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Egyakarattal együtt • • •
, ~a' a pünkösdi történetet olvassuk, úgy detjük, hogyamíg nem szűnik meg az ádáz
erezzuk, hogya Szentlélek kitöltetésének egyik ellenségeskedésbe hajló versengés a különböző
feltétele az volt, hogy a tanítványok egy aka- egyházak közt, addig ne csodálkozzunk, hogy
rattal együtt legyenek. Jézus mennybemenetele közös célunk egyiktől úgy, mint a másiktóJ.
után nem széledhettek széjjel, mert nem vehet- egyre távolabb esik.

-',·· •••• «-» •.'ték volna a S"zentlelket. Nem mintha tIém ta'=··-',..,·...,,··,·~ ,
lált volna rájuk, hanem mivel Jézus határozot- ne na..gyon távo 1 úIeaIoK fele fe'KintgertiI11f
tan azt ígérte: elküldöm néktek a Vígasztalót. amikor az egész keresztyénség .egyakaratú
Nem Péternek, Jakabnak, Jánosnak és a töb- együttlétéről ábrándozunk. Maradjunk egyelőre.
bi k h k a magunk portáján és ott nézzünk körül.
me, anem né ~ek) így, ahogy most együtt .

vagytok. De az együttlétet sem tölthették vi- Amint csak az egyakaratúság lelke hoz..
tatkozással, versengéssel, vagy éppen ellensé- hatta létre a keresztyén egyházat, úgy ami
geskedéssel, mert ahhoz a nagy és szent mun- magyar evangélikus egyházunkat is csak az
kához, amelyhez a Szentlélek adta meg az erőt, egyakaratú együttlét teheti erőssé és verseny'
szükség volt mindnyájuknak egy ak'araton képessé az Isten országa felé való futásban.
lenniök. Ha Péter ott, Jakab itt, János emitt Ne zárjuk el magunktól a pünkösdi leckének
várja a Vígasztaló megjelenését, Fülöp így, ezt· a tanítását, mert bizony az nekünk nagyon
András úgy, Bertalan amúgy fog hozzá az evan- sokat mond. - Amikor kicsiségünkben a leg-
gélium hírdetéséhez, 'akkor ma nem ünnepel- szorosabb összeforrás is csak aránylagos erőt
nénk ' pünkösdöt. De ők egyakarattal együtt biztosítana, nagyon szomorú, hogy meglévő
voltak és ebből az együttlétből virágzott ki a erőinketkönnyelműen, tékozlóan forgácsoljuk
keresztyénség sok áldott gyümölcsöt és lelki szét. Úgy kellene állanunk, mint egy fallanx-
enyhet adó terebélyes fája. nak és ehelyett szanaszét keresgetünk, paza-

Megszívlelésre méltó gondolatok. roljuk a talentumokat és ha néha-néha meg-
Isten országáért küzdünk. Katolikusok próbálunk is egy csoportba verődni, mindjárt

t
tá k ktári k ' ellencsoport ellensúlyozza az egyesülésben' rejlő

pro es anso ,sze ariuso mind ezt írták ZáRZ-
lajukra. Az egyik egyház így, a másik úgy, a "veszedelmet."·
harmadik amúgy keresi a győzélem módját. Pedig milyen csodás zengése .van ennek a
Hiszen a maga szempontjából mindnek igaza .szónak: egyakarattal: Hát még milyen ereje!
van, amikor az általa taposott utat tartja a Bár tenne csodát a pünkösdi Lélek! Bár
legegyenesebben célra vezetőnek és nem haj- gyűjtené végre egy táborba a. magyar evangé-
landó a másiknak behódolni. Nem is akarunk likus Sion szétszórt gyermekeit. Bár volnánk
mi az egyakaratúság jeligéje alatt mindjárt már egyszer egyakarattal együtt!
úniót hírdetni, de azt fenntartás nélkül hír-

...•

rnu],
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. A liturgikus mozgalomújraéledése.

Akadnak, akik azt hiszik, hogy az isten-
tisztelet egységesítésére és a liturgikus régi
formák visszaállítására irányuló mozgalom új-
szerű valami. A kérdés az 1903. évi bányakerü-
leti közgyűlésen vetődött fel. A jkv. 78. pontja
így szól: "Petrovics Soma főesperes utalással
arra, hogy a kerületben sok helyen az isten-
tisztelet oly alakban tartatik meg, hogy az egy
általában nem szolgál a hívek épűlésére, felveti
a kérdést, nem volna-e célszerű az istentisztele,
tek rendjének tanulmányozása tárgyában egy
bizottságót kiküldeni. A közgyűlés az eszmét
magáévá teszi, de ez idő szerínt egy bizottság
kíküldését még ídőelőttinek tartja: felhívja
azonban 'ezen körülményre az egyházmegyék
és papi értekezletek figyelmét azzal, hogy azt
tárgyalják és megbeszélés .tárgyává tegyék.
Felhívja továbbá a püspö köt és az espereseket,
hogy ezen körülményre egyházi látogatásaik
alkalmával terjesszék ki figyelmüket és szükség
esetén saját hatáskörükben intézkedjenek."

Az 1904. évi jkv. 43. pontja kimondotta,
hogy a kérdést tovább kívánja tanulmányozni.

Az 1905. évi jkv. 45. pontja a pestmegyei
egyházközség felterjesztése alapján kimondja,
hogya. kérdés megoldására és kezelésére
a püspö köt kéri fel, egyben utasítja az
összes lelkészeket, hogy a püspök által
megállapítandó záros határidőn belül tegye-
nek hozzá jelentést az ő egyházukban gya-
korolt istentiszteleti rendről. S végül fel-
kéri mindazokat, akik ezen kérdéssel irodal-
milag foglalkoztak, hogy nyújtsák be munká-'
juk at a püspökhöz.

Az 1907. évi jkv. 71. pontjában a közgyűlés
az iratokat kiadja Petrovics Soma főesperes-
nek és felkéri őt, hogyamunkálatot készítse el.

Az 1908. évi jkv. 47. pontja kimondja,
hogya Petrovics főesperes által készített mun-
,kálatot megfelelő számban kinyomat ja és az
egyházközségekhez tárgyalás végett leszállítja
azzal; hogy a beérkezendő nyilatkozatok alap-
ján a püspök által összeállítandó bizottság dol-
gozzon ki végleges javaslatot.

Az 1909. évi jkv. 78. pontja szerínt a
püspök által kiküldött bizottság (Kaczián Já-
nos elnöklete mellett Raffay Sándor előadó,
Broschkó G. A. és MorhácsMárton) beter-
jeszti jelentését. Ennek alapján a közgyűlés ki-
jelenti, hogy vasárnaponként az igehirdetést
nemcsak meg kell előznie, hanem követnie is
kell az oltári szolgálatnak. Az istentisztelet
rendes menete pedig ez: 1. A lelkész templom-
balépésével néhol felálló' énekkel, másutt or-
gonajátékkal kezdődik az istentisztelet. 2.
Kezdőének ..3. Oltári szolgálat üdvözlettel, imád-
sággal, Szentírás olvasásával. Itt bő alkalom
nyílik a helyi szokások és a néplélek által ki-
vánt variációkra. 4. Főének. 5.' Szószéki szol-
gálat, utána imádság Miatyánkkal. Hírdetések.

Apostoli áldás. 6. A főének utolsó verse közben
lelkész az oltárhoz megy, honnét rövid hála-
adó imádság után az ároni áldást adja. 7. Be-
fejező ének. Javasolja a bizottság, hogya Pet-
rovics-féle dolgozat adatainak tekintetbe véte-
lével készítsenek egy minden esetre kilerjédő
tervezetet. A közgyűlés a tervezet elkészítésére
a fentebb megnevezett bizottságet újból ki-
küldi.

Az 1910. évi jkv. 95. pontja szerínt a kőz-
gyűlés az istentiszteletek egyöntetűsége kérdé-
sében kiküldött bizottság beterjesztett jelenté-
sét és részletes javaslatát tudomásul veszi, an-
nak alapján csekély módosításokkal megálla-
pítja az istentiszteletek rendjét, melyet zsinór-
mértékül, kíván tekintetni. Ennek folytán ezt
a jegyzőkönyv függeléke kép kinyomatván, az
egyházközségek kel miheztartás végett közli.

Eszerínt a nem énekes liturgiával végzett
. istentiszteletek rendje a következő:

Rendes vasárnapokon és ünnepeken az is-
tentisztelet a lelkésznek a templomban való
megjelenésével kezdődik. 1. Bekezdő ének. 2.
Oltárelőtti ima és ígeolvasás. 3. Főének. 4. Szó-
széken ígehírdetés, imádság a Miatyánkkal,
hirdetések, apostoli áldás. 5. Énekvers. 6. Oltár
elől hálaadó ima és ároni áldás. 7. Befejező
ének: .

A sátoros ünnepek második napja; vala-
mint újév, vízkereszt és a mennybemenetel ün-
nepe ugyanígy folyik le.'

Virágvasárnapon és nagypénteken az első
oltári szolgálat Jézus szenvedése történetének
olvasásából áll megfelelő énekversek ének-
lésével.

A délutáni istentiszteletek rendje: 1. Ének.
2. Fohászkodás, írásmagyarázat, rövid beszéd a
szószékről, nyári hónapokban katekizáció. 3.
Imádság Miatyánkkal, Apostoli áldás: 4. Be-
fejező ének. .

Évzáró istentisztelet: 1. .Alkalmi ének. 2.
Szószéki beszéd, imádsággal, Miatyánkkal és
apostoli áldással. 3. Énekvers. 4. Oltár elől
hálaadó imádság, ároni áldás. 5. Befejező
ének.

A vízkereszt ünnepe kötelezőleg beveze-
tendő.

Ifjúsági istentisztelet: 1. Ének. 2. Oltári
szolgálat, imádsággal, ígeolvasással, alkalmi be-
széddel. 3. Imádság és áldás. 4. Ének.

Konfirmáció: 1. lJ.. gyermekek templomba
vonúlása a lelkész vezetése alatt orgonajáték-
kal. 2. Alkalmi ének. 3. Fohászkodás. 4. Alkal-
mi beszéd. 5. Vizsgálat, vagy ha az már meg-
történt, a konfirmandusokhoz intézett ágendás
kérdések, felvétel és megáldás. 6. Buzdító be-
széd a gyermekekhez, szülőkhőz és az egész
gyülekezethez. 7. Imádság és utána énekvers.
8. Gyónás. és ágendai kérdések; utána az Úr-
vacsora kiszolgáltatása. 9. Hálaadó ima és ál-
dás. 10. Kimenő ének.
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Keresztelés: 1. Fohász. 2. Rövid beszéd.
3. Ágendai kérdések. 4. Keresztelés. 5. Ima
és áldás.

Esketés: 1. Orgonaszó, esetleg ének. 2. Fo-
hász. 3. Beszéd. 4. Kérdések. 5. Eskütétel. 6.
Összekötés és megáldás. 7. Ima és áldás.

