezetö hiány és
programmtalanság. Annyi energia megy ezen a téren
veszendőbe, a hozzá' nemértés, vezető és programmhiány
míatt, amely épen elég volna ahhcrz, hogy egyházi, éle-
tünkben az eröteljesebb vérkeringés megindulhatna, s
az a régóta várt jobb jövendő meg is virradhatna. A
teendö csak annyi lenne, fel kellene karolni ezt a mun-
kát, komolyan venni, mert életkérdése egyházunknak ' ,
A .reverzális kérdésének eredményes megoldása: egy-
házunk tartsa számon minden tagját, nevelje ifjúságát.
öntudatos evangélikussá, hogy. ne adjon .reverzálíst.
Vegye kezébe az egyesületi munkát, mert az ifjúsági
munka 'nélkül ezt a kérdést megoldani nem lehet.

Erős Sándor,
s.. lelkész-ifjúsági titkár.

~:....-_H_I_R__E_K.
HÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP.

János 16) 23-30.
- Az imádság a lélek lélekeeiuéiele. Aki

nem inuuikozik, az az ember halott. Az imád-
ság által az ember közösségbe lép az Istennel.
A mai ember' szégyel imádkozni. Zavarba jön,
ha .asztali áldást mondamak, vagy esti imád-
ságra seálitamak: fel. Pedig, ahogy nem gyer-
mek ae, aki. édesatyjával soha szót nem vált,
úgy nem lehet Isten gyermeke, aki mennyei
Atyjával az imádságban nem beszélget. Amit
csak kértek az én nevemben az Atyátót azt
megadja néktek. Tehát az igazi imádság csak
Jézus nevében történhetik. Nekünk evangéliumi
keresztyéneknek, sem szeniekre, sem más lföz-
benjárokra támaszkodnunk nem lehet. A mi
közbenjárónk és szószólónk· egyedül Jézus
Krisztus. A Jézus nevében való imádkozás sza-
bad utat biztosít nekünk az Atyához, aki hara-
got és bosszúállast éppen fia vérehullása miatt
távoztatott el szívéből. És- ha Jézus nevében
imádkozunk, csodálatos megsegítéseket és nem
is sejtett meghallgattatásokat fogunk tapasz-
talni.

- Az '~,Evangélilms Élet" szerkesztősége. és kiadó-
hivatala leggyorsabban ezen' a címen érhető el: ,,Evan-
géltkus Élet", Budapest, 112. Postafíők ; 9.

- Gászhír. Duszik Pál magánzó 84' éves korában
Istenfélelemben és szorgalmas munkáb.an eltöltött, való-
ban példaadó élet után Nyíregyházán elhúnyt. Az el-
hunytban Duszik Lajos miskolci föesperes édesatyját
gyászolja. Május 11-én kísérték utolsó útjára. A gyász-
szertartást Paulik János lelkész, a M. E. L. E. elnöke
végezte. .

- Lelkésziktatás. A Iajoskomáromí egyház má-
jus 7-én iktatta iinnepélyesen hivatalába egyhangúlag
megválasztott 'új lelkipásztorát, Kóts Lajost, kinek be-
ikta tását Takács Elek esperes végezte.

',....- Felügyelőválasztás. A kétbodonyi ev. egyház
felügyelöje, Laszkáry Gyula lemondott felügyelöi tiszt-
ségéröl. Az egyház máj. 4-i közgyűlésén egyhangúlag
és nagy le.lkesedéssel .felügyelöjévé választotta Prónay
József romhányi .földbtrtokost, II. felügyelőnek pedig

"

dr. Szuhovszky Sándor körorvost. Az Isten áldása le-
gyen a fiatal és lelkes felügyelők munkáján. .

~ Az egyházak hivatása a világ megmentésében:
A protestáns világmozgalmak egyik Iegísmertebb
alakja: Adolf Ketter genfi egyetemi tanár, a Nemzet-
közi Társadalomtudományi Intézet igazgatója,' tartott
május 11-én este elöadást, a budapesti református
teológiai akadémia meghívására, a teológia dísztermé-
ben. A vendég dr. Kouáts J. István tolmácsolásával tar-
totta meg francianyelvű elöadását. Bevezetöül a hu-
manisztikus és a transzcendens világ közötti különbsé-
geket vázolta. Megállapította azután, hogy az amerikai
alkoholellenes mozgalom fenntartásáért voltaképpen az .
egyházak harcoltak legszívósabban. A prohibició meg-
töréséböl az egyházak súlyos következtetéseket vonhat-
nak le, amorális 'erökkel szemben démonikus erök
még mindig gyözhetnek. A leszerelési konferencia ku-
darca az erkölcsi erö szörnyü megszégyenülése volna,
ez a. tiszta humanizmus csődje, de csődje az emberi
ideálizmusnak is. A mai világ válsága olyan súlyos,
hogy egymagában egyetlen keresztyén egyház sem
tudja a megoldást nyújtani, az egyházakon belül is éles'
krizisek jelei mutatkoznak. De hogyan tudják az egy-
házak együttes erőfeszítéssel megmenteni a világot,
ha nem értik meg egymást? Ezen a területen tehát
egy új, megértö teológiára van szükség. Ezután Kelter
professzor több hozzáintézet kérdésre válaszolt.

- A Virág Szövetség, mely temetési és egyéb .
virágajándékok megváltásából létesült, Isten iránti há-,
lával eltelve, az ö megsegítö kegyelmében bízva, meg-
kezdi öreg embertársait gondozó munkáját. Amint kellő
szárnú jelentkezés történik, megnyitja a ceglédi Ká-
mán nevű szölöben az Idös Nök Otthonát. Akik csen-
des elvonultságban, evangéliumi szellemű családias. kö- '
zösségben óhajtják öreg napjaikat élni, itt elérhetik

·azt. Havi ellátási díj különleges ápolás vagy diéta nél- :
kül 50.- pengő, ebben lakás, élelmezés, világítás és :

.mosás értendő. Válaszbélyeggel ellátott kérdezöskö-
désre Mokry Eszter úrhölgy ad felvilágosítást, Buda-
pest, I., Társ-utca 6.

- Körzeti presbiteri, ifjúság'i és leányegyleti kon-
ferencia. A zalai ágo hitv. evangélikus egyházmegye
1933: május 28-án, vasárnap körzeti presbiteri, ifjúsági
és leányegyleti konferenciát tart Révfülöpön. A meg-
nyitó istentiszteleten dr. Deák János egyetemi tanár
prédikál, a presbiteri konferenciát Fenyves Ede tb. es~
peres, a leányegyletit Hegedüs Ilona központi titkár,
az ifjúságit Eröss Sándor központi titkár vezeti.

- Halmi Béla emlékezete. A somorjai evangéli-
kus egyház volt lelkészének, dr. Halmi Bélának sírján
emlékkövet készül állítani. A gyüjtes eredményesen
folyik.

~ Uj gyámintézeti elnökség. A zalai egyház-
megyei gyámintézeti elnöki állásra Nagy Lajos és dr.'
Berzsenyi Jenö lemondása után Jónás Lajos alsódörgt-
csei lelkészt és dr. Mesterházy Ferenc balatonfüredi fö-
szolgabírót választották meg. . .

- A szarvasi ágohitv. ev. Vajda Péter gimnázium'
ínternátusába a jövö 1933-34. tanévre június 15-ig Ie-'
het felvételre jelentkezni. A teljes ellátás havi 50.- Po
Kérvények az internátus igazgatóságához intézeridök:
Részletes felvilágosítást és prospektust ag bármíkor az
igazgató.

Megtalálták 'Keresztelő János sírját. Az
Agenzia . !talica jelentése szerint Jeruzsálem mellett
megtalálták Keresztelö János sírját. A sír Nagy He-"
ródes palotájának közvetlen közelében van.

- ..el katonai szotqáiatot meauuuuua
Jacques Martin, aki a francia keresztyén egyetemi

hallgatók egyesülete egyik csoport iámak: vólt a, veee-, '
tője. Álláspontját azzal indokolta, hogy Ieikiiemerete
nem engedi meg számára a katonai kötelezettségek
teljesítését. Ezért a párisi katonai törvényszék őt 1,évi
fogházra ítélte. .,

'Egyes - protestantizmustól távolálló emberek
azt -mondttüe, hogy J. Martin előkelő [ellem, Ha a ka-
tonai szolgálatnak lelkiiSmereti okolkból való meg-~
tagadását, mint rendszert nem helyeselhetjük is? ae-
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olyan ember, mint J. Martin, egy seem.pontból. tiezte-
'letet érdemel: esak: a keresetuén. lelkiismeret szavának
enqedetmeskedsk:

'Az ítélet a francia protenstáns körökre mély ha-
tást, gyakorolt. A vallásos sajtó teljes elismeréssel és
c~odá.láttal adózik Jacques Martin jellemszilárdságá-
nalp ,·és. erős hitének és a radikális passzív ellenállás
mellett. tör lándzsát. Ezzel az esettel kapcsolatosan
sokúj8ág rámutatott arra, hogy Franciaországban is
id~je poino: már annak, hogy - úgy, ·.amint egyes
államok már megtették - törvénnyel. szabályo,zzá,k az
ilye,n esefeket és módot adjanak arra, hogy a katonai
szolgálátot az állam 8zámára teljesített bizonyos mun-
kával helyettesíteni lehessen.

. (Student World Oronicle.) Közli: virág.'
., - Magyar. lelkészi állás Amerikában. Az 1932. évi

egyetemes közgyűlés a teotögus-tétszám'" kérdésével
foglalkozva, felkérte az egyetemes. közgyűlés elnöksé-
gét, lépjen érintkezésbe az amerikai lutheránus egy-
házzal' minél több végzett teológusnak az amerikai fő-
iskolákon amerikai ösztöndíjban- való részesttése. vala-
mint az amerikai lutheránus egyház magyar munka-
körein való alkalmaztatása érdekében. Idevonatkozó
megkeresésre az amerikai lutheránus egyház illetékes
hatósága felkérte az egyetemes felügyelőt, hozna ja-
vaslatba egy-egy angolul tudó lelkészt, aki az akroni,-
iUetve a buffalói gyülekezet szolgálatába állana. Re-
mélhetőleg akadnak alkalmas jelentkezők, akik ezen
jelentős munkatere ken készek szolgálni egyházunk és
nemzetünk szent ügyét.

- A FÉBÉ Ev. Diakonissza Anyaház felhívja a
figyelmet a hűvösvölgyi' penziójára, amely Budapest,
1., Hidegkúti-út 123/a. sz. alatt, a hűvösvölgyi villamos-
végállomás közvetlen közelében,gyönyörű, egészséges,
csendes helyen, erdőben fekszik. Üdülők, pihenők, a
fővárosban hosszabb-rövidebb időre megszállók a
penzióban egész éven át szobát kaphatnak teljes ellá-
tással. Sőt állandó tartózkodásra is kaphatók szobák
te1jes ellátással. Olyan fővárosi vendégeink is szoktak
lenni, akik csak a napp.alt töltik a penzióban,' ott ét-
keznek és élvezik egész nap a kítünö levegőt. A ven-
dégnek pihenés céljából a penzió egész kertje is ren-
delkezésre áll. A penziót a diakonissza főorvos vezeti.

';'.; ....:..Mit kifogásoh;taka hínduk a keresztyén hítben ?
l/Hogy a keresztyén ség tana a történelmi valóságon,
Krísztus életén és halálán alapszik; ezen megütközik
a bölcselkedő hindu, aki szerint örök igazság nem ala-
pulhat históriai eseményen. 2. Szintúgy botránkozás
köve-számára a helyettesítő szenvedés tana is, mert ez
ellenkezik a Karma-tannal (lélekvándorlás), mely sze-
ri~t .míndenkí személyes bűnhődést, illetőleg jutalmat
nyer tetteiért. 3. Hogy Isten bármiképpen is szenve-
dés13,~rfilzzen,ez megfoghatatlan a hindu előtt, aki azt
híszt.vhogy az örök élet boldogságát még árnyéka sem
zavarhatja meg a bánatnak. (Hajnal.)

: - Beírás a jövő tanévre a bpesti ev. gimnázium-
ban. Június 26-án beírás az I. osztályba és pedig d. e.
10.óráig ,kizárólag az evangélikusok és az előjegyzettek
részére. Célszerű, ha az evangélikus szülők is előjegyez-
tetík gyermekeiket .. Június' 27-én beírás a IL-VIlI.
osztályokba.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő kön

b) .Az iskolai és internátusi személyzetnek az or-
vosi kezelése (csak a főváros területén) .

c) Az internátus háziorvosi teendőinek ellátása.
d) Mínden iskola-egészségügyi kérdésben tanács

adás az igazgatóság részére.
A második állással járó kötelességek:
a) A leánykollégiumban az egészségtan tanítása

heti 3 órában,
b) két iskolai rendelő óra tartása és pedig egy a

Veres Pálné-utcai intézetben, egy a Deák-téri épület-
ben, utóbbi az elemi iskola számára is.

Mindezen órák külön-külön napokon.
c) A leányinternátus háziorvosi teendőinek el-

látása.
d) Az iskolai és internátusi személyzet orvosi

kezelése (csak a főváros területén) .
e) Tanácsadás az igazgatóknak az iskola .egész-

ségügyi kérdéseiben,
Mindkét állás évi 1000-1000 pengő, havi előleges

részletekben esedékes tiszteletdíjjal van, egybekötve.
Az állás mínden év máj. 1-ig ugyanazon év szeptember
l-re felmondható. Azállással járó feltételeket a vá-
lasztás eredménye után kiadandó megbízólevél fogja
tartalmazni.

A pályázók közül elsősorban ágo hitv. ev. vallá-
súak vétetnek figyelembe.

A pályázati kérvények mellett a következő fel-
tételeket kell igazolni:

1. Születési anyakönyvi kivonat és ha nős, vagy
férjes, az egyházi házassági levél,

2. az egészségtan tanári oklevél,.
3. az orvosi oklevél,
4. a magyar állampolgárság igazolása,
5. családi értesítő,
6. rövid életrajz.
A pályázati kérvényeket a képvíselötestülethez

intézve a főjegyző címére (dr. vitéz Pétery Aladár,
Budapest, IV., Eskü-tér 7.) kell 1933 június 15-ig be-
küldeni.

Felhívás.
Pályázat tanári állásra.

A budapesti evangélikus gímnáziumnál felállított
angol-latin szakos tanári állásra, amely állami kineve-
zés alá esik, pályázatot .hirdetünk. Pályázhatnak oly
evangélikus egyének, akiknek a kívánt szakcsoportból
oklevelük van. A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
míníszter úrhoz intézett, kellően felszerelt kérvényeket
f. évi június hó 15-ig kell alulírott igazgatóságnál be-
nyujtani. Személyes bemutatkozás kívánatos. .

A budapesti evangélikus gimnázium
igazgatósága.

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.

Csáky-utca 10. 78429
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT56.

Kiadja: .
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG,

EGYHÁZT ÁRSADALMJ,
BEL MISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI. ÁRA:

Égész évre 4.40, félévre 2.20 pengő,

Levél a konfirmandusokhoz.

Kedves Gyermekeim!
- Lassan őszbe hajlik a fejem. De meleg

szeretettel és nagy lelkesedéssel gondolok még
mindig arra a pillanatra, amikor szabad volt
először az n-.oltárához Iépnem, amikol:---isme-
retekkel bővült hitem szárnyain először jöttem
öntudattal az Úr elé: Hiszek benned, Isten!
Amikor erről az én hitemről először volt sza-
bad tanúbizonyságot tennem az emberek előtt.
Milyen alázat és milyen büszkeség volt akkor
bennem. Én akkor szövetségre léptem' a
Krisztussal.

'Azóta - bűnbánóan ismerem be - gyak-
ran lettem hűtlenné ehhez a szövetséghez. Az
élet ezer gondja elsodort a Krisztus közeléből.
A harc, a küzdés az előbbrejutásért. az érvé-
nyesülésért feledtette azt, ami legelőbbre való
és kikergette lelkemből azt az alázatosságot,
amely nélkül Krisztus-követés és keresztyénség .
nincsen. Jaj, milyen bűnbánat is van bennem,
amikor a szeretetlenségre gondolok,. amellyel
még saját hitem cselédeit is eltaszított am ma-
gamtól; az irígységre, amellyel testvéreim si-
kerét kísértem; a haragra, amelynek szavára
hallgattam, amikor megenyhűlnöm és békül-
nöm kellett volna. Száz bűnöm és ezer gyönge-
ségem jut .eszembe, amikor az ünnepi öröm
előízében, előérzetében kipirult orcátokat né-
zem. Lehetséges-e, hogy ezeket a ragyogó sze-
meket is elhomályosítsa, ezt a piruló, -síma or-
cát is eltorzítsa egykor a bűn? .

Azért 'írom hozzátok e bűnbánó sorokat,
hogy az én és millió felnőtt és bűnben meg-
őszült társain példájából tanuljatok. Ti ma az
Isten', gyermekei és báránykái vagytok. És re-

megve gondolok arra, hogy egykor a Sátán
cimboráivá lehettek, ha kitörülhetetlenül lel-
ketekbe nem vésitek azokat a momentumokat
amelyeket a konfirmáció, a hitben megerősítés
nyújt. Ti ma még a Krisztuséi vagytok, mint
hűséges pásztor legeltet benneteket szelleme
dús legelőin és most erősítitek meg a vele való
szövetséget. De látom már a gond, a bánat, a
nélkülözés hogyan járnak tábort körülöttetek.
Elég erősek lesztek-e a Krisztus kezét meg-
ragadni, a Krisztus szárnyai alá bújni, mint
ahogyanvihartámadáskor a madárfiak bújnak
meg anyjuk szárnya alatt?

Hiszen van példátok elegendő. Nézzetek
reánk, sok gyarlósággal és gyöngeséggel meg-
vert, de itt-ott egy-egy erénnyel is kitüntetett
öregekre, tanuljatok hibáinkból.. erényeinkből
egyaránt. Tanuljátok meg hibáinkból a vétket
kerülni, erényeinkből a Krisztus mellett hűsé-
gesen megállni. De tanuljatok főleg a törté-
nelem ama hőseitől, akiknek hűsége örök
időkig ragyog .. Tanuljatok Luther Mártontól, a
reformátorok reformátorától hithűséget és ál-
dozatkészséget mindhalálig. Tanuljatok a ma-
gyar gályarab prédikátoroktól mindhalálig való
alázatosságot. A nagy Krisztus-követőknek
valóságos. légiója vesz körül benneteket. Ragad-
játok meg az életükben és : cselekedeteikben
megnyilvánuló példaadást és nem fogtok meg-
tántorodni.