Temetés: A koporsónál ; 1. Ének. 2. Ige-
olvasás és beszéd. 3. Imádság és áldás. 4. Be-
fejező.ének. A temetőben pedig a sírnál az ének
után imádság és megáldás, s befejező ének.
Külön rendet állapít meg a kerület arra az
esetre, ha. a temetés a háznál és li temetőben,
továbbá,ahol a háznál és a templomban, de a
holttest eltakarítása előtt! vagy ha a holttest
eltakarítása után történik az egyházi szer-:
tartás.

Az úgynevezett liturgiás istentisztelet
rendje pedig a következő: 1. Bevezető ének. 2.
Intonáció és responsorium. 3. Gloria. 4. Con-
fiteor, melyhez a Kyrie csatlakozik. 5. Absolu-
tio, mely után a gyülekezet glóriát énekel. 6.
Salutatio responsoriummal. 7. Collecta. 8. Írás-
olvasás. 9. Hitvallás. 10. Főének. 11. Szószéki
szolgálat prédikációval, imádsággal, hírdetéssel
és apostoli áldással. 12. Énekvers után oltári
szolgálat intonációval és responsoriummal.
Imádság ároni áldással. 13. Befejező ének.

Sátoros ünnepeken ez a rend annyiban vál-
tozik, hogy a gIória után a sanetust éneklik.

A Petrovics Soma főesperes által készített
"Jelentés és javaslat" megállapítja, hogya,
helyi szokások alapján a gyakorlatban lévő is-
tentiszteleti rend 3 főcsoportba osztható. Ja-
vaslata az, hogy a liturgiát sehol ne mel-
lőzzék. .'

Sajnálatos, hogy a bányakerületi közgyű-
lés által megállapított istentiszteleti rend, me-
lyet a kerület az egyetemes gyűlés hez és a többi
egyházkerülethez is áttett, máig sem lépett
életbe. Az egyetemes liturgiai bizottság azon-
ban még ma is foglalkozik ezzel a kérdéssel. E
tanulmány írója azért érzi magát feljogosítva
tervezetek készítésére és kipróbálására, mert a
kerületi bizottságnak húsz évvel ezelőtt is ő

volt előadója, most pedig mint ugyanazon ke-
rület. püspöke, hivatalánál fogva van kötelezve

'az istentiszteletek rendje lehető egyöntetűvé
tételének szorgalmazására.

D. Raffay Sándor,

i
~
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A megváltozott német egyház.
Talán magyar evangélikus szemszögből nézve is

érdekes ez a .kér'dés s mivel a német egyházi változá-
sokról annyi hír kering hazánkban, nem lesz felesleges
egypár jelenségre saz eddig meggyőződésünk szerint
nem objektív szellemben megírt cikkekre rávilágítani.

. A Nemzeti Ujságban hetekkel ezelőtt megírta az
egyik jónevű Icatoltkus történész, hogy Hitler mozgal-
mának szellemi vezérei' az Ev. Bund emberei. Az egyik
időszaki evangélikus lap sürgős kötelességének látta
megírni azt, hogy' a kétségtelenül inagyarbarát dr.
ühlemüllert nem tartja kifogástalan evangélikus egy-

házi embernek. Ugyanaz a lap br. Pechmann egyházi
tísztségeíröl való lemondását úgy komrnentálja, hogy
az ő visszalépésévei a német evangélikus egyház renge-
teget vesztett. A politikai napilapok pedig bizonyos
sértő formában írnak arról, hogy Németországban ho-
rogkeresztes reformáció készül s ennek a gondolatnak
folytatásaképpen a hazai református egyházi újságok
is azt írják, hogy vajjon Krisztus ügye diadalmaako-
dik-e a mostani egyházi válságban ? Néhány szímptö-
mára kell először rámutatnunk, amelyek a német evan-
gélikus egyházi szellem ébredését igazolják. A hivata-
los egyházi statisztikákból megállapítható, hogy az
1930-as esztendővel körülbelül befejeződött az egyház
sűlyedése és stagnálása. Ettől az időtől kezdve; keve-
sebb a kitérők száma, emelkedik az evangélikils egy-
házba való betérők száma, . úgy a róm. kat.' egyház-
ból, mint a disszidensek táborából. A házasságkötések
egyházi megáldatása váratlanul magasba szökken, a
gyermekkeresztelések száma nagyon emelkedik az elő-
ző évekkel szemben és a szülők iskolai szövetsége,
amely a gyermekek nevelésén őrködik, mint egyházi
szerv, megmenti az egyház vallástanításí programmját.
Hitler óta ezek a jelenségek még örvendetesebben
emelkednek. A visszatérések száma örvendetesen. fej-
lődött ki tömegmozgalommá, a templomokban hétról-
hétre emelkedik az utóesketések és az utökeresztelések
száma. Egy féléven belül, ha a tempót nem lassítja
valami váratlan akadály,elérkezik a német evangélikus
egyház a béke állapotához.

E tények után jön a nehezebb kérdés. Készül a né-
met 'egységes evang. egyház. Igaz. A német reformá-
tus egyházak időben felismerték a szükségszerű unió
gondolatának előnyeit és veszélyeit s meg is szervez-
kedtek idejében. Anémet .evangélíkus egyházak kitar-
tanak a. szigorú konfesszionálizmus mellett s ezek da-
cára létrejön az egység. A különböző tartományi egy-
házak kiválasztottai Loecumban megtartották .bízál-
mas megbeszéléseiket, az unió veszélytelen s jóindulatú
egységének alapjaít-Terakták, amelynek míndenkít. ér-
deklő főbb tételei: a .német evangélikus országos püs-
pök mindig lutheránus lesz. Támogatására müködík
mellette az egyházi mínísatéríum és a szinódusok,
amelyekben kiválasztott értékek fogják irányítani
míndkét hitvallás hivatalos elismerésében a gyülekezeti
életet úgy, hogy az újjászületés minél 'előbb valóság'
.legyen. A külföldi német egyházak szorosan alárendel-
tetnek ennek a vezetőségnek s ezzel a német evangéli-
kus egyház a legkomolyabb hazafias szelgálatot végez-
heti nemzetévei szemben.

Az új országos püspök D. von Bodelschwíng, a
béthelt intézmény papja lett. Már nyilatkozatát is is-
merjük. Engedelmességből és szolg'álafból: vállalja a:
megbízatást. Az új címe helyett szívesebben viselné az
országos diakonus címet. S ahogy eddig .a betegek és
szegények ügyét viselte szívén, jövő. programmja. sem
lehet más. Ezek a fejlemények és eredmények egyelőre
nyugvópontot jelentenek az utóbbi hetek lázas moz-
galmaiban s mi elmondhatjuk .megjegvzésüj azt, hogy
tudunk örülni ennek a' változásnak. Jólesik látni azt,
hogy a túlméretezett teológizáló, tudóskodó s nem mín-
dig gyakorlatias szellem után jön a karítátjv szellemet
szívén viselő új ember evangélizáló programmja. Jól- .

'esik látni azt is, hogy az elméleti magasságokban elve-
szett német egyháziasság után következik az az éb---
redő és missziói lelkületü evangélikus egyház, amely
hitvallási' hűségében, is megerősítte tett immár s olyan
munkarnezöket ismerhet meg a keresztyénség igazi
gondolata szerínt, ahol nem felejtheti el keresztyénsé-
gének lényegét. De örülni tudunk ennek az eredmény-

"nek azért is, mert minden eddigi fejlődés a fiatal pro-
testántizmus ifjabb generációinak olyan követeléseit
kodifikálta, amelyek az egyháznak kétségtelenül hasz-
nára vannak. .

S ha végül valami non putarem után a jó meg-
indulasok megakadnának, ezek a' jó megindulások
mégis élni fognak a:' német egyházban s új életre fog-
nak kelni, mert onnan való az alap, ahonnan csak a
győzelem reménységével léhet megindulni. '
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E. A. 2.1. §.
Az E. A. revíziójára vonatkozó közlemé-

nyekkel kapcsolatban lapunk egyik olvasója fel-
hívta figyelmemet az E. A. 21. ~-ra, melyben
felfogása szerint igen sok veszély rejlik az egy-
házközségek belbékéjének rovására. Kérte, ve-
gyük fel e szakaszt is a megvitatandó kérdé-
sek közé.

"Valamely közgyűlés szabályszerűen hozott
érdemleges határozatát csak egy későbbi köz-
gyűlés másíthatja, vagy szlmtetheti meg újabb
szabályszerű határozattal" - mondja a fel-
'hívott szakasz.

Tény, hogy ez igen könnyen eszközévé le-
het valamely irányzatnak, mert itt nem kell -
mint az E. A. 11. ~-hál- erőltetni a belemagya-
rázást: - adja ezt maga a puszta szöveg is.
Csak elszántság kell hozzá, hogy visszaéljen
valaki e törvényhely hiányával - és már kész
is van a felforgatás. .

Igaza van a felszólal6nak. Ha egy közgyű-
lés elhatároz pl. építkezést, vagy adóemelést ~
e határozatokat a megfelelő szabályszerű több-
ség összehozása mellett akár a következő köz-
gyűlésen is meg lehet semmisíteni. Hát ez nem
egészen így van, mondja erre egyik-másik 01-
vasóm, mert ott van a fellebbezési jog sannak
révén a felettes hatóság, mely gátat szab az
ilyen hatalmi játéknak. Ez tény. Ne feledjük
azonban, hogy míg a kérdés a fellebbezések és
a felsőbb hatóságok intézkedései révén dülőre
jut - mennyi izgalom; veszekedés és legfőké-
pen mennyi erkölcsi és anyagi kár származik e
.hatalmi vetélkedésből és ne feledjük azt sem,
hogy mindennek végső fokban anyagilag az
egyházközség, erkölcsileg pedig az egyház
látja kárát. .

A kérdés eldöntésénél figyelembe kell venni
és vizsgálni azt, hogya szakasz "közgyűlés"-re
utaló kifejezése miként értelmezendő: - van-e
szükség 'e szakaszban lefektetett jogelv fenn-
tartására: - és ha a jogelv szükséges, minő
rendelkezésekkel volna megakadályozható az
azzal való visszaélés?

Minthogy a szakasz általában közelebbi
meghatározás nélkül "közgyűlés" kifejezést
használ - felfogásom szerint e kifejezés alatt
minden az egyházalkotmány által megszerve-
zett 'és cselekvésre hivatott egyházi alakulat
értendő, tehát az egyetemes gyűléstől lefelé a
presbiteri gyűlésig minden egyház közigazgatási
szervezetre érvényes.