És a konfirmáció nem lesz hiábavaló, És
Isten báránykái és Krisztus hűséges vitézei ma-
radtok majd mindvégig. Aki pedig mindvégig
állhatatos marad, az üdvözül. .

Öreg barátotok.
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Luther liturgiai formulái ..
Luther 1523-ban kiadott Formuta missae

és 1526-ban kiadott Deuische Messe című ira-
taiban észlelhető eltérések szembeállítása az
evangélikus liturgia lényeges alkotórészeinek
megértése szempontjából szükséges és hasznos
dolog. .

A Formuta missae szerint az istentisztelet
azzal vette kezdetét, hogya lelkész az oltár
lépcsőjén letérdelt és az Atyának, Fiúnak,
Szeritlélek Istennek nevében megnyitotta a buz-
gólkodást. Erre a gyülekezet és a kar a 43.
Zsoltárt énekelte, amely után a lelkész imád-
kozott. '

A Deuische Messe ezt az előkészületet el-
hagyja.
- 1. A Formula szerint most jön az introitus,

, melyet a pap és a kar énekel. A D. M. szerint
voltaképen ez az istentisztelet kezdete.

2. Ezután mindkettő szerint jön a Kyrie •.
A Formula szerint most jön a gloria in

excelsis és laudamus Te.
3. Mindkettő szerint jön a salutatio és a

collecta.
4. Mindkettő szerint jön az epistola, amit

a Formula szerint követ a qraduale a holleiu-
jával, a D, M. szerint pedig ezek helyett egy
német ének.

Ezt követi a Formula szerint a salutatio.
5. Mindkettő szerint az evangélium, ugyan-

úgy énekelve, mint az epistola.
6. Mindkettő szerint jön a credo, amit a

gyülekezet énekel.
7. Mindkettő szerint jön a prédikáció.
Ezt követi a D: M. szerint a Miatyánk

parafrazisa. A Formula szerint ismét saluta-
tio jön. .

8. Mindkettő szerint a praeiatio. jön, amely
az úrvacsorai intelmet-is magába, foglalja, vagy
magához vonja. .'

9. Mindkettő szerint jön a consecratio .az
elevatioval, amely a sanctus és a benedictus
éneklése' közben történik, s ezalatt a nép térd-
reborúl. Majd jön, a Mi.atyánk.

10. Mindkettő szerint most- következik a
communio és pedig előbb a pap veszi fel (sump-
Uo) '. mialatt az agnus Dei zeng, majd a nép
veszi (distributio) , mialatt a gyülekezet bűn-
bánó énekeket énekel.

11. Mindkettőnél ezután a salutatio,a hála-
adás és az áldás .következik.

Luther tehát átalakította a középkori egy-
ház míseszolgálatát, Meg is rövidítette, nemze-
tivé is .tette. Kétségtelen, hogy az ünnepélyes-
ségre igen nagy súlyt helyezett. A hangulat fel-
építésére és biztosítására -is különös gonddal
törekedett. Az ígehírdetést és II szentség ki-
szolgáltatását egyenlő hangsúlyozással tette az

istentisztelet gócpontjaivá. A két oltári szolgá-
latot összhangzatos an megtartotta és jelentőssé
tette. Kiváló jelentőséget nyer nála a bűnbánat
és a hitvallás. E két tényező, nélkül nem is tel-
jes az ünnepi istentisztelet.

Luthernél tehát a rendes vasárnapi és ün-
nepi istentisztelet három csoportba tagozódik:
az első oltári szolgálat megalapozza az isten-

. tisztelet hangulatát, a szószéki szolgálat meg-
termékenyíti, a béfejező oltári szolgálat meg-
koronázza. Ez a kórona Luther szerint az úr-
vacsora. Ő még a mise gondolatkörében és
formabőségében élt,' nem is akarta a radi-
kális szakítást a múlttal. Az idők folyamán
azonban neki is tapasztalnia kellett, hogy az
úrvacsorázást nem kívánó népréteg csak nyug-
talanítja az istentiszteletnek ezt a felséges ré-
szét, azért is lassanként el kellett különítenie
az úrvacsorázást a rendes istentisztelettől.
Az istentisztelet koronája azonban így is meg-
volt az áldásban.

D. Raffay Sándor.

Zsoltárok.
Csöndes parochián éltek az őseim,
Zsoltárral köszönték a virradatot
S jó papi munkának derűs alkonyát is;
Nékem ez az élet meg nem adatott.

Ádáz csatatér az életemnek útja,
Dárdával és karddal úgy küzködöm át;
Ki hinné el, hogy· a harcole viharában
Vértem alatt őrzöm zsoltárok dalát?!

Jó papi munkának derűs alkonyában
Zsoltárt énekelni: kedves gondoZat.
Dícsérni a Pásztort, fűves legelőkön,
Csöndes vizek mellett, aki enyhet ad.

Vídámítja lelkem, jóra vezet engem,
Igazság ösvényén, Dávid énekén; .
És most már hiába csillapul a hareom:
A esotttirok hangját elvesztettem én.

S már belenyugodtam: nem írhatok én már,.
Nem zenghetek én már zsoltárt sohasem;
Harcom seúnetéoen, békés kicsi révben
Kis gyermekeimmel játszom csöndesen.

Apró kis kezüknek meleg vpnalában
Egy szebb jövendőnek rózsaszirma hajt,'
Derűs szemiik. mélye eltünteti gondom,
Felejtem a küzdést, felejtem a' bajt.

Úgy érzem: lelkemet köriilorgonázzák
Hang nélkül daloló zsoltáros dalok;
Az édesanyámról, fehér asszonyomról,
Kis gyermekeimrőZ halkan szavalok.

Zengő zsoltárokig nem szárnyal a lelkem,
Mégis a lelkemnek szent az ő hite:
A jó .Isten előtt zengő szavú zsoltár
Minden 'kis családnak ti$zt(1, élete! .

Miklós Vitéz;
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Széchenyi György érsek,
Kollonics barátja,

az ellenreformáció vezérharcosa.
IV. Széchényi érsek öccsének ivadékai. A nagy

Széchenyi oaüásos lelkűlete.
Széchenyi mint esztergomi érsek is 96 év-

vel a vállán, még mindig prédikátorok at kerget
és templomokat foglal. 1688-ban június 26. Pe-
rényi Andrásnak írja: "Gyöngyösről, Vácról,
Jászberényből a prédikátorokat elűztük, a
templomokat visszavettük, a budai comman-
dans adott assistentiát, nálam jedzisben levén,
hol vannak prédikátorok. Bátorkesziből, Kis-
sallóból hasonlókép a prédikátorokat Eszter-
gomba vitetem." . Még az 1687. évi törvények
ellen is protestalt s 1694. a kancellárnak írja:
"Eleiben se bocsássa Kegyelmetek többé azo-
kat a lator istentelen gyöngyösi kálvinistákat,
akik eretnek tanítót vittek be oda Bocskai há-
borúságában." De végre 103 éves korában 1695.
ő is eltávozott a minden halandók útján. Po-
·zsonyban Szent Márton templomában helyezték
nyugalomra. Az utóda természetesen Kollonics
lett. .

Unokaöccse, György) Lőrinc fia, ki a nagy
uradalmakat örökölte és 1697. a grófi rangot
is megkapta, lelkületben hasonló volt a bátyjá-
hoz. Vallási türelmetlenséggel igyekezett a
nagy vagyont megérdemelni. Csak egy levelét
idézem. Háza volt Sopronban is a Szent György-
utcában s 1720. a vejéhez, Ebergényi tábor-
nokhoz írt levelében panaszkodik, hogy a felső
szomszédja, báró Löffelholz tábornokné lett
(Absolon Dániel, Zrinyi Ilona titkára volt az
első férje.), ki bécsi módra akarja a sajátját
átépíteni. "Az én házam, ha szabad és nemes
ház volna - írja az első Széchenyi gróf-
közfalt termék, de mivel purgerház, hitemre, in-
kább kiköltözöm házamból, mintsem lutherá-
nust szenvedjek szomszédságomban." (B. Szabó
L. 1. 412). Ebben a házban halt meg 1710. a
gróf bátyja, Széchenyi Pál kalocsai érsek, ki
békéltető közbenjárásával II. Rákóczi Ferenc
idejében híven szolgálta hazáját s vallási téren
sem volt türelmetlen. Öccsének, György gróf-
nak az volt a nagy bosszúsága, hogy a súlyos
beteg bátyjoknak és egész családjuknak mind a
három soproni orvosa, Gensel, Löw és Liebezeit
mind lutheránusok.

A nagy Széchenyi atyját, gróf Széchenyi
Ferencet elég híven jellemzi Fraknói és Hege-
düs. II. József korában a szabadelvű törekvé-
sek barátja. Tessedik Sámuel szarvasi lelkész .
kőnyvét (A paraszt ember Magyarországban.
Pécs, 1786) magyarra fordíttatja és kiadja.
Csokonait és több magyar írót buzdít, pártfogol,
könyvtárt gyűjt. Ribini János Dániel, a po-
zsonyi lelkész fia volt az egyik és Hajnóczi Jó-

.zsef, az aszódi lelkész fia, a másik titkára. A
soproni líceum örömünnepeire a két fiát is ma-

gával vitte. 1791-ben a protestánsok vallás-
szabadsága mellett foglalt állást. A francia
forradalom és a Martinovics-féle összeesküvés
után szakított a szabadelvűséggel és vallásos
rajongás vett rajta erőt, de türelmetlen ekkor
sem volt. Így kezdett a val1ásgyűlölet a Szé-
chenyiekben lelohadni.

István gróf, a legnagyobb magyar pedig
vallási téren merő ellentétben állott főpapi ősé-
vel. Amit Széchenyi püspök és prímás a pro-
testánsok ellen elkövetett, azért a nagy Szé-
chenyi fényes elégtételt adott. Nagy vagyon-
szerző őséről, a prímásról csak annyit mond,
hogy 103 évet élt. Ha vallási türelmetlenségét
ismeri, ő ítélte volna el legkeményebben.

Széchenyi István vallásos lelkületéről kü-
lön munkát írtam (Sopron, 1926. 76 lap). Itt
csak a másvallásúakhoz való viszonyáról szó-
10k. A hitigazságok forrásának a .tradíció mel-
lőzésével ő is a Szentírást tartotta. Luther bib-
liafordítása két példányban is megvolt a könyv-
tárában s Mária Dorottya evang. nádorasszony-
nyal ebből jelölték ki és beszélték meg a szebb
helyeket. Széchenyi a r. kath. vallást nem tar-
totta egyedül üdvözítőnek. 1843. szept. 5-én a
püspökök és főrendek előtt Pozsonyban a re-
verzáIisok tárgyalásakor tiltakozott a "Sola
Salvifica" gyűlöletes értelmezése ellen. Itt
mondá: "Minden ember a maga útján töreked-
jék a legfőbb lény felé, a maga hitét tartsa
legjobbnak; az oly nagy kábultságok pedig,
hogy csak egyetlen örvényen lehetne Istenhez
eljutni, idő multával bizonnyal rectificáltatni
fognak." Világosan mondja ezt később "Ön-
ismeret" c. művében is: "Mert habár valamint
az ismert közmondáshoz képest vajmi sok út
vezet Rómába, úgy bizonyosan nincsen e vilá-
gon csak egyetlen egy vallás, mely kirekesztő-
leg bírna oly kapuval, melyen keresztül Isten-
hez lehetne közelíteni és felette sok egyén a
clerus, anyaszentegyház, de még a pápa enge-
delme nélkül is, sőt az e részekről szórt anathe-
mák dacára mégis mennyországba jut és vi-
szont." Ebben a művében mondja a pápaságról
is: "Még a legelső keresztény is, mert hiszen
ő is csak ember, noha infallibilis ember, olykor
csak ezen mottóval képes magát némileg men-
tegetni: "Errare humanum est." (Döblingi
hagy. Ill. 589. és 761.).

A vallási türelmetlenséget Széchenyi ke-
mény szavakkal ítéli el: "Ha vall kárhozatra
méltó bűn, ítéletem szerint nincs nagyobb a
türelmetlenségnél ; s ha felhevült vakhitünk s
fonák buzgalmunk még keresztények közt is
fellobbantja az Ármánynak ezen vad tüzét, ak-
kor valóban" megbocsáthatatlan. Végezzen a
Mindenhatóval kiki, mint legbelsőbb meggyőző-
dése súgja. (Világ 54. Önismeret 589). S a Ke-
let Népében is (303. L) azt kívánja, hogy "az
urasági ittasságtól ment, a türelmetlenség ör-
dögétől el nem ferdített és eredeti tisztaságban
hűn megőrizett .keresztény vallásnak alaptör-
vényeit kövessük." Már 1826. febr. 28. írta
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naplójába: "Az emberek jövőben nem a vak-
hit fanatizmusát, nem az ámítók at, hanem .sa-
ját szívüket és eszüket fogják megkérdezni az
iránt, hogy mit higyjenek és mit tegyenek."
(Széch. nap. II. 148). Széchenyi reméli is, hogy
a ker. felekezetek a valódi szabadság szellemé-
nek áldozván, a haza szeretet szent zászlója
alatt .fognak egyesülni. "Ha csalatkoznám, in-
kább nem kívánok élni." (Világ 530).

Az országgyűlésen Széchenyi is már 1833.
a reverzálisok és a hatheti oktatás eltörlését
követelte s 1840. Róma beavatkozása ellen ke-
mény beszédet mondott: "Az apostoli magyar
király mindig meg tudta magát -constitutionalis
nemzetévei együtt Rómának suprematiájától
óvni. A főméltóságú clerus status in statu soha
sem volt és sem nem is lehet." Élesen kifakad,
hogy 50 évi gyakorlat után a váradi püspök
(Lajcsák) most egyszerre megtagadja vegyes
házasoktói az áldást. 1843. szept. 5. nagy ha-
tározottsággal szállt síkra a protestánsok jo-
gaiért: "A kereszténység tiszta szellemében én
mindenek előtt türelmes vagyok és pedig nem
csak szóval, de tettleg is az vagyok s az evan-
gélikusok mellett fel fogok szólalni, míg a tel-
jes reciprocitásnak elve nem csak színleg, de
lényegében is kivíva nem lesz." (Zichy A.
Széch. életr. 1. 545).

'Hegedüs Lóránt jeles művében egymás
mellé állította Széchenyinek és ősének, György
érseknek arcképét. De vallási téren micsoda két
ellentétes lelki világot tár elénk ez a két ábrá-
zat. Egyik a vakbuzgó, türelmetlen fanatizmus,
másik a felvilágosult evangéliomi keresztyén
szabadelvűség hőse. Olyan gyászos időkben,
melyről a piarista Takáts Sándor írja: "A vár-
kapitányok hosszú lisztában terjesztik fel az
éhenhalt végbeli katonák neveit s akik még él-
nek is, éhségüleben úgy lézengenek, mint falon
az árnyek , mint ősszel a hulló legyek" - a
Kolloniccsal barátkozó Széchenyi érsek 41 .hű
magyart küld gályarabságra, akik közül 17 hal
meg a nápolyi úton. A nagy Széchenyi pedig
úgy félti és szereti nemzetét, hogy azt szokta
mondaní : "Oly kevesen vagyunk magyarok,
hogy még az apagyilkosoknak is meg kellene
kegyelmezni. " Hogyan is mondta Berzsenyi?
"Ámbár ezerszer vak tüzedben - Véreidet, ma-
gadat tiportad."

Az ősmagyar jobbágycsaládból származó
Széchenyi érseknek nem volt vérében ez a
vallásüldöző kegyetlenség. Természete, faji sa-
játsága szerint a magyar nem türelmetlen. Ha-
nem ezt a haragos fekete vért Bécsből, Rómá-
ból oltották bele.

A két nagy magyar katolikus Zrinyi Mik-
lós és Széchenyi István, a protestánsok nak igaz-
ságot 'szolgáltatott, elégtételt adott. Vajha
ma is volnának ilyen szabadabb szellemű ma-
gyar katolikusok, amint mindig is voltak s
vallásszabadságunkat a többség részéről ők biz- •
tosították. De a mai viszonyok között előnyö-

sebbnek látszik a hallgatás. Bátran színt val-
lani, miként a legnagyobb magyar tette, nem
akarnak. Sajnos" a régi gyászos idők szelleme
itt kísért ma ismét közöttünk, midőn száz-
szoros szükség volna az összetartásra. Bizonyos
külföldi és semmiképen sem magyar áramlat
hatása alatt akadnak elvakult túlbuzgók, akik
ledöntenék Bethlen, Kossuth, Tisza István szob-
rát és Kollonicsét állítanák a helyére.

. A végetlen sok r. kath. szervezkedés, egye-
sület, társaság, akció és kongregáció között
vannak, amelyek Zrinyi és Széchenyi nevét vet-
ték fel. Ha vallási téren is ezek nyomdokain
járnának, akkor szent volna közöttünk a bé-
kesség. D. Payr Sándor.

(Vége.)

MEGHIVÓ.
A Magyar Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Ev.

Hittudományi Kara 1933 június 20-tóI 23-ig Sopronban
tizedik munkaévének beteieeeséiü tartja harmadik teo-
lógiai konferenciáját, meiure evangélikus _egyházunk
letkéezeii, felügyelőit, vallástanárait, seqédletkéezeit,
tanítóit és az érdeklődő egyháztagokat hitrokoni sze-
retettet 'és bizalommal meghívja.

A konferencia főtMgya: Elméleti és gyakorlati
hitvédelem. A konferencia rendje:

Június 20-án: D. u. 6 órakor megnyitó istentiszte-
let a templomban. A szent szolgálatot Zongor Béla es-
peres végzi. Utána uallásos estély, melynek keretében
D. Dr. Prőhle Károly, a hittudományi kar e. i. dékánja,
a konjerencuit megnyitja és D. Geduly Henrik püspö'k
a hitvédelem jelentŐSégéről előadást tart.