Magára a szakaszban lefektetett elvre - a
döntésnek helyesbbítése, vagy a változott viszo-
nyok parancsolta módosítása érdekében feltét-
lenül szükség van. E nélkül ugyanis egyházi
közigazgatásunk valósággal megkövesedne, nem
volna képes lépést tartani a fejlődő élettel, s

. idők folyamán teljesen -elszakadva és eltávo-
lodva attól, magát az egyházat is elsorvasz-
taná. k gyakorlati egyházvezetők tudják leg-
jobban, hányszor válik szükségessé egyébként

szépen elgond?lt és hatá,roza,t, erejére emelke-
dett intézkedesnek a módositása a gyakorlat-
ban való átültetésnél felbukkanó akadályok kö-
vetkeztében.

További kérdés, hogy érvényesülj~n-e ez .az
elv - úgy, mint az E. A. 21. ~-a ~esz} - mm-
den korlátozás nélkül: - avagy szukseges-e azt
és ha igen' mínő korlátok közé szorítani?

A fentebb elmondottak és az utóbbi idő-
ben majdnem minden egyházközségben, elő~or-
dult szomorú példák követelik a korlatozast.
Meg kell akadályozni a Iehetőségig azt, hogy a
szabállyal visszaélhessene~ s e r,even ~~. e~y-
házi élet az egyházi közigazgatás, kulonfele
érdek, vagy hatalmi csoportok játékszeréve
váljék.

Felfogásom szerint mi~dazon ha!ároz,at?~~
nál, melyek bizonyos anyagi befektetest kIva~o
intézkedést, vagy ténykedést rendelnek el es
az már a jogerő alapján foganatba vétetett - -
a 21. §. szerinti megváltoztatás kizárandó. Ha
egy ilyen dolgot a jog erő tudatában foganatba
vesznek és utólag a teljes elintézés előtt vissza-
csinálnak - az feltétlenül be nem hozható kárt
okoz az egyházközségnek. Azon ügyekben, me-
lyek anyagi megterhéléssel nem járnak·-
ugyancsak az esetleges érdek és hatalmi cso-
portok játékának lehetetlenné tétel~ vé~ett
szükségesnek tartom, hogy az eredetI· határo-
zatot megváltoztató újabb határozat érvényes-
ségéhez megkívántassék a felettes hatóság
hozzájárulása. Azt célzom ezzel, hogy mmden
ilyen irányú módosítás, vagy hatálytalanítás
hivatalból kerüljön felülvizsgálat alá - tehát
minden esetben megtörténjék annak tárgyila-
gos kivizsgálása: adott esetben a jogszerű ha-
tározat, megváltoztatása általános egyházi,
avagy különleges helyi érdekből indokolt-e ?

Bizonyos, hogy a kérdés ilyen módon való'
szabályozása erősen belevág az E. A. 11. ~-ának
mostanában olyannyira .divatos értelmezésébe.
Felfogásom azonban az, hogy olyan törvény-
magyarázat, mely az azzal való visszaélést
szolgálja -, sohasem lehet jogszerű.

A felvetett szabályozási módozat egyik ha-
tékony része lesz azoknak a fegyvereknek, me-
lyek az egyes egyházközségekben mcstanában
lábrakapott hatalmi túltengéseknek letörésére
szükségesek. Ha látni fogják, hogy a hatalmi
játék nem folyhat szabadon, hanem a felfor-
gató határozathoz hivatalból kell kikérni a
felettes hatóság feltétlenül tárgyilagosabb dön-
tését - önmaguktól reá fognak jönni az E. A.
helyes értelmezésére és az E. A. 21. §.' valódi
rendeltetésére. drbv

Június B.
A Protestáns Országos Arvaeyylet

1wna(Jyi~jtö napf a .
A 74 esztendő óta gyönyöi-ü emberbaráti hivatást

teljesítő Protestáns Országos Árvaegylet engedélyt lea-
patt a m. leir Belügyminiszter Ul'tól arra, hogy 1933.
június hó 13-án, kedden, egész napon át a széleesfővá-
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ros területén urna- és perselygyüjtést rendeezen. .Ez az
első alkalom, hogy a Protestáns Országos Árvaegylet
a társadalom széles rétegeinek érdeklődését fel keltve,
az utca,n is megmozdui, hogy nemes céljainak megvaló-
sításáért a társadalom segítségét, támogatását és áldo-
zatkészségét igénybe vegye. Protestámsolcnak: ilyen,
vagy ehhez 1iasonló utcai gyüjtésre alkalmuk, módjuk
és lehetőségükmég soha nem volt. Érdekünk tehát,
hogy ez a nap megfelelő eredménnyel végződjék.

Protestáns Országos Árvaegyletünk az árváknak
74 esztendő óta való neueleséoet százakat, sőt ezreket
mentett meg a .pusztulástól, az elzülléstől és nevelt a
társadalom hasznos pOlgáj'aivá, Lelkészek, tomárotc,
ügyvédek, mérnökök, tanítók, kereskedők, iparosok s
más fog~alkozásúak hálával emleqetüc a Protestáns
Orseáaos Árvaházat, mert alkalmat, módot és lehető-
séget nyújtott nekik ahhce, hogy ilyenekké fejlődve
szolgálják az egyházat, szolgálják a hazát. Gyönyörü
cél, gyönyörű munka s lélekemelő en szép eredmény,
me ly mindazolvat, akik e seent cél szolgálatában állot-
tak, akár munkájuk kal, akár áldozatkészségükkel,
akár szívi~k. meleoéuel lsten előtt is kedvessé teszi.
Alig lehetne szebb célt kitűzni, alig lehetne nemesebb
gondolatot valóra váltani, mint az elhagyatott árvából
egyháznak és hazának derék polgárt nevelni. Protes-
táns Országos Árvaegyletiink e téren kifejtett munkás-
ságával első volt az lJrszág összes hasonló intézményei
között és a protestáns társadalc.m büszlG6n, felemelt
főv(31 tekinthet a múltba vissza, mert oly munkát vég-
zett, amelyet az egész ország társadalmának osetattan
megbecsülése Icisért és Icisér ma is.

Árvaegyletünk, melyre minden protestáns egyház.
büszke, melyet min'degyik, ha jogilag nem is, de er-
kölcsi vonatkozásban magáénak vall, .oly áldozatolvat
hozott nemcsak az áruák: nevelése terén, hanem 'i'1.em-
zet és a haza oUá1'án is, amelyek tiszteletet paran-
csolnak. Feláldozta ossees ingóvagyo,nát: 1,300.000
arany koronát jegyezvén had~kölcsönökbe, amely nagy
összeg az árvan'BtJeléstől ekl1:&n:t''el'fJ/Yrtutoff:T8"mtt> '6Z"'a
nagymultú és gazdag egyesüZet persetut veS<ia' kezébe,
zörget fillérekért s pengőkért [ordiü a megértő, meleg-
szívű magyar társadalomhae. Bármily áldozatába (8
kerüljön a Protestáns Orseáqos Árvaegyletnek, hogy
árváit továbbra is nevelje s belőlük .embert faragjon,
meg fogja tenni. "Nehée a jelene 8 nem lesz könnyű ft

jövője sem,. de tőle telhetőleg mindent el fog követni ..
nemcsak az eddigi méreiekmek: a fenntartása iránt, ha-
nem az lesz a' törekvése, hogy az eddigieknél is sui-
gyobb számban nevelje egyházának a büszke protes-
tánst, az önérzetes magyar embert.

Mi.nden protestánsnak szól ez a néhány sc.ru,nkban ki-
fejezett kérelem. Ne 'legyen egyetlen protesuin« sem, ne
akadjon egy evangélikus, egy rejorrnátue, egy unitárius
féTfi vagy hölgy 'sem, aki az árvák érdekében áldoza-
tot ne hozzon.

Június 13-a az a nap, ametuen. a protestáns társa-
dalom be fogja bizonyítani, hogy igenis minden apa,
minden anya, minden gyermek, ha többet nem, egy-két
tiüert fog áldozni, erre a nagys.<ierű, erre az isteni, 61're
a hazafias célra. Nem propagandát akarunk csináln~ e
néhány sorral, csupán figyelmét kívánjuk felhívni a
'protestáns társiuuüomnak, a protestáns uraknak és höl-
gy eknek, a protestáns g"yermekeknek, hogy e napon
jelenjenek meg. nagyszámmal és sokezer az utcáin és
helyezzék drága filléreiket testsiéreikmek: az árva gyeT-
mekeknek a perselyébe. Minden fillér, minden pengő
nyomán áldás fakad. Jószívadja, mert áldozatkész-
ségre csak a nemesen gondolkodá lélek, csak a seeretn
szív képes. Jó szívhez jön, mely e drága filléreket az

, árv4k érdekében használja fel. Kérjük a. magyar 'PTo-
testeme társadalmat, tegye meg június 13-án Isten
iránti kotelesséqét, tegye meg azzal, hogy keresse [el
a város minden. [or qnima.sabb pontján elhelyezett wr-
nákat, helyezze abba filléreit, hogy velük sok könnyet
letöröljön, sok bánatot megsziintessen s helyébe ÖTömet,
boldogságot fakasszon. o ,

. Hisszük, sőt biztosan tudj1lk, .hogy a mctgyar pro-
testáns társadalom. ismert és sokszor tapasztalt min-
den irányú áld,ozatkészsége dacára is ez alkalommal,

amidőn az árvák ügyének felkarolásáról van s?ó.J·~tl9";
kozott mértékben fog tbrekedms ISten iránti kotelessé-,
gének, egyháza iTánti szeretetének 8 embeTtársai 2f/:í,n.t;i
megértő jóságának kifejezést adni. lj '-l d

Tehát június 13-a a protes'táns árváké! ...• fl")
.~-..3- .1

1skola o leépítés.
Hazánkban nem is olyan régen megkövez-

ték volna azt, aki ezt a szót kiejti. M~)jmffrr
azok. is elismerik az iskoláink túlmérejezett,
voltát, akik eddig az, iskola-fejlesztéstip.~v;~}!
voltak. irrdrJJj

Azt is lehetne mondani, hogy az iskolák
túlméretezett volta világjelenség. Amerikai, fO:r:~
rásból tudjuk, hogy e tanév folyamán az üífóm~
superintendensek 8000 .iskolát szüntették w.e~
anyagi okokból s a dollár hazájában előbb tQ.p;:;
tént meg az, ami hazánkban lassan áltaJií#'o~f
jelenség lesz, hogy a tanítók nem kapják, meg
fizetésüket. . 'r;::':

Más példát ils fel lehetne hozni annak az
illusztrálására, hogy baj van az iskolával.' Két
esetnek az ismertetésére szinte kényszerít '~zoií:':
ban az, ami a továbbiakban elmondandók tlüá:tt
nélkülözhetetlen. Az egyik az, hogy Budilpest
székesfőváros. amely európai viszonylatbari'ik
•. .•. . p t ~ ....• ~

olyan pedagógiai érdemekkel dicsekedh~t,",e~,:
mint kevés m~s, ,metropolis, csendb~n, ~~::~~k;
tudatos pedagógiával megkezdte az lsko~~l:(,le;
építését. Minden évben meg szüntetett 2~5~'~te}

.,..ffii iakoláts-az úgynevezett háztartási és i~rfó.
oktatást, amelynek üzemi költsége kimóli.l:'rHa:~
tatlanul nagy volt s az ennek megfelelő -,p'éaa::
gógiai ellenszolgáltatás pedig nagyon JJy~~
volt, majdnem egészen visszafejlesztett~:(,;~
tanonc oktatás kérdésében pedig olyan llá~~~t(;
zott redukciókkal élt, amelyek ártottalt tfil~
~,tanszemélyzet jövedelmének. de hasz'h~i.t~
magának a tanoncoktatás kérdésének. "'0' .~r-"

Ugyanakkor, amikor a főváros tanüi1i f{;e~
zetősége ilyen bölcsen' vezeti pedaaógiaívügy-
körét, Budapest területén, környékén,'f's~~m.g
máról-holnapra születnek meg a rendi ··ke.i>;~1.'Ml
bell és vezetésben működő fiú- és leány' k"óiép,;
iskolák és szakiskolák. Az, akinek beté'kifit1
he~~~~ var: bizalmas aktá~ba, arról ü~~'~m(é~?
gyozodhetIk, hogy az adakozásban nem ml~llig
a7, intézményt vezető rend adománya 'é~r;va:;;
gyona létesíthette az intézményt, hanemJ;~gy
a kultuszminisztérium adakozókedve tette ez-t:
lehetővé, vagy a székesfőváros, mint IU!gy,llf
bizonyította meg örökké jó szívét. Az ilY~:IT;ií'ÍJ
tézmények állnak s valószínűen jó munKáfCt~
végeznek, de ezenfelül előidéztek egy egéM~fi
sajátságos kettős állapotot : először reríi~t~g
tanulási alkalmat adtak, tehát a diákna'kíFv'~1{
tanulási lehetősége, de egyben éppen a~'/~-f!;i
időkre megcsappant s középiskolai korosZtályl
ban lévő nemzedék részére túl sok iskólli! a:1f-'
kalmat adtak s ma minden diák olyan s~a:ljaffI
ságot érez tanulmányi tekintetben, miri~I aff5f~
lyent először élvezhet az egyetem kapúlpi.l,ti:tf~
lépő diák: azt a tanárt, vagy azt az iskölá:tr~a~
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laszt ja magának, amelyik legjobban tetszik
neki. A másik szomorú tanulság ebben a túl-
méretezett állapotban az, hogy az iskolák kar-
ban és fenntartására preliminált összegeket
míndig évekkel előre elkölthették s így termé-
szetszerűen meg kellett érkezni oda, hogy be-
szélünk és beszélnünk kell az iskolaleépítésről.

S mivel a sok egyetem az, ami általában
minden nem egyetemet végzett embernek sze-
met szúr, a leépítést is itt kell kezdeni a- úgy
látszik, ennek az akciónak akarják áldozatul
dobni. a soproni fakultást.

A napi sajtó már felvetette azt a lehetősé-
get, hogy a soproni teológiai fakultást áthelye-
zik a debreceni egyetem ref. fakultására, ahol,
mint iker intézmény folytathatja működését.
Ezt a nyilvánosságra jutott valószínűséget alá-
támasztotta a györi lelkészi konferenciához
intézett kérelem, hogy akadályoztassék meg ez
a terv. Miért?

Nem tudom elgondolni, hogy ennek a terv-
nek komoly valóraválthatását pedagógus vé-
gig tudná gondolni és hajtani. Talán akad
olyan evangélikus ember, aki gondol arra,
hogy majd Debrecenben a két protestáns egy-
ház tanári .>karaegymással nemesen vetélkedve
olyan nagyszabású tudományos és irodalmi vál-
lalkozásokba kezd, amely magával hozhatja
a magyar protestantizmus renaissance- ját!·
Abba egyházunk nem mehet bele, hogy kisebb
tanárlétszámmal tartsa fenn lelkészképző inté-
zetét, mint ;:10 mai létszám. Azt az elvi állás-
pontját sem adhatja fel, hogy mint különálló
iskolát kívánja fenntartani fakultását s ha a
kultuszkormány .eredeti álláspontját megtar-
taná, bizonyára egyházunk, mint egy ember .
állna amellett á gondolat mellett, hogya fakul-

. tás, ha másképen nem, de az egyház vezetésé-
ben fenntartandó. .

Egészen bizonyosra vehető, hogy az újság-
híreknek nincs olyan komoly alapjuk, mint az
első percekben hittük, de az első rémület arra
mégis megtanított. jobb lett volna, ha a fakul-
tás intézménye bécsi, minta szerint Budapesten
marad sakkoramegrázkódtatások eleve meg-
akadályoztattak volna. Ma a pesti egyházköz-
ségek olyan erősek, hogy egyéb hozzájárulás
nélkül is fenntarthatnák ezt az intézményt. De
azt is megtanulhattuk volna ebből az eset-
ből, hogy a fakultás sorsának megerősítése ér-
dekében igen szerencsésen cselekedett volna ak-
kor, ha a legutóbbi nővendékeiből minél több
doktort és magántanárt bocsátott volna ki. Sőt
alkalmazta volna is saját növendékeit, mint
tanársegédeket, mint megbizottakat s így .nem
kényszerülne arra, hogy üresen lévő tanszék ej- .
látására nem taliihat . olyan megoldást, amely
az egyházunk érdeke szempontjából is a leg-
kielégítőbb volna. D~ közegyházi szempontból
sem lett volna rossz ez a cselekedet, mert ne
adja Isten, ha mégis visszafejlesztetnék ez az
iskolánk, sokan gondolnának arra" hogy az

egytized alatt mennyi tekintélyt lehetett volna
az ifjakon keresztül szerezni egyházunknak.

c. L.

Az· eperjesi ev. Kollegíum.
1531-1931.

. Irója Gömöry János, az eperjesi koll. főgimná-
zium utclsó magyar igazgatótanára. "A Kollégíum 400
éves évfordulója alkalmából" írta meg és adta ki méltó'
kiegészítéséveI Vandrák régebbi és Hörk újabbi törté-
neti művének, valamint Mayer, a lévai Evangéli'kus
Naptár és alulírott, a Luther Naptár, Őrálló, Budapesti
Hírlap, Magyar Protestánsok Lapja s legújabban a Ha-
rangszó hasábjain közzétett vázlatos rajzának. Ugyan-
csak ö indította meg a derék Pogány G. lelkésszel az
evangélikus egyháztörténeti monumenták kiadásának
sorozatát ~ezik János "Az eperjesi vértörvényszék
1687-ben" címü müve latin és magyarra fordított szöve-
gének, a Nemzeti Múzeum kéziratából, a Iíptószent-
miklósi "Tranoscius" vállalátában való közzétételével.
Mai protestáns egyházi sajtónk nagyon melegen fo-
gadta. ' .

, Ebben a müvében Gömöry, 'ki a kassai Kazinczy-
Kör főtitkáraként a Felvidéken magyar nemzeti mü-
veltségünknek is .tesz nagy' szolgálatot, eredeti források
és személyes' tapasztalatok alapján szinte fagyos tár-
gyilagossággal:', föleg a .vkollégíum, Vandrák, Hazs-
litnszky, Vécsey, Berzeviczy, Hováth, stb. tanárok,
alatti virágzó s az összeomlás utáni teljes szétzüllése
korát ismerteti. E virágzó korban a kollégiumi tanári
kar ritka egyháztársadalmí, kultúrálts, politi'kai, főleg
irodalmi munkásságot fejtett ki s közülök nem egy ki-
váló szakíró ésmáig is egyetemi tanár. Kár, hogy az
író jogtanárok között hiányzik az első. magyar prp-
testáns statisztikus: Bartha Béla neve. Szinte irodalmi
kört alkottak Eperjesen főleg a teológiai és jogakadé-
miai tanárok. E virágzó: koráról szinte fájdalmasan
jegyzi meg Gömöry, hogy "az eperjesi kollégium or-
szágos jelentősége, a nevelés és oktatás terén máig
sincs kellőképpen méltatva." Különösen kiemelte a
kollégium egykori nagy diákjának: Kossuth Lajosnak
Visszaemlékezéseiben olvasható rendkívül meleg elis-
merését a főiskola tanári karának, főleg Greauss Mí-
hálynak nevelő, o'ktató munkássága iránt abban az
időszakban, amelyben egy Kazinczy F. a sárospataki
és Arany J. a debreceni ref. kollégtum tanári kararól
éppen nem hízelgően nyilatkozott. Ily elismerőleg .nyí-
Iatkczott Irányi Dániel, a nagy hazafi Vandrák András-
ról az ö tanári [ubíleumán, amelyen Arany János is kü-
lön költeménnyel üdvözölte.

. Különös részletességgel ismerteti Gömöry a kol-,
légium összeomlás alatti és utáni történetét. Ennek
fájdalmas mártíriumát személyesen élte áto Csak a ka-
tonai karhatalomnak engedte át az egyes intézeteket
a csehszlovák állami és evangélikus egyházi hatóságok-
nak. Elnémultak a magyar harangok az ősi kollégíum-
bán, mely ma egy 1900-ban onnan relegált teológus-
nak, mint csehszlovák püspöknek székhelye. Es onnan
hangzott el egy más relegált diák, mint tanügyi refe-
rens ama 'kijelentése, hogy "a csehszlovák kormány
közoktatásügyí politikájának sarkalatos programmja:
magyartalanttaní es szlovákosítani a legkíméletleneb-
bül:"

Gömöry J. a kollégium tüneményes fejlődése és
virágzása mellett a hanyatlást s ezt a végleges derék-
batörést egy-két "szervi hibával," is próbálja megér-
tetni. Első~a nemzetiségi kérdés, mely végleges rende-
zésre, likvidálásra vár s a másik az' a baj, hogy "mö-"
götte nem állott, mint alapításakor, a XVIII. század-
ban s a múlt század derekán egy hatalmas és számban
is tekintélyes evangélikus pártfogás." Az bizonyos,
hogy e 'két ponton sok hiba és mulasztás történt. De
némi reményt nyújt il·mai reviziós mczgalom mellett
az a külőnben fájdalmas és tragikus körülmény, hogy
a kollégium már a Wesselényi-féle összeesküvés idején
sőt a jezsuíták eperjesi uralma alatt másodízben,
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1711-1775-ig is szünetelt s megis föltámadott. Ezt a
kérdést fejtégette az Eperjesi Kollégiumí Diákszövet-
ség f. hó 13-án tartott 8-ik közgyülésén Zsedényi Béla
miskolci jogakad. tanár is "Az eperjesi kollégium
története és jelentősége" címü elöadásában, amelyben
a főiskola, mint a felsőmagyarországi protestáns ren-
dek és szabad királyi városok 1666. évi alkotásának
önálló jogi szernélyíségét vitatta. Erről a kérdésről 'a
napokban önálló forrástanulmányok alapján külön
könyv is megjelent a Miskcilcí Jogászegylet Könyvtára
sorozatában. És jól mondja Gömöry is müve előszavá-
ban, hogy a kollégíum történetében "minden eseményt
és személyt a' maga kerának uralkodó eszméiből, po-
litikai, kultúrálís és gazdasági hatásai ból igyekezett
megérteni".