Június zi-én: D. e. %,8 órakor reggeli áhítato
8-9. Az ember létproblémája és a hit. D. Dr Prőhle
Károly egyet. ny. r. tanár. 9-10. Teremtésnit és ter-
mészettudomány. Dr. Deák János, egyet. ny. r. tanár.
10-11. Jézus feltámadása mint apologetikai prob-
léma. Dr. Kiss Jenő egyetemi nyilvános rendes tanár.
11-12. Az előadások megbeszélése. D. U. 4-5. Hit és
nevelés. Dr. Br, Podmaniczky Pál, egyet. ny. r. tanár.
5-6. Az elocuiások: megbeszélése. Este 8 órakor vallá-
sos estély a gyülekezet részvételével. A világi elem a
hit védelmében (Történeti áttekintés) címen előadást
tart D. Kovács Sándor, egyet. ny. r. tanár.

Június 22-én: D. e. %,8 órakor reggeli áhítato
8-9. A protestantizmus erőforrásai. Hanzmann Károly
lelkész. 9-10. Hitvédelem és egyházi öntudat. Dr. Wi-
czián Dezső, megbízott egyetemi előadó. 10-11. A lel-
készi munka a hitvédelem szolgálatában. Marcsek Já-
nos lelkész. 11-12. Az előadások megbeszélése. D. U.

4-5. A nemzedékek problémája és az egyház. Elő-
adók: Dr. Domján Elek esperes és Szabó József lelkész.
5-6. Az előadások megbeszélése. Este 8 órakor vallá-
sos estély a gyülekezet részvételével. A keresztyén
hívő ietadatas a hitvédelem szolgálatában címen elő-
adást tart Dr. Molnár Gyula, kir. táb~i bíró.

Június 23-án: D, e. %,8 órako?' reggeli áhítato
8-9. A bolsevizmus mint ellenfél. Lic. Dr, Karner Ká-
roly egyet. ns), r, tanár. 9-10. Korunk válsága mint a
keresztyénség erőpróbája. D. Kapi Béla püspök. 10-11.
Befejező megbeszélés és záTó áhítat. D. U. Széchenyi
István sírjának meglátogatása Nagycenken. Az elő-
adások és vallásos estélyek állandó helye a hittudomá-
nY'i kar nagyelőadóterme.

Tudnivalók. A rendezőség tervbe veszi a város ne-
vezetességeinek a megtekintését, a múzeumok meglá-
togatását.

A konferencia résztvevői kedvezményes ellátást
kaphatnak a liceumi tápintézetben; egynapi ellátás
(reggeli, ebéd es vacsora) ára 2 pengő. Az ellátás ked-
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den este kezdődik és pénteken 23-án délben végződi.k.
A kedd esti vacsora egyúttal ismerkedő estély. A 1'6/1.-

dr:;zóség kedvezményes ellátást csak azoknak biztosit-
-ha: .. akik részvételüket jelentkezésük alkalmával elore
bejelentik; a jelentkezés kötelező erejű,

A konferencuilcra jelentkezőknek magánházalc-
ban, a Teol. Otthonban, vagy szállodában ingyen vagy
lehetőleg olcsó áron való elszállásolásáról a rendezőség
gondoskodik.

Akik kedvezményes vasúti jegyre számot tarta-
nak, szíveskedjene-k ezt a vasúti occuü megjelölésével
legkésőbb június 1-ig bejelenteni. Későbben érkező be-
jelentéseknél a rendezőség a kedvezményes vasúti jegy
megszerzését nem tudja. biztosítani.

A részvételi jegy ara 3 pengő, segédlelkészeknek
és egyete-mi hallgatóknak 1.50 pengő. Helybeliek láto-
gatási jegye 2 pengő, egy napra 1 pengő. Jegyeket a
dékáni hivatalban, illetve a konferencia irodájában le-
het váltani.

Bárminemű felvilágosítással készségesen szolgál
a hittudományi kar dékáni hivatala (Sopron, Deák-tér).

Jelentkezési határidő aeok; számára, akik kedvez-
ményes vasúti jegyet kérnek, június 1-e, egyéb esetek-
b.en június 10-ike.

Ezen meghívó szíves terjesztését kéri a rendező-
ség. Isten áldása legyen a konferenouin,

A M. E. L. E. gvori országos-
konferenciá ja.

A Magyar Evangélikus Lelkész Egyesület szo-
kásos tavaszi konferenciáját. ezidén Győr városában
tartotta május 16-18-ig. A szeretetteljes fogadtatás,
amelyben az ország. minden részéről megjelent lelké-
szek a györi egyházközség és a város részéről részesül-
tek, mindnyájunknak sokáig emlékezetes marad. A
mintegy 100 lelkészt a győri híveknél szállásolták el,
ellátást pedig az evangélikus szeretetházban nyertek.

A konferencia május. 16-án esti istentisztelettel
kezdődött, amelyen Zászkalic~ky Pál budapesti segéd-
lelkész a finn liturgiát mutatta be, Irányi Kamill szé-
kesfehérvári lelkész pedig az Igét hirdette, rámutat-
ván a mai szociális és erkölcsi ínség okaira és azok
gyógymódjaira.

Május 17-én reggel 8 órakor Túróczy Zoltán győri
lelkész a tékozló fiú bünbánata és hazavágyása köré
csoportosította hatalmas bünbánati beszédének gondo-

'Iatait, majd a lelkészeknek úrvacsorát osztott.
A konferencia az egyház tanácstermében délelőtt

9 órakor vette kezdetét. Paulik Jáncs nyíregyházi lel-
kész, a MELE elnöke megnyitó beszédében a mai ne-
héz és mostoha viszonyokkal s azoknak egyházunkra
gyakorolt hatásaival foglalkozott. Egyházunkat nem-
csak szélsőséges politikai és társadalmi áramlatok fe-
nyegetik, hanem testébe a legújabb szekták (szabad
Biblia-kutatók, millenisták, stb.) élősdijei is belefúrják
fejüket. Egyházunk intelligenciája nem példaadó és
nem hüséges. Felekezeti iskoláink válságos helyzetben
vannak. A kultúra és századunk technikai csodái nem
vitték közelebb az embereket a jóléthez és a boldog-
sághoz. Mert ez a világ Krisztus nélkül akar élni,
éppen azért hasonlatos egy nagy kórházhoz, vagy csa-
tatérhez. A papságnak minden irányú éberséget kell
tanusitanta. mert sokakat az idegenit el az egyháztól,
hogy nem találják eléggé agilisnak. Az egész vonalon
a krisztusi szellemet kell ápolni.

D1·. Kapi Béla püspök üdvözölte a konferenciát
Dunántúl földjén és tanácskozásaira az Isten áldását
kéri. Legsürgősebb feladat szerinte egy lelkészi köz-
vélemény megteremtése. Dr. Szauter Ferenc polgár-
mester Győr szabadkirályi város nevében köszöntötte
a megjelenteket. A mai nehéz időkben - úgymond -
a vallásfelekezetek munkáját és áldásos tevékenységét
sem az állam, sem a községek nem nélkülözhetik.
Meggyőződése, hogy amit a polgárság templomokra,

iskolákra és szeretetintézményekre költ, azt kétszere-
sen takarítja meg a börtönökön. Dr. Hőfer Vilmos h.
polgármester, egyházfelügyelő, a györi egyházközség
nevében üdvözölte a konferenciát. Meggyőződése, hogy
a györi egyházközséget szereti az Isten, mert .vésze-
ken és viharokon át is megengedte, hogy áldásdús te-
vékenységet fejtsenek ki vezérei. A továbbiakban az
ideális lelkipásztorról beszélt. Győri Elemér györi és
Tapsonyi Sándor nagyigmándi református lelkészek
az Országos Református Lelkész Egyesület nevében je-
lentek meg. Győry Elemér azokról a történeti kapcso-
latokról beszélt, amelyek a két protestáns egyházat
hazánkban összefüzik. Az üdvözlésekre Paulik János
elnök meghatódottan válaszolt.

A Ielkészkcnferencía D. báró Radvánszky AlbeT-
tet 10 éves egyetemes felügyelői és Dr. Zelenka Lajost
10 éves egyházkerületi felügyelői jubileuma alkalmábó-l
táviratilag üdvözölte.

A konferencia ezután rátért az elöadásokra.
D. Kapi Béla püspök a "Korszerüség és az egyház"
címen tartott előadást. Beszélhetünk-e az egyház és a
korszerüség viszonyáról? Minden bizonnyal. Mert az
egyháznak a kor élő testének kell lennie. Feladata a
lélekmentés és a világ átformálása. Minden közösség
koronként változik, csak az egyház nem, mivel az a
Krisztus teljessége. Mégis az egyháznak mindig meg
kell keresnie az abban a korszakban szükségess é váló
munkát. Korszerüség és időszerüség nem fedik egy-
mást. Különböző korokban különbözők a feladatok
Míg az egyik korban az individualizmus, addig a má-
sikban a közösségek felé sodródik az ember. A korsze-
rüség az egyház munkáját konkrétumokkal tölti ki. Az
egyház tartozik számot vetni a modern ember pszihé-
jével, amely modern problémákkal van tele. A: egyház-
nak bele kell néznie a modern ember családi, állami és
társadalmi életébe. Egy azonban örökké változha-
tatlan tételként megáll, hogy az ember lényege szerint
bünös, ezen korszerüség nem változtat. De nem változ-
tat az Isten kegyelmének örök tényén sem. De az egy-
ház végeredményben nem .momentán feladatokkal bíbe-
lődik, hanem az Örökkévalóra függeszti szemeit.

Endretty János témája "Korszerüség és a lelkész
élete" volt. Ö azonban ehelyett az utódállamok evangé-
lilmsainak testvéri kapcsolatairól, a magyar sors tra-
gikumairól beszélt. és 'magyarságnak, egyháznak
egyaránt bűnbánatot ajánlott. Tulajdonképpeni tár-
gyát, hogy a lelkésznek hogyan kell beleilleszkednie
egyénileg modern életünkbe, Kemény Lajos budapesti
esperes fejtette ki.

Kemény Lajos budapesti esperes a "Korszerüség
és a lelkipásztori munka" címen beszélt. Bevezetésében
arra mutatott, hogy a mai idők sokoldalú lelkésztípust
kívánnak és hogy ennek kifejlődés éhez állandó lelki-
munka, sok kcmtempláció és a világi élet dolgaiban
való tájékozottság is szükséges. A pásztor.i munka
korszerü feladatai közül a magyar evangélikus ,lelkész
részére a vegyesházasságok és reverzállsok terén lévő
munkát jelölte meg a legfontosabbnak. Erről részlete-
sen szólt. Kifejtette, hogy ebben a munkában a gyüle-
kezeti segítséget is meg kell szervezni, aminek előföl-
tétele, hogy az egyházak vezetösége hüséges és komoly
evangélikusok ból álljon. Sok más érdekes dolgokból
álló előadását a konferencia nagy érdeklődéssei hall-
gatta.

Szántó Icobert budapest-kelenföldi lelkész a "Kc.c-
szenüség és az igehirdetés" kérdését tárgyalta. Az
evangélikus istentisztelet centrális cselekménye az ige-
hirdetés. Az igehirdetés középpontjában pedig csak
Krisztus, az Ö evangéliuma és az Övérehullásában
rejlő váltságtény állhat. Mivel azonban Jézus minden
iránt érdeklődött, az Ö evangéliuma hirdetésére ren-
delt pásztornak is ugyanezt kell cselekednie. A modern
igehirdető nem zárkózhatik el az elől, hogy a modern
ember problémáit a szószékre vigye. Küzdenie kell a
szélsőségek ellen. A kollektívizrnussal szemben állást
kell foglalnia az individualizmus mellett és nem szabad
engednie abból, hogy az embernek egyéni Isten-meg-
látásai és megélései lehetnek. Foglalkozni tartozik a
szociális kérdésekkel. Bele kell nyúlnia az emberek
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egyéni és társadalmi életformáiba. Küzdenie kell a re-
verzális lélekvásárló erkölcstelenségei ellen. A városi
igehirdetés inkább az intellektus, a falusi inkább az
érzelem felé irányuljon. Az ígehirdetésnek érdekesnek
kell lennie, noha soha Krisztus életnézetétöl eltérníe
nem szabad. Javasolja a sűrűbb vendég- és csereszó-
noklatok bevezetését.

Dr .. Szeberényi Gusztáv a "Korszerüség és a szere-
tetmunka" c. előadásával kezdődött ápr. 18-án a konfe-
reneia 2-ik napja. Rámutatott a szeretetmunka bibliai
kapcsolataira. Továbbá arra, hogyaszeretetmunka csak
a gyülekezet keretein belül képzelhető el igazán. A sze-
retetmunka az igehirdetésnek csak segédeszköze. lehet.
Irányítója minden körülmények között a lelkész. A lel-
kész hátamögött és a gyülekezet keretein kívül semmi-
féle szeretetmunka nem folytatható, mert ez elveszti
a kapcsolatot a hívekkel és az egyháztól való eltávolo-
dásra vezethet. A szeretetmunkának a gyakorlati élet-o
ben való keresztülvitele érdekében az egész lelkészkép-
zés átszervezendő. A lelkészoktatásban túl sok az el-o
mélet és túl kevés it praktikum ....A családon, az isko-
lán és a templomon keresztül kell a hívek érdeklődését
a szeretetmunka iránt föléleszteni. Részletesebben is-
merteti a békéscsabai szeretetintézményeket. A hívek,
ha az érdeklődé st fel tudják kelteni, szeretetmunkára
igenis kaphatók. Ennek a szeretetmunkának legsür-
gősebb feladata legyen az elidegenedett proletárság V!SZ-
szaszerzése. .

Marcsek János, ózdi lelkész befejező előadása a
,;Ko;rszerüség és az egyházalkotmány"-ról szólt. Szel-
lemes fordulatok ban mutatja ki, hogy az E. A. meny-
nyire távol van a korszerüségtőL Az E. A.-nak anya-
szentegyházunk életét az egyedüli fundámentumba, .a
Krisztusba kell kapcsolnia. A hitvallási iratokra kell
építenie. Rámutatott egy Iegész sereg paragrafusnak,
így különöseri alI., 34., 36. és' 42. paragrafusoknak el-
hibázott voltára. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
E. A. rendelkezései és szelleme sokszor milyen
félszeg helyzeteket teremtenek a lelkész munkálkodá-

.sában, vagy a lelkész és világiak egymáshoz való vi-
szonyában. Az a szabadság, amelyet az egyes paragra-
fusok biztosítanak, idők folyamán szabadossággá tor-
zult. A Protestáns Szemiében egy református világi ve-
zetőember tollából a következő mondatot olvasta: "A
protestantizmusnak az a lényege, hogy nem kötelez."
Sürgősen megváltoztatandó az a szellem, amelynek
ilyen kinövései vannak. A mai egyházalkotmány mel-
lett az egyházi közigazgatás és bíráskodás drága, fe-
lületes és lassú. Az E .. A.-ban kell gondoskodni arról"
hogy közgyüléseink megfelelő építő tartalommal is töl-
tődjenek meg. Mi határozatokat hozunk és azokat soha
végre nem hajtjuk. Olyan E. A.-ra van szükségünk,
amelynek alapján a közigazgatás olcsó, alapos és gyors

.legyen. Legyen meg míndenképpen a tanbeli és a fe-
gyelmi egység.

Az összes előadásokat élénk eszmecsere követte,
amely bizonyára megtermi gyümölcseit a jövőben.
. A május 18-i tanácskozást Kálmán Rezső oros-

házi lelkész áhitata vezette be és Németh Károly es-
peres áhítata zárta le.

A konferencia . résztvevői azzal az érzéssel bú-
csúztak a vendégszerető gyülekezettől és várostól, hogy
jó munkát végeztek. Legyen is 'ezen a munkán Isten
áldása. (-t.)

·FIGYELO.
Nagy kudarc volt. ASzékesfővárosi Isko-

lánkívüli Népművelődési Bizottság a budapesti
. és országos jellegű ifjúsági egyesületek bevoná-
sával a tiszta élet érdekében demonstratív
nagygyűlé st tervezett május 21-re. Öt nappal a
nagygyűlés előtt az előkészítő bizottság' ülésén
az .elnök nagy meglepetésre bejelenti, hogy. a
nagygyűlés elmarad. A felszólított egyesületek

: közül csak kettő-három jelentette be részvéte-

lét és ezért a polgármester szerint újabb; ala-
posabb szervező munkára van szükség,. hogy
egy legközelebb ősszehívandó nagygyűlésen a
keresztény és keresztyén Iriagyar ifjúság méltó-
képen demonstrálhasson. Valami nem látszik
rendbenlévőnek. - A' jelenlévő ifjúsági veze-
tők kijelentették, hogy ők már is olyan ifjú-
sági tábort mozgattak meg, amely a Vigadó
megtöltését biztosítja; Igaz, hogy ezek a Soli
Deo Gloria diákszövetség képviselői voltak. A
leventéknél és cserkészeknél sem volt baj. De
hát az Emericana ? Az Emericana nem kép-
viseltette magát, mivel felülről "enyhe" leintés-

. ben részesült, hát kútba kellett esni ennek a
szép elgondolásnak. Nekünk, - sajnos - nin-
csen országos jelentőségű ifjúsági szervezetünk,
de kíváncsiak vagyunk, hogy ha például il re-
formátus .S. D. G. zárkózik el egy ilyen meg-
mozdulás elől, mit szólnak hozzá az illetékesek ?
Így most nem tudjuk, hogy az ifjúsági egye-
sületeken, vagy a polgármester határozatán bu-
kott-e meg a nagygyűlés. - Még egy fájdal-
mas tapasztalást tettünk. Sem az Egyetemi
Luther Szövetség, sem a Kie evangélikus ágá-
nak képviselői nem jelentek meg az . előkészítő
bizottság gyűlésén. Talán őket sem érdekli a
tiszta élet kérdése, mint az Emericanát?

rmg.
* '1(,

A Magyar Polgári Blokk - mint az újsá ..
gok írják - a házasság problémájának meg-
vitatás a céljából előadói és vitaest sorozatot
rendezett. Orvosokon .és jogászokon kívül az
egyházak képviselői. is kifejtették nézetüket.
Katolikus részről Baranyai Jusztin, református
részről Muraközy Gyula, zsidó részről Hevesi
Simon' főrabbi. - Hát az evangélikusok hol
maradtak? Talán a Magyar Polgári Blokk
nem kért fel bennünket? Ha így van, sürgős
elégtételt kell kérnünk. Vagy talán felkértek és
csak mi nem tartottuk érdemesnek a megfelelő
képviseltetést? Ez még nagyobb hiba lenne. Ott
kell lennünk mindenütt, ahol ott lehetünk és
mindent meg kell tennünk, hogy mindenütt ott
lehessünk. - Vagy talán igazolni akarjuk a
Magyar Kultúra nyelvöltögető statisztikusát,
aki legutóbb azt írta, hogya protestáns házas-
sági etika sokkal alacsonyabb rendű, mint a
katolikuso Jó, jó, de mi ezt másként tudjuk es
ezért szót kérünk ott, ahol a házasság problé-.
májáról vitatkoznak. rmg.