Hálás tisztelettel és teljes elismeréssel üdvözöl-
jük Gömöryt adatok ban gazdag munkája megírásáért,
amelyet "a kollégíum hálás tanítványainak ajánlott
fel". Példányonként 2 pengös áron Horvay Sándor Máv-
felügyelőnél (Budapest, V., Lipót-körút 22.) kapható.

Rákosszentmihály. Dr. 8zlávik Mátyás.

HIR E K. 1[Il I
PVNKÖSD VASARNAPJA.

János 14.,. 23-310
Evangéliumunkból két gondolatot ra-

gadunk ki. >JHa valaki szeret 'engem) meqiartj«
az én beszédemet:" Tehát az isteniqében, az
evangéliumban az él, aki Jézust szereti.
Ha szeretem tomitomesteremet, sokszor gondol
kozas nélkij,l teljesítem) amit követel. Felteszem
róla) hogy velem csak jót akar és megyek utána)
ha mindjárt nem is értem szavait) vagy intée-
kedéseit, A tanítványok sem értettek mindent,
mégis elmentek utána és világosság csak akikor
gyúlt szivickben, amikor ama Vígasztaló, az Is-
ten pünkösdi lelke jött el) aki világosságot
g,yújtott szívük éjszakájában. - »Az én bé-
kességemet adom néktek:" Jézus békéje nem a
világ békéje. Jézus békéje nem függ földi kö
rülményektől: örömtől) bánattól) jóléttől) nél,
külözéstől. Jézus békéjének 'az ember testi 'ÍJ.
lapotához kevés köze van. Jézus békéjét sok-
szor nem ismerik a dúsak) a gazdagok) a sz?~
renesésele. Viszont sokszor megtaláljuk ezt c!,
békességet a nyomortanyákon) vagy a beteq
nek és a haldoklónak a szívében. A két gon-
dolat kapcsolata: aki Jézust szereti, békessége
csak annak lehet. Annak a szíve a földi sors
változásai között is ölelkezik az örökkévaló-
sággal.

- Az egyetemes felügyelő felhívása a püspökök-
höz. D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
412/1933. számú levelében felkéri a magyar evangéli-
kus püspököket, hogy az Ukrajnában erősen megindult
evangélikus egyházi térhödítás támogatására kerüle-
teik egyházközségeiben egy vasárnapi offertóriumot
rendeljenek el és az abból befolyó összegeket okt. 15-ig
fizessék be az egyetemes' pénztárba. Az ukrán evangé-
likus megmozdulásnak Stanislau a központja és a né-
metországi Martin Luther-Bund mindent elkövet, hogy
Luther születésének 450. évfordulója alkalmából ennek
a felvirágzó országos egyháznak minél- alaposabban a
hóna alá nyúlhasson. A Luther-Bund vezetői kérték
föl' báró Radvánszkyt is a mozgalomnak magyar rész-
ről való támogatására.

- Halálozás. Fáber Sándor ny. m. kir. gazdasági
akadémiai tanár, a keszthelyi evangélikus egyház fel-

ügyelöje május 26-án 59 éves korában Budapesten
meghalt. Temetése május 29-én volt Keszthelyen a
gazdasági akadémia elöcsarnokából,

- 'I'anttói gyűlés Győrben. A "györi evangélikus
egyházmegye tanítóit 2 napos körzetí gyűlésre hívta
össze dr. Kapi Béla dunántúli püspök. A püspök két
előadást tartott. Előadók voltak még Németh Károly
esperes" Weltler János és Garany János igazgatók,
Kurinczy Jára diakonisszanővér és mások.

- Az országos györi lelkészlwnferenciáról szóló
referádának kiegészítéseképpen közöljük, hogya május
17-én este a templomban tartott vallásos estén Paulik
János elnök mondott megnyítöt, Duszik Lajos esperes
tartott előadást és a györí egyház vegyes- és gyermek-
kara szerepelt nagy sikerrel. - A múlt számban közölt
ismertetés kapcsán Marcsek János lelkész előadásában
egy idézetet hoztunk, melyre vonatkozólag az igazság-
nak megfelelőleg közöljük, hogy az a Protestáns Tan-
ügyi Szemle II. évfolyamának 9. számában megjelent
cikkből 'való és a cikk szerzője egy evangélikus tanár.

- A budapesti evangélikus egyházmegye tanító-
testületének közgyűlése. Május 24-én tartotta a buda-
pesti evangélikus egyházmegye tanítótestülete ezévi
közgyűlését, amelyen Mohr Henrik dékán, dr. Varsányi
Mátyás lelkész, 'dr. Zelenka Frigyes kir. tan. tanfel-
ügyelő, dr. Mohr Gyözö, a budai-várbeli egyház isk.
biz. elnöke, dr. Böhm Dezső koll. igazgató és a tanítók
teljes számban megjelentek. Rövid istentisztelet után,
amelyet dr. Varsányí Mátyás tartott, Stark Béla üd-
vözölte a megjelent vendégeket, hivatalos személyeket,
rámutatott azokra a' feladatokra, amelyeket az egyház
és az állam a tanítóktél vár. - Érdekes és Iebílíncselö
előadásban Králik Jenő, a pesti evangélikus magyar
egyház orgonistája és a kollégium énektanár a előadta
az evangélikus egyházi ének keletkezésének és fejlő-
désének történetet, rámutatva arra, hogy énekeink
eredeti alakja a ritmikus forma volt, de lassan átala-
kult és egyenlő ütemű dallamokká változott. Németor-
szágban az utolsó évtizedekben az a törekvés nyert
befolyást, hogy visszatérjenek az eredeti, valódi dal-
lamokra. Ezt nekünk, magyaroknak is követnünk
kell. Ennek a célnak szolgálatában álljon az iskola.
Tudja azt az előadó, hogy ez nem könnyü feladat, de
ha a lelkészek ezt a törekvést támogatják, az iskola
következetes en dolgozik, ha lassan is, de elérhetjük a
célt.

Hosszabb, beható tárgyalás után a. közgyűlés
elhatározza, hogy az értékes előadást egyházi lap-
jainkban közreadjuk, felterjesztjük az egyetemes ének-
ügyi bizottságokhoz, megkérjük a felettes hatóságo-
kat az ügy támogatására, az előadót meg, hogya rit-
mikus dallamokat a tanítókhoz juttassa. - Király-
falvi Gusztáv "Az iskola a nemzeti összefogás eszköze"
cím alatt azokat az eszméket ismerteti, amelyek a ne-
velés célját képezik. - A közgyüíés ezután elnökke
Stark Bélát, alelnökké Grósz Jánost választotta. A jövő
évi közgyülést Vácott tartják.

- Rectorválasztás a Műegyetemen. A budapesti
József Müegyetem tanácsának tisztújító ülésén az
1933-34. tanévre a Müegyetem rector magnificusává
Herrmann Miksa tanár, ny. minisztert, a budapest-kelen-
földi egyházközség örökös t. b. felügyelőjét választotta
meg. A mérnöki és építészeti oszt.ály dékánja Rohringer
Sándor tanár lett, aki szintén a kelenföldi egyházköz-
ség tagja.

- A békési ágo hítv. ev. egyházmegye lelkészi és
felügyelői kara 1933 május hó 26-án Orosházán érte-
kezletet tartott, melyen Kovács Andor esperes, kor-
mányfőtanácsos és dr. Haviár Gyula felügyelő, kor-
mányfőtanácsos elnököltek. Az értekezlet különféle
egyházközigazgatási ügyek elíntézésé mellett főleg az
egyes egyházközségek anyagi helyzetének rendezését,
valamint a politikai megye államí és közigazgatási
ágazataiban az evangélikusok kárára eszközölt- állás-
foglalást és orvoslást tárgyalta.

- Szentgotthárd. Kedves vendége volt vasárnap,
május 21-én a szentgotthárdi gyülekezetnek dr. Kovács
Sándor egyetemi tanár személyében. A professzor a
szentgotthárdí diákszövetséget és annak vezétöjét: a
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13~~otthárdi lelkészt, volt tanítványát, kívánta meg-
Iátogatní. A diákszövetség szép kis ünnepséget tartott
ez alkalommal a, gyülekezeti közönség meghívása mel-

,,~f'l;HI.j;A müsor végén dr. Kovács professzor meleg sza-
",::}~J{a!szólott az ifjúsághoz, elismeréssel' nyilatkozott
i.lj.,idi,á~szövetségbenfolyó munkáról, és további lelkesült
,,~tl-n,.:K.-árabuzdított. Délután 5 órakor vallásos estély
..;Y,91~,,,,,!l:melynekközpontja dr. Kovács professzor elő-
adása volt, "Énekeskönyvünk és énekíróink" címen.

·,.~.~:vált,ozatosés illusztrációkban bővelkedő előadás so-
Xp,n, szólott a professzor az egyházi ének kiváló vallás-
,e~~9\csi értékéről, kítünö magyar énekíróinkról a ré-
,g.ep~i-időkből és sok gyönyörű, feledésbe merült éneket

.,ism,e,rtetett meg hallgatóságával. A müsort gazdagí-
it9t;~a ;Somogyi Béla körrnendí ev. igazgató-tanító or-
;1g9Jiltü~téka,aki Bach "G~dur fantáziáját" adta elő.
_'~~'N-~nepség végén offertórium volt a magyar Luther-
·;IiLlúzeYJTI.javára, mely 11.63 P eredménnyel járt, bi-
·zonyságául annak, hogya kicsi gyülekezet közönsége
.m..i,ly'hálával fogadta e vallásos estén hallottakat. Nyu-

_Sppjék meg a kegyelmes Isten jótetszése az ott felger-
jedt jószándékokon és érzelmeken!