Egy hetven százalékban evángélikus.Iakos-
ságú városban van egy, a vármegye által fenn-
tartott kórház. Ebben a kórházban az ápoló-
személyzet apácákból áll. A református egyház-
nak sikerült nehéz harcok után nyolc reformá-
tus diakonisszát is az ápolószemélyzet közé

.Telvétetnie. Evangélikus ápolónő egyetlen egy
sincs. A helyi lelkész szerint ez nem a kórház-
nak és nem a vármegyének hibája. Mert a vár-
megye az ő közbenjárására nyolc evangélikus
diakonisszának az alkalmazta:tásához hozzá-
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járult. Hiába fordult azonban lelkésztestvé-
rünk diakonissza intézeteinkhez, képzett ápoló-
nőket egyik sem tudott rendelkezésére bocsá-
tani. Ismét nem a diakonissza anyaházaknak a
hibája ez, hanem részint közönyösségünkből,
részint pénztelenségünkből folyik. Itt tenni
kell valamit, mert szeretetmunka nélkül nincs
keresztyénség. --:- Ebben a kórházban nevezett
lelkésztestvérünk egy alkalommal egy evangéli-
kus ,asszony temetésén jelent meg és legna-
gyobb meglepetésére négy apácát látott a ko-
porsónál állni égő gyertyákkal kezében. Kérde-
zősködésére megtudta, hogy ez a feltűnő en szí-
ves szolgálat azért van; mert a halott végren-
deletileg minden'vagyonátarómaikatolikus
egyházra hagyta. Íme, az eredmény 'ott, ahol
csak apácák végzik a közkórházakban a szere-
tetmunkát. A lélekhalászásnak száz és ezer al-
kalmát - ezt pesti kórházakban is tapasztal-
juk - ők nem fogják elszalasztani. És nem kü-
lönösen akkor, ha a lélekhalászás tetemes
anyagi haszonnal is jár.

Egyházi fegyelem.
Az .egyházi fegyelem gyakorlásának kérdését nem

szabad önálló problémának tekinteni s azt nem sza-
bad az egész egyházi élet közösségéböl kíszakítaní és
úgy megoldani. Tény, hogy az egyházi gyűléseken való
elnöklés igen' gyakran és majdnem minden egyházköz-
ségbensúlyos nehézségekkel jár éppen egyes egyház-
tagok,vagy 'csoportok erőszakos, sokszor tiszteletlen,
engedetlen magaviselete miatt. Amidőn csődöt mond
az elnök minden tudása és tapintata. Valóban mind ke-
vés, az, .amit az E, A, a közgyűlési rend fenntartása
.céljából az elnöknek nyújt. Viszont tovább nem mehe-
tünk s az elnök tekintélye nem egy alkalommal esik
áldozatul egyes rosszindulatú egyháztagok, vagy cso-
portok' tíszteletlenségének.

A közgyűléseken való fegyelmezetlen viselkedés-
nek sokféle oka lehet. Sokan a gyűléseken ontják ki
személyes haragjukat az elnökkel szemben, különösen,
ha a lelkész elnököl és Isten ments ilyenkor személyes
jellegű dolgot a közgyülés elé vinni. Sokszor kellően

, elő nem készített dolgok tárgyaltatása okoz bajt; más-
kor olyan ügyek, amelyek az egész gyülekezet előtt el-
lenszenvesek, ismét máskor olyanok, amelyek a gyüle-
kezeti életbe való átvitelre még nem értek meg, idéz-
nek elő zavart a tárgyalás alkalmával, különösen ak-
kor, ha az elnökség azoknak keresztülvitelét erőlteti.
Néha előfordul, hogy egyes csoportok előre kidolgozott
terv szertnt okoznak a gyűléseken zavart csupán azért,
hogy az. elnöknek nehézségeket okozzanak. Van arra
is -eset, hogy az elnök türelmetlensége mérgesítí el a
gyűlés hangulatát." ,

Bármi, legyen is a közgyülési zavárok oka, azok
a gyülekezeti' élet mélyéből fakadnak s betegségi tünet
jellegéveI bírnak. Kiküszöbölésük azért első fokon és
elsősorban nem fegyelmi kérdés, hanem az egész gyüle-
kezeti élet, elsősorban a hitélet gyógykezelésének a
kérdése. Ha mindent elvégeztem és elkövetterri, hogy
gyülekezetem hitélete egészséges legyen, ha minden
hívemmel szemben azokat a kötelességeket, amiket
hívatásom számomra előír, becsületes lelkiismeretesség-
gel teljesítettem, hirdettem hűséges kitartással Istennek
Igéjét s magánéletemmel előljártam az igaz istenféle-
lemben és botránkozást senkinek nem okoztam, ha sze-
líd, alázatos és ' békeszerető igyekeztem lenni, mínt
Megváltóm: akkor kizárt dolog, hogy a - köz-
gyűléseken kifejtett s a gyülekezet javát 'és rendjét
szolgálö munkám megvetésben. becsmérlésben része-
süljön.' Mert becsületes építömunkám , következtében

olyan egészséges gyülekezeti' közhangulat fejlődött ki
híveim lelkében, amely nem engedi érvényesülni a za-
vargó elemet s azok vagy távol tartják magukat a gyü-
lésektöl s ha mégis eljönnek azokra, vagy bölcsen hall-
gatnak, vagy a józan elem elhallgattatja őket. ,

E mellett döntő fontosságú az elnök viselkedése
az elnöki székben, Amilyen hangot az' elnök üt meg,
amilyen szellemet vagy hangulatot ő kezdeményez:
olyat vesznek fel a közgyűlés tagjai. A csendes, .nyu-
godt elnöki hang a Iegvéresebb szájú atyafit is képes
leszerelni és hallgatásra bírni.

Az egyházról tudni kell, hogy az a hívők közös-
sége. Testület, amelynek tagjait nem külső emberi tör-
vények tartják össze, hanem a Krisztus Jézusban
való hit és az Evangélium, Istennek szent Igéje. Ha
ezzel a kettővel bármely hívünkkel szemben nem bol-
dogulunk, akkor meddő minden alkotmány, törvény,
szabályrendelet és paragrafus. Mert aki Isten Igéjének
be nem hódc,', még kevésbbé hódol be az emberi törvény"
nek. S ha mégis az utóbbit erőltetjük és fegyelmezünk,
büntetünk, csak elmérgesítjük a sebet és magunknak és
egyházunknak engesztelhetetlen, sírig tartó ellenséget
szereztünk.. Kedves, Uraim, el ne feledjék soha ebben
a mi szent hívatásunkban, hogy bennünk az az indulat,
az a lelkület kell, hogy legyen, amely volt az Ur Jézus-
ban. Még pedig hívatásunk egész területén. Azért tör-
ténjék az elnöklés is, a fegyelmezés is szelídséggel,
csendes békességgel és türö szeretettel. S ezen és csakis
ezen az úton érjük el azt a célt, amelyről örömmel
állapít juk meg:' Ma szép, csendes, nyugodt volt a köz-
gyűlés. Probatum est. Mayer Pál.

HIR E K. I tili
EXAUDI_ VASARNAPJA.

János 15>26-16; 4.
VoU már idő>hogy aki öldökölte a Krisz-

tus nyáját, mind azt hitte, hogy istentiszteletet
cselekszik. Ezt hitték a 'keresztyéngyilkos. ró-
mai ésászárok> de az eretneküldöző koeépkori
inquisitorok is. Mostanság mintha újra vissza-
tért volna ez az idő. Isten nevében és a vallás
oltalma alatt újra megindult az öldöklés. Nem
vadállatokkal, nem is máglyákkal, vagy állig
felfegyverzett keresztes hadsereqekkel, hanem
bullálokal, decretálékkal és pásztorlevelekkel.
Nem d testet ölik meg> hanem a lelket. De
Jézus szavai szerint ezektől még jobban kell
félnürik, mint akik a test ellen törnek. - Lát-
juk is a pusztítását ennek az új hadjáratnaJc. és
sok elesettet temetúmk szomorkodással. - De
az Isten nevében folytatott ilyen harc ellen (1,z
Isten nevében tiltakoznunk Ikell. - Jézus azt
mondia, hogy "ezeket azért cselekszik veletek)
mert nem ismerték meg az 'Atyát, sem engem."
jézus zászlaja nem szolgálhat test és lélek-
öldöklők [edezékéúl, hanem kizárólag test ,és
léleképítők védelmére. - Bízunk benne>hogya
Vígq,sztaló, akit Jézus küld nék'Ün'kaz Atyátó~j
bizonyságot teszigazságunkról és megvilágo-
sítja azokat, akik léleköldökléssel még ma is
istentiszteletet uélnek végezni. Mert a Vígasz-
-talá a szeretet lelke, a szeretet pedig nem cse-
lekszik' éktelenül. rmg.'