; • ',5, - ~ Nyári konferencia. A Misszióegyesület az evan-
;'géHumi iratterjesztés baráti körével- és a kardoskúti
,gyülekezettel karöltve hítébresztö és mélyítő konferen-
'<liát: tart. aug. 1~17. napjain az Orosháza melletti

'kardoskúti tanyagyülekezetben. 'I'ekíritet.tel Luther
-születésének 450. évfordulójára, az egyes előadások a
témát-.a II. hitágazat lutheri magyarázata alapján dol-
ígo'zzák fel. A konferencia tagjai aug. 15-én Orosházán,

,-:\l'ótkomlóson és a kardoskúti tanyavilág négy külön-
,"130z&,pontján evangélizáló gyülekezeti és ifjúsági val-
'llás:os estén szolgálnak. Témák: Miért van szükség lelki
-ébredésre ? Hogyan ébreszt ma Jézus? A konferencía
réseletes programmját és tudnivalóit június második

-f'elében közöljük.
r ~ A szarvasi ev. egyháztársadalmi egyesületek
19'3-3'máj.28-án Nyíregyháza város előkelőségeinek bevo-
násávál valláskultúrális estet rendeztek. Az estnek az
adott 'különös jelentőséget és érdekességet, hogy a török

;'étúlásók és a kuruc-labanc háborúk alatt elpusztult s el-
'népteíenedett várost a kb. 180.év előtt bevándorolt te-
'íep'~sek teremtették újjá. AZ ünnepi szónok: Szohor
['Pál, Nyíregyháza város főjegyzője nagyhatású beszéd-
nbét.iL"ismertette az új telepítés történetet, kifejtette,
.~ogy a késői utódok jöttek most át megköszönni az

"'·ösha.zának a város újjáteremtését. A szépen felépített,
"nagyfil8:tású beszéd sokáig emlékezetes marad. Az est
-:P:t'.ógi'á.cinmjábanmég dr. Vietorisz József nyíregyházai
-(f"t:áÍl-k főigazgató által .előadott saját szerzeményű
-JVaUasős költemények, valamint Uhrin Kiára énekmü-
~.·íi~;#iiőnagyhatású énekszámai emelkednek ki a többi,'
e-gyébként igen nívós szám közül.

~r:\c~,:~'Purgly László ke~ül az erdélyi evangélikus
i~.~g;Y~ázkerül~~élére. A báró. Am~rózy An?or. elhalá~o-

zásával meguresedett erdélyi zsínatpresbíterí egyhaz-
,ll;~rjH~t élére előreláthatólag Purgly László ny. főispán,
.'áriJ.dWlegyeiföldbirtokos kerül. Purgly László Horthy
'~':~jWr.Mnak,Magyarország kormányzójának sógora. .
'F',; ,,' r= Temesvár egyik terét Luther-térnek nevezték
",eJ.;'J);~esvárról jelentik, hogy a városi tanács Binder
."n-\y,»~~mazott ezredes indítványára abból az alkalom-
.~PÓjl-il,~gyebben az évben van Luther Márton születésé-

nek 450. évfordulója, az evangélikus templom elötti te-
"'P}!i;f.~p.tner-térnek nevezte el. Az indítványt a városi Pály áza t.
_'>~IlI)áh~'egyhangúlag hagyta helyben. Az evangélikus Az ózdi egyházközség a közeljövőben megüresedő
,-'\egyh!i;>:;pedig ezzel kapcsolatban elhatározta; hogy az segédlelkészi állásra pályázatot hirdet. Cserkésztis7!~ek
-'1~j; ~l'lther-téren egy tölgyfát ültet Luther Márton em- előnyben részesülnek. Jelentkezó'k forduljanak a lel-
li!é}i(irJ'!;>' kész.hez, aki az állásra vonatkozólag felvilágosítások-

',1' ""!Ö7-" Hírek a Felvidékról. Pröhle Henrik pozsonyi kal szolgál. Ózd, 1933. évi május hó '22.
.;!t;lihéll~ a pozsonyi MAKK keretében működö evangéli- Az egyhazközség elnöksége:
;?).):u~:t-éológusokszemináriumának legutóbbi ülésén "A
-du:resztyén.ség a világnézetek harcában" címen tartott A szerkes_ztés;;"". felelős: I A kiad,ásért fele.lős: '

előadást. 'A keresztyénség - úgymond -c nem érdek, . Ó
ro éSrQS4!;tályharcostestvériségen alapszik, hanern a sze- SZ Á . ' TOR O BER TOr. FR 1T Z LAS Z t,
),l';et~ten alapuló testvériséget hirdeti. Ezért a keresz- ' ---------=
.. tyén",vallást lélekben kell átélni, hogy tökéletes világ- SZERKESZTÖSÉü TELEFONSZÁMA : 59-2-01
,: nézetté váljék' az emberben. - A D. Fajnor Dusán POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

halálával megüresedet püspöki állás betöltésére meg- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁ]A).

Nyomatott Hi. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca tO. 78489••

indultak '~ kombinációk. Feltűnő, hogy az alkotmány
rendelkezései ellenére a püspöki hivatal vezetésével
nem a rangban legidősebb esperest, Bándy Endrét, ha-
nem a nála jóval fiatalabb .Iurkovícs Vladimir espe-
rest- bízták meg. Misem természetesebb ennél, hiszen
Bándy magyar ember. - A rímaszombatí evangéltkus
Leány-, Biblia- és Luther-Kör templomi ünnepet ren-
dezett, amelyen Baráth Károly lelkész tartott előadást.

- Hírek a·Délvidékról. Mayer Fülöp hertelendi-
falvai evangélikus lelkész hat heti súlyos szenvedés
után a belgrádi kórházban 40 éves korában május ll-én
meghalt. - A szlovák országos evangélikus egyház
újonnan választott elnökséget, Starke Sámuel petröcí
Ielkész-püspököt és ' dr. Bulik János felügyelőt május
3-án iktatták be hivatalukba. - A nagybecskereki ma-
gyar-német egyházközség hívei sok zaklatásnak van-
nak kitéve volt lelkészük részéről, ki a világi hatósá-
gokkal a régi közös egyházközségből kivált magyar
híveknek az új alakulathoz való csatlakozását akarja
~rvényteleníttetni azzal az, indokolással, hogy állítólag-
szlovák eredetűek. Lehetetlen kívánságokat támaszt
velük szemben az egyházi adózás terén is, amennyiben
a hozzájáruláson felül, amelynek 5 éven át való teljesí-
tésére -törvény alapján kötelezve vannak, még állami
adójuk 30 százalékával terhelte meg őket, ami pl. egy
tisztviselő embernél évi 6600 dinárt tesz ki. A jogtalan
követelések elutasítására az illetékes egyházi hatóság
megtette a szükséges lépéseket. - Az újverbászi dia-

'konisszaintézet, melyben 8 kiképzett, 8 próbaidős és
2 növendék-diakonissza van, a szeretetház női osztá-
lyán 20 nőt, a csecsemő- és gyermek osztályon 33 gyer- '
meket gondoz. Az elaggott magános férfiak osztálya
ezídószerínt üres; a diakonus az intézeten kívül ápol
betegeket.

Nyilatkozat. Lapunk 18. számában a Figyelő
rovatban az ifjúsági egyesületeknek egy', a tiszta élet
érdekében tervbe vett nagygyűlését előkészítő értekez-
letről referálva azt a kérdést veti fel, hogy egyebek
között talán a KIE evangélikus ágának képviselőit
sem érdekli a tiszta élet kérdése. Sajnálom, hogy
rrng., a közlemény írója, nem informálódott alapo-
sabban a tényállás felől, mert akkor megtudhatta volna:

1. azt, hogy a nagygyűlés eszméjét éppen a KIE
vetette fel és az egyesületnek ezt tárgyaló ülésén az
evangélikuság elnöke, titkára és több tagja is jelen
volt;

2. azt, hogy aszóbanlévő egyesületközi értekez-
letre sem az evangélikus, sem a református ág külön
meghívást nem nyert, de azon maga a meghívott egye-
sület, 'a KIE nemzeti- titkára útján képviselve volt;

3. azt, hogy a KIE-nek az egyetemes felügyelő
úrhoz- intézett beadványát, mely a tiszta életet hirdető
'istentiszteletek tartását kérte, az evangélikus ág el-
nöke is aláírta;

4. végül azt, hogy az evangélikus ág, mely közel
70, ifjúsági egyesülettel áll érintkezésben, immár 12
olyan egyesületet tud megnevezni, melyek részint már
felépített, részint építés alatt álló saját egyesületi há-
zaikban gyüjtík össze az Istenben való, tiszta életet élő
svangéltkus ifjúságot.

Dr. Scholtz Oszkár
egyházkerületi főjegyző,

a KIE evangélikus ágának elnöke .
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Szervezett
Evangélikus Sionunk úgy tűnik fel előttem,

mint egy gyönyörű, ígéretes mezőföld, telve rü-
gyekkel, virágokkal, gyümölccsel. Munkások
raja sürög-forog benne. Szakaszonként folyik a
munka. Itt-ott verejtékező arccal és vídám buz-
gósággal, másutt komoly, megfontolt, nyugodt
higgadtsággal, szép .eredménnyel ; ismét másutt
tétován és kedvetlenül. Sőt vannak egyes sza-
kaszok, ahol a munkás nép letette a munka-
adótói kapott szerszámot - szórakozással, vagy
egyéb olyan munkával tölti idejét, amely- '
nek végzésére nem hívta meg senki. Ami pe-
dig a legfőbb hiba: az egész munkamezőn
hiányzik a céltudatos, egységes, tervszerű ve-
zetés és irányítás: mindenki úgy dolgozik,
amint lelkülete, vagy kedve diktálja. S a má-
sik öreg hiba és mulasztás, hogy a végzett, vagy
nem végzett munkát senki számon nem
kéri és számon nem tartja. Nincs egység a
tervben, nincs egység az irányításban, sem a
munka végzésében, sem az ellenőrzésben, sem
aszámonkérésben : csoda-e, ha az eredmény-
ben sem kapunk egységes képet és evangélikus
Sionunk minden ígéretes szépsége mellett el-
hanyagolt mezőfőldnek tűnik fel? .

Elmaradtunk. A hány része van a Krisztus
anyaszentegyházának, mindenűtt vállvetett,
tervszerű, építő munka folyik mindenütt szép
eredménnyel. Akár az egyházak külső életét,
akár a belső hitéletet tekintjük. Legfőbb ideje,
hogy az egyházi építő munka megszervezése
nálunk is meginduljon az egész vonalon.

Első sorban szükséges, hogy az istentisz-
teleti élet nagyon intenziv legyen. Nekünk Is-
tennek igéje a legfőbb lelki kincsünk és egyet-
len biztos fegyverünk mindenféle támadóink
ellen. Ezt azért úgy az élő szó, mint a nyom-
tatott betű erejével meggyőződéses hívő lélek-
kel tisztán és bőségesen kell hírdetni és e te-
kintetben semmiféle, 'kényelmet, vagy hanyag-
ságot eltűrni nem szabad. Mert ilyen esetek is
előfordulnak. Rajtunk, munkásokol!- múlik egye-

Megjelenik minden vasárnap.
ELÓFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20pengö.

munka.
dül, hogy a sok helyt üres templomok újból
benépesedjenek. Mert az emberi lélek kívánja
Istennek igéjét és szívesen tartózkodik ott,
ahol azt tisztán megkapja. Gondot kell fordí-
tani a legutolsó községben is az istentisztele-
tek szép és rendes lefolyására. Isten tiszteleté-
ről van szó!

Nagy munkamező nyílik ezzel kapcsolatban
az istentiszteleti rend okos megalkotására, a
szép korálszerű éneklésre, mert e téren rend-
kívül sok a kívánni való. S itt az a kívánsá-
gunk,' hogy azok a bizottságok, amelyek mind-
két kérdés rendezését magukra vállalták, fog-
lalkozzanak is lelkiismeretes hűséggel a vállalt
feladattal és ne tekintsék azt privát feladat-
nak, hanem egyházi közügynek, amelyet a köz-
egyház érdekében elvégezni erkölcsi és becsü-
letbeli kötelesség. És kérünk időről-időre a vég-
zett munkáról tájékoztatást, hogy a kérdések
megoldásához az egyházi sajtóban mások is
hozzászólhassanak.

,A felekezetközi életben az apologetikai te-
vékenységet, amely mindég támadó éllel bír, ke-
rülendőnek tartom." Az egyházak, amelyek ta-
nításukban a Krisztus evangéliumának alapján
állanak, Isten országa építésének hivatottságá-
val bírnak. Istennek országát pedig csakis az-
zal az indulattal lehet eredményesen építeni,
amely volt az Úr Jézus Krisztusban: békés,
megértő szeretettel.

Az egyházunkban ma még teljesen szét-
folyó és minden tervszerűséget nélkülöző mun-
kát .egységes mederbe kell terelni, azt egysé-
gesen irányítani és az egész vonalon ellenőrizni.
Egyszóval: meg kell szervezni. Mert szép ered-
ményt, szépen gondozott egyházi életet, virágzó
és gyümölcsöző egyházi munkamezőt másként
elképzelni sem lehet. Mayer Pal. '

* Nem kerülhető el, amíg a kívülröl ellenünk in-
tézett támadások meg nem szűnnek. A mi támadá-
sainknak minden esetben védelmi jellegük van. Szerk.
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Az istentisztelet felépítése.
Sörös Béla (A magyar liturgia története,

1904. 136 lap) beható tanulmányok alapján
megállapítja, hogy "a reformáció nem elégedett
meg a külsőségek félretételével, hanem magá-
nak az istentiszteletnek Iényegét érintve, annak
'áldozati jellegét eltörölte és az Isten lélekben
és igazságban való imádását kereste.' Hatása az
istentiszteletre külőnösen a Szentírás hitet
'építő és erkölcsiséget érlelő erejének feltárási-
ban állott." A prot. istentisztelet alaptételeit
Sörös így állapítja meg: .

1. Legyen történelmi alapja;
2. Legyen lélektanilag indokolt.
3. Le?,YGnhit~rít~ ere~e.
4. Legyen erkölcsi hatasa.
5. Legyen szabad.
6. Legyen érthető, tiszta és -igaz,
7. Legyen nyilvános és közös.
8. Rendet és összhangot adjon.
9: Legyen ünnepélyes.
Hozzátehette volna még: Legyen 'evan-

géliumi. '
Amilyen nehéz volt a reformációi-dején a

középkori egyház istentiszteleti szokásainak
mással való felcserélése, ugyanolyan ma is a túl-
zottan egyszerűsített megszokott istentiszteleti
forma átalakítása. Ez 80Z oka, hogy a bányai egy-
házkerület 1910-ben megállapított istentiszteleti
rendje még ma sem általános. Az egyetemes
egyház liturgiai bizottsága még ma isa tanul-
mányozás mezőin mozog, a többi kerület pedig
alig foglalkozike fontos kérdéssel. A lelkészek
tetszés szerínt váltogathatják és végezhetik az
istentiszteletet. Pedig a református testvérek is

\ jónak látták már az istentisztelet formáinak
megváltoztatását. Okosan tették, mert a csak
értelemnek szóló ráhatás mellett a kedélyt sem
szabad szomjasan hagyni. Ők megalkották .új
liturgiájukat és zsinati. végzéssel egyik napról a
másikra kötelezővé tették. Nálunk meg . egyes
egyházak .vagy lelkészek kényelemszeretete
miatt máig .is a kálvinista, de általa is elha-
gyott és megváltoztatott. rendet gyakorolják.

Az evangélikus istentisztelet .kezdetben az
úrvacsorát, tekintette az istentisztelet ,közép-
pontjának. Luther a középpontba az igehirde-
tést helyezte, .az úrvacsorát pedig csúcspont-
nak tekintette' s, az istentisztelet kedélyreható
és a kedély világát is kielégítenióhajtó ténye-
zőit lényeges szerephez juttatta. Az ő elgondo-
lásait is tekintetbevéve. az evangélikus isten-
tisztelet menete így épül fel r ,

A poros világból; gondok özönéből tér be
a küzdő ember az lsten házába" hogy ott há-
láját kiöntse, vagy bizalommal és erővel teljék
meg a lelke. A harang, hívogató hangja meg-
rezzenti belső világa nemesebb húrjait. Az igazi
áhít at igazi érzésének szomjúságával indúl út-
jára. A templomban még a csend űl. De elhall-
gat-a harang, felzúg az orgona. Majd belép a

'lelkész, .kit a gyülekezet felállva fogad; Az or-
gona is elnémúl, 'mert a lelkész az oltárhoz lé-
pett, ott térdre állt, kezdődik az istentisztelet.
A lelkész maga is .ember, bűnös ember, aki mél-.
tatlanságának alázatával és szent szolgálatá-
nak lenyűgözésével lép Isten élé. Ezért borúl
térdre. És mert az ő kíváltságos tiszte, hogy,
az istentiszteletet rendezze és vezesse, ő kezdi
meg az Isten előtt való jelentkezést. A felállva
némán várá gyülekezet azonban az első szavak
után örömmel és alázattal folytatja a Telkész
által megkezdett éneket. Az orgona kísérete itt
el is maradhat, de talán szebb, lia biztosítja a
harmóniát. (Imádandó .Isten ... .Uram.: ím
megjelentünk ... ).

Áz énekvers után a lelkész térdenállva ma-
-rad és elmondja .aJépcsőimát, melyben szinte
engedélyt kér Istentől, hogy előtte megjelen-
hessék. Csak ezután megy be az oltárhoz és ott
áll, míg a gyülekezet az első rövid éneket el-
énekli. ,.

Így a lelkész is, a gyülekezet is előkészült
már lélekben az Istennel való találkozásra. KiM
.kapcsolódtak a világból, megjelenhetnek Isten
előtt.

Az ének után a lelkész megnyitja az isten-,
tiszteletet: Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Is-
tennek nevében! A gyülekezet áhítattal helye-
seI: Amen, ámen, ámen! ,

A lelkész most az Úrhoz fordul: Uram, sze-
retem a te házadban való lakozást .. -.A gyü-

"lekezet pedig hozzácsatlakozik a komoly vallo-
mással: Tenálad keresek, szent Isten, segedel-
met! ....

Miután így a lelkész és a gyülekezet, mint
az Istent együttesen tisztelni kívánó hívek ta-
lálkoztak Isten előtt, a lelkész a gyülekezetet
üdvözli. az áldó jókívánsággal : Az Úr legyen
tivéletek ! Mire a gyülekezet visszaadja a kö-
szöntést: A te lelkeddel is!

Ünnepélyes és szent a pillanat, melyben az
ember Istene előtt megjelenik. Első érzése a
bűntudat. Ezért a lelkész bűnvalló imádságot
mond. Erre a gyülekezet irgalomért esedezik:
"Én 'Istenem, én bűnös ember.. .. (Ha ének-
kar van, a szokásos Kyriét énekli előbb vagy
utóbb.). •. ."

A bűnbánó és irgalomért könyőrgő híveket
a lelkész most az evangéliummal vígasztalja
meg : Ugy szerette Isten a bűnös világot! ...
A g~ülekezet erre a dícséret és dicsőségmondás
érzésével kiált fel: "Dícsérdén lelkem a dicső-
ség örök .királyát." (A kar az istentisztelet e
tényezőinél szép és lélekemelő szerephez jut-
hat.)';. .

. .Most a' lelkész hitvallásra hívja fel a gyü-
lekezetet, hangsúlyozván, hogy a bűnöket, ke-
gyesen megbocsátóés üdvösségünket így mun-
káló Isten megérdemli, hogy róla és előtte nyíl-
tan és örömmel vallást tegyünk. A hitvallást
annak együttes elmondásával, vagy énekelve is
teheti a gyülekezet. .
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Csak rnost van igazán elkészítve a gyüle-
kezet, hogy Istennel találkozzék. Imádsággal
járúl hát elé, hogy meghallgathassa üdvösséges
üzeneteit. Az imádság és a szentígék meghall-
gatása után pedig a gyülekezet megismétli
énekben a lelkész befejező mondását: Boldog,
aki hallgatja ...

Á prédikációhoz és az ünnep természetéhez
választott gyülekezeti ének után a szószéki
szolgálat következik, előfohásszal, írás olvasás-
sal, beszéddel, imádsággal, a Miatyánkot is ide-
értve. Az istentisztelet ezzel arra a lelki magas-
latra érkezett, amelyre a hívek is vágyakoztak
és amelyre a lelkésznek hívatása és köteles-
sége elvezetni a gyülekezetet. Sajnos, ezt a fel-
emelő hatást sokszor .lerontja a hírdetés. Szük-
séges hát, hogy mivel a hírdetést más helyre
tenni nem igen lehet, az imádság és a hírdetés
közé egy énekverset szúrjunk be: "A te áldott
beszéded, teremjen jó gyümölcsöket." Ezután
jön a hírdetés, amit glória, vagy benedictio fe-
jez be.

A kar, vagy a gyülekezet éneke alatt a lel-
kész az oltárhoz megy és befejezi az istentisz-
teletet. Ez a befejezés rendes en és logikusan
ezekből a részekből áll: salutatio, hálaadó ima,
ároni áldás, befejező ének. Helyes és szép, ha
a gyülekezet az ároni áldásra háromszoros ál-
dást mond.. ,

Az istentisztelet e menetévei a lélekre
való hatást kétségtelenül elérhetjük és elmond-
hatjuk az apostollal, hogy minden ékesen és
szép renddel történt.

D. Raffay Sándor.

Actio evangelica.
. Sokat, - talán egy kicsit túlsokat is - hallunk
mcstanában az "actio catholicá"-ról. Tudjuk is, hogy
mi az. A katolikus egyház megújulásának eszköztője.
Célja: a világi elemek mínél hathatósabb bevonása az
egyházi életbe, a laikus hívek foglalkoztatása az egy-
ház belső körein belül, aktív munkavállalás és munka-
nyújtás, a katolikus társadalomnak egységes irányító
szellem vezérlete alatt való tömörítése, a közönyösek
felrázása, a buzgók hatványozottabb szaporítása, egy-
szóval a katolikus egyháznak világi tagjaiban való erő-
sítése. - Eszközei: a szószék, a sajtó, a szónoki emel-
vény és minden elfoglalható nyilváno ssági fórumo Ered-
ményei letagadhatatlancok. Megindulását, létrejöttét a
gyökeresen megváltozott közszellernnek köszönheti. A
papi uralom a modern eszmék világában régi formájában
tarthatatlan, ezért szükség van a világiak bevonására,
az egyházi munkaterület sáncai közé való befogadá-
sára. A kötelességek megosztásával ugyan némileg a
jogokat is meg kell osztani, de 'ez a veszteség elenyé-
sző az elért nyereséghez képest.