- Tisztújító közgyfilés a pesti magyar egyház-
ban. A pesti magyar egyházközség május 14. és IG-'éri
tartotta tisztújítását, mikor tisztikart, 60 rendes és 30
pótpresbítert választott az elkövetkező hat eszendöre
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s ugyanakkor választotta a közös egyház tisztikarát is.
A magyar egyház felügyelőjévé az összes szavazatok-
kal dr. Tomcsányi V. Pál "ny. igazságügyminisztert,
másodfelügyelővé dr. Konkoly Elemér ügyvéd, az Or-
szágos Luther Szövetség ügyészét, gondnokká Hittig
Lajos eddigi gondnokc.t választotta meg. Beiktatásuk,
valamint a presbitérium eskütétele és beiktatása június
hó folyamán fog megtörténni. A közös egyház felügye-
löjévé dr. Németh Ödön, eddigi iskolai 1. felügyelőt,
közgondnokká Beclit Albert eddigi közgondnokot, isko-
lai I. felügyelövé dr. Hittrich Ödön ny. főigazgatót, fö-
jegyzővé dr. v. Pétery Aladár eddigi főjegyzőt válasz-
tották meg, szintén az összes szavazatokkal. Az ö be-
iktatásuk is június hónapban lesz.

- D. F'ajnor Dusán halála. Fajnor Dusán, a fel-
vidéki nyugati kerület püspöke 57 éves korában súlyos
betegség 'után virágvasárnapján húnyt el. Azt mond-
ják, megértő, evangéliumi lelkületü férfiú volt. Teme-
tése április 11-én volt a pozsonyi nagy templomból.

- A budapesti evangélikus egyházmegyei tanítói
kör 1933 május 24-én a budai evangélikus elemi iskola
nagytermében évi rendes, közgyülést tartott, amelyen
a napirend letárgyalása -után Králik Jenő "Egyházi
énektanítás az iskolában", Királyfalvy Gusztáv "Az is-
kola a nemzeti összefogás eszköze" címen tartott elő-
adást.

A miskoci evangélikus jogakadémíán máj. 1-17-ig
tartották az alapvizsgálatokat. A kollokviumok május
31-ig folynak.

Meghívó. A Magyar Diákok Pro Christo Szövet-
ségének (MEKDSz) Evangélikus Osztálya az Evangé-
likus Egyetemes Egyház Ifjúsági Belmísszíóí Bizottsá-
gának támogatásával Tahi alsó táborában 1933 július
s-tei 15-ig országos középiskolás fiúkonferenciát, Tahi
felső táborában pedig 1933 július 8-tóI 14-ig közép-
iskolás leánykonferenciát rendez, amelyre minden 13.
életévét betöltött diákot szeretettel meghív és elvár.
Minden közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál a
titkári hiv-atal, -Budapest, IX.,- Üllői-út--19. II. lépcső,
II. emelet 12.

- Szombathely. A szombathelyi evangélikus nö-
egylet a diakonissza-alapból egy kisebb házat vásárolt
a leendő diakonissza-nővér számára a paplak közelé-
ben 5000 pengőért. A házat egyelőre bérbeadták.

- Oroszország. Keller Adolf dr.., genfi egyetemi
tanár, a Középeurópai Egyházközi Segítőegyesület el-
nöke egyik angol újságban "Éhség, éhség" cím alatt
megrendítő részleteket közölOroszországból hozzáérke-
zett segélykérő levelekből. Az elnök azt írja, hogy oly-
kor naponként több, mint 50 kétségbeesett hangú kérő-
levél is érkezik hozzá. A levelekből éhhalállal küzdö,
agyonzaklatott keresztyének sikoltása szól.

- D. Ihmels nyugalomba vonul. D. Ihmels szász
országos püspök július 1-én nyugalomba vonul. 75 éves.
A rendszeres teológia tanára volt a lipcsei egyetemen
20 évig és 11 éve országos püspöke a szász ev. egyház-
nak. A világlutheránizmusban is jelentős szerepe volt.

- Felhívás. A soproni hittudományi kar folyó évi
június hó 20-23-ig tartja harmadik teológiai konfe-
renciáját, amellyel egyúttal fennállásának tizedik év-
fordulóját ünnepli a kar. Ennek az ünnepnek a jelen-
tőségét emelné, ha azok, akik az elmúlt tíz év alatt
a hittudományi karon. végezték tanulmányaikat, lehe-
tőleg teljes számban megjelennének. Ez a t.alálkozás
egyúttal a legkedvezőbb alkalom a baráti és benső
szellemi kapcsolatok kimélyítésére. Szeretettel. kérem
azért mindazokat a lelkész, vallástanár és segédlelkész
testvéreket, akik tanulmányaikat a soproni hittudo-
mányi karon végezték, hogy félretéve mnnden akadályt,
jöjjenek el az idei teológiai konferenci ára Sop-
ronba. Testvéri üdvözlettel: Dr. Wiczián Dezső, egye-
temi megb. előadó. '

- Roth Alfréd "Im Sprechzimmer des Grossen
Arztes" címü nagyon kiváló munkáját Szerb Anna ta-
nítónő ;,A Nagy Orvos Rendelőjében" címen m!lgyarra
átdolgozta. A könyv 32-edrét alakban, kb. 7 ív terjedelem-
ben május '31-én fog megjelenni. A szenvedés s főleg
li,-betegségből eredő szenvedés nagy kérdésével foglal-

"kozík :s részben' a Biblia: vonatkozó helyei, részben

,,'

nagy keresztyének élettapasztalata, bizonyságtétele
alapján csodálatosan tiszta fényt vetít azokra a sok-
szor homályos és gyötrő kérdésekre, melyek a szenve-
dőket, főképpen pedig a szenvedő igazakat és kegye-
seket nyugt.alanítják és sokszor hitükben is megingat-
jáko A páratlanul értékes könyvet melegen ajánljuk
lélekgondozással foglalkozóknak és minden szenvedő
embernek. Előfizetési ára június 3-ig való beküldés
mellett füzve 90 fillér, kötve 1.60 P. (Portó 12 fillér,
illetve 20 fillér.) Az összegek Szerb Anna úrhölgy cí-
mére (Budapest, VIlI:, Gyulai Pál-uo 9.) küldendők.

- Kedvezményes nyaralás fiatal leányok részére
a Balaton partján, Révfülöpön, árnyas villákban, közel
a fürdőhöz. Napi teljes panzió ötszöri étkezés, lakás,
fürdőkabin-használat és kiszolgálással 4 pengő. A ked-
vezmény legkevesebb 2 hétre vehető igénybe. Társas-
kirándulások felügyel et mellett. Bővebb felvilágosítást
ad: Schmiedt Jenőné panziója (Révfülöp, Zala megye),
amely megnyílik június 1-én. Napi panzióarak 4-6
pengőig. '

- Halálozás. Binder Jenő, a késmárki evangéli-
kus liceum nyugalmazott tanára, életének 71. évében
Késmárkon meghalt.

Pályázat.
Az ózdi egyházközség a közeljövőben megüresedő

segédlelkészi állásra pályázatot hírdet .. Cserkésztisztek
előnyben részesülnek. Jelentkezők forduljanak a lel-
készhez, aki az állásra vonatkozólag felvilágosítások-
kal szolgál. Ózd, 1933. évi május hó 22.

Az egyházközség elnöksége.

Pályázati hirdetés.
A Luther-Otthonba, az egyetemes egyház, egye-

temrés-rőiskolar internátusába (Budapest, VIlI., Üllői-
út 24.), a jövő 1933-34. tanévre több tanulmányait
budapesti egyetemen, illetve főiskolán folytató ifjú
lesz felvehető. Pályázhatnak evangélikus, esetleg refor-
mátus ifjak. A felvételi kérvény, a Luther-Otthon sze-
mináriumi bizottságához intézve, az illetékes egyház-
kerület püspökéhez folyó évi június hó 15-éig nyúj-
tandó be.

A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. A középískola VIlI. osztályáról szóló bizonyít-

vány, érettségi bizonyítvány (pótlólag is bek~ldhetö
június hó 30-ig közvetlenül az Otthon. címére), Illetve,
ha a folyamodó már egyetemet, vagy főiskolát látoga-
tott, index.

3. Hatosági orvosi bizonyítvány.
4. Önéletrajz, amely a családi körülményekre,

vagyoni viszonyokra, zeneismeretre is' kiterjeszk~dik:
5. Az illetékes lelkész által kiállítandó erkölcsi

bizonyítvány, mely a folyamodó szüleinek esetleges
egyházi szolgálatairól is megemlékezik.

6. Atyának, illetve a törvényes gyámnak hivata-
los kötelezvénye, amelyben a díjak fizetésére és az OKO-
zott károk megtérítésére kötelezettséget vállal.

7. Válaszboríték ajánlott válasz céljaira megfele-
lően felbélyegezve.

Az Otthon lakásért és háromszori étkezésből álló
ellátásért évi 730-880 pengőt számít aszerint, hogy
tagjai .többedmagukkal, vagy egyedül laknak.

Budapest, 1933. évi május hó 15.
Sándy Gyula s. k.

müegyetemí . tanár, ügyvezető
alelnök.
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