Az "actio catholica" növelte nagyra a katolikus
egyházi sajtót, neki köszönhetik a különböző, sokszor
intranzigens egyházi egyesülések létüket, ez állította
a katolikus nagygyülések dobogóira a világi kiválósá-
gokat és ennek a szelleme hatja át a katolikus társa-
dalomnak már igen széles rétegeit.

Akinek agyából ennek a mozgalomnak az eszméje
kipattant, örök hálára kötelezte egyházát . .ló eszköz-
nek bizonyult a világiak foglalkoztatása. A katolikus
egyházban újság volt ez és új erőforrást jelentett.

A .mí protestáns egyházainknak lényegéböl folyó
régi gyakorlata a hívek sorompóba-állítása. Erőforrás
volt ez mindenkor a mi számunkra is, hiszen az arány-
lag mindig szórvány magyar protestáns egyházak :fenn
sem maradhattak volna enélkül. Tehát a katolikusok
ismét eggyel több jól bevált protestáns gondolatot va-
lósítottak meg. De - ne szégyeljük bevallani - ez a
gondolat az ö kezükben több gyümölcsöt terem, job-
ban kamatozik. Könnyü volna ennek a titkát megke-
resni és lekopírozva, egy' "actio evangélicá"-t megindí ..
taní. Talán hasznos is volna. De nekünk nem lehet cé-
lunk ez a iekopírozás több érthető okból.

Először is "actio evangelica" és "actio catholica"
egyenlő eszközökkel nem dolgozhatik. Aki a szavak,
illetve fogalmak felett elgondolkozik" az be fogja látni,
hogy miért. Másodszor: bármilyen jelentős eredménye-
ket mutathat fel a katolikus akció, mégis magán viseli
a rövídéletüség jellegét. Azután ellene mond a, lemáso-
lásnak éppen a Iemásolás fogalmában benne rejlő önál-
lótlanság és terméketlenség gyanúja.

Egyforma eszközökkel nem dolgozhatunk, mert
amig az "actio catholica" "katolilms "akciót" jelent,
addig az "actio ev,angelicá"-nak mindenkor csak "evan-
géliumszerü akciót" szabad jelenteni, anélkül, hogy
evangélikus akcióvá válna. Ügyeljünk a fogalmak kü-
lönbözőségére! A katolikus akció ügyesen megszerve-
zett és vezetett egyház társadalmi célkitüzésekkel dol-
gozö egyesülés, az evangélikus akciónak csak az evan-
erélium lehet az alapszabálya. Igy számíthat ellanyhu-
lás helyett örök életre. Nem is fordulhatunk mi más
alapok ra, akik a Szentírást hitünk egyedüli zsinór-
mértékének .tar-tjuk. Lemásolásra tehát nincs szüksé-
günk, mert miénk a legeredetibb szabályzat.

. De éppen ez a birtokunkban lévő szabályzat min-
ket is evangéliumszerü akcióra, tevékenységre kötelez.
Nem feleletképpen az "actio catholícáv-ra, nem is
azért, hogy ellene védekezzünk, nem is az egyhá~ küls_ő
hatalmának, erősítése céljából, hanem, mert lényegé-
ben is kötelezettségeket tartalmaz. A példa és a vé-
dekezés szüksége legfeljebb sürgetheti amegindulást.

De hogy fogjunk hozzá? Mi legyen a külső for-
mája? Honnan merítsen eszméket, célkitüzéseket? Ad-
junk-e neki valami külső formát, vagy 'pedig csak a~
egyházi élet hathatós mélyítésében nye~J~n al~kot? Kl
legyen a vezetője, kik legyenek a tagjaí ? MIk a leg-
sürgősebb teendők?

A' vezér csak Jézus lehet. Az egyház Ura, ura
minden egyházias mozgalomnak. Alapszabályunk az Ö
evangéliuma. Ennek értelmében először _is _meg~alósí-
tandó az egyház belső életében a rend es ekesseg. Ez
azonban egyházi fegyelem nélkül il~uzórius. Am~ ·~ehát
egyházunkban eddig elmosódó, hatarozatlan probalko-
zás volt, határozott erősséggé kell kiépítenünk. Az egy-
ház választott előljáróit kiterjesztett, határozott~n
körvonalazott jogkörrel kell felruházní. Csak .így bl~-
tosíthatjuk egyházunk fejlődésében és_megnyílatkozá-
saiban az erőt adó egy ség e t. Egyseges evangélmm:
szellem kifejlesztése elsörendü érdekünk. Ennek első
eszköze az evangéliumnak a lehető legszélesebb réte-
erekben való terjesztése, hirdetése' azon p.arancsolat ér-
telmében, mely alkalmas és alkalmatlan idő~.en .~z
örömhír hirdetésére kötelez bennünket. Ezzel egyutt jar
az istentisztelet rendjének egységes, kiépítése. Igy el-
érhetjük azt, hogyaszarvasi tót hívő éppen úgy, akt~v
résztvevője tud lenni a .magyar egyházak leegyszeru-
sített liturgiájának, mint a pesti ember a :nost általa
misézésnek tartott töt istentiszteleti formanak. Ezzel
kapcsolatban figyelmet érdemel az egyházi énekügy
egységesítése, egységes szöveg- és korálkönyv beveze-
tése:

Elsőrendü kellék az egység a kifelé való megnyi-
latkozásban is. Demonstratív és tiltakozó kiállásunk
mindenkor egy egységes vezető gondolat értelmében
történjék, Épp,en azért kell, hogy minden ily irányú
megmozdulás egy és egyetemes szerv irányítása mel-
lett jusson kifejezésre.

Egységes irányítás alá kell vonnunk az egyház-
társadalmi egyesületeket. Az üLSz-nek volna feladata
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hatáskörébe vonni minden egyesülést, a MEKDSz-t és
a KIE-t sem kivéve. Természetes, -hogy ez a jelenlegi
állapotok mellett meg nem 'valósítható, mert ennek a
munkának elvégzéséhez legalább egy, anyagilag füg-
getlenített szervezö lelkész-vezetőre volna szükség.

Egységes szellemben kell kezelnünk a sajtó kér-
dését is. Elsősorban az egyházi sajtót, hogy orgánu-
maink mindenkor egymás kiegészítő részei legyenek s
így minden igényt ki' tudjunk elégíteni. De nem sza-
bad elhanyagolnunk a világi sajtó felé irányuló állásfog-
lalásunk egységét sem. Szükséges az egyházi sajtószol-
gálat hathatósabb kiépítése.

Egységet a' szociális munkában. A megsegítést
intézményszerűen kiépíteni és egységesen ellátni az
egységes szellemben müködö egyháztársadalmi szer-
vekre kell bíznunk.

Csak az egység adhat erőt félmilliónyi m.agyar
egyházunknak. Ezért kívánatos, de sőt az élen állók
elsőrendű kötelessége a szélsőségek megszüntetése, il-
letve harmonizálása. . Szűnjék meg a "csakazértis"
mindenáron való ellenzékiesség munkája, mely kifelé
és az idegenből importált hitvallástalan áramlatok ter-
jedése, mely befelé bomlasztja egységes frontunkat.

A magyar evangélikusságot csak a magyar lélek
sajátszerüségeinek' figyelembevételével lehet egységes,
tevékeny táborba gyűjteni és mindenki, aki ezt. figyel-
men kívü! hagyja, vét az egyöntetűség, tehát az erő kö-
vetelménye ellen.

. Az "actio evangelica" megindulás ára nagy szük-
ségünk van. Tovább már nem halaszthatjuk. A késede-
lemben veszély van. Az írányelveket azonban jól vá-
lasszuk meg, mert ha az "actio catholica" lekopirozásra
nem is jó, arra mindenesetre alkalmas, hogy az egysé-
ges szellemben való munkálkodás eredményességére
példát adjon. Ruttkay-Miklián Géza.

"Egyházunk küzdelme".
(Reflexiók D. Kovács Sándornak'lapunk 13. számában

megjelent cikkéhez.) .

Mélységesen komolyak dr. Kovács Sándor meg-_
állapításai egyházi életünkre vonatkozólag.

Amikor az "Evangélikus Élet"-ben ezeket a soro-
kat olvasom, az az érzésem, mintha valaki nagy tűz-
vész idején a vészharangot kondítaná meg, mely min-
denkit arra figyelmeztet, hogy "baj van!"

Éppen súlyos megállapításaínál fogva hiszem azt,
hogy dr. Kovács Sándor szözata nem csupán a gyüleke-
zetek őrállóit, de mínden egyházát szerető és annak
sorsát szívén viselő evangélikus embert komoly gon-
dolkodásra és tettre fog késztetni.

Abban a nagy küzdelemben és harcban, amelyet
egyházunknak saját létéért kell folytatnia - szerin-
tem -, belső bajokkal és külső ellenfelekkel kell meg-
küzdenie. .

Belső bajok alatt értem a jelenben uralkodó val-
lásos közönyt, az egyháztól való eltávolodást, elidege-
nedést, mellyel mindenütt - nemcsak a nagyvárosi,
de a vidéki, falusi gyülekezetekben is - találkozunk.

Külsö ellenfelek alatt gondolok: 1. a katoliciz-
musra, 2. a kommunizmusra, 3. a szektárius és más
vallásos jellegű mozgalmakra (spiritizmus).

Azért egy "új kezdet"-nek szempontjából, mely
nem csupán gyógyulást, de egyházunk belső, lelki meg-
újhodását és megerősödését s ezzel kapcsolatban nem-
zetünk újjászületését eredményezheti, három dologra
van szükségünk. E három dolog: 1. az igehirdetés meg-
újhodása, 2. a lelkipásztori munka kimélyítése, 3. az
egyetemes papság elvének a gyakorlati életben való ke-
resztülvitele.

Mivel a felvetett kérdéssel kapcsolatban egyes
dolgokra az egyháztagok figyehnét szeretném felhívni,

részletesen csak az egyetemes papság gondolatával
foglalkozom.

A vallásos közöny dacára, Istennek legyen hála,
vannak templomjáró, igeolvasó, áldozatrakész egyház-
tagjaink. (Vasárnaponként templomaink megtelnek a
hívekkel.)

Távolról sem elégedhetünk meg csupán azzal,
. hogy nekünk templombajáró, igeolvasó egyháztagjaink
vannak. Nekünk munkás egyháztagokra van szulcsé-
günk, ami annyit jelent, hogy ki-ki lelki adománya,
tehetsége szerint résztvesz az egyház építő munkájá-
ban. A lelkipásztor felügyelete és vezetése mellett, az
egyházépítő munkának különböző szerveiben '- ami-
lyen pl. a vasárnapi Iskola, cserkészcsapat, ifjúsági és
nőegyesület, biblia-kör, Luther Szövetség, énekkar, stb.
- mindenkit foglalkoztatunk, mindenkinek munkát
adunk.

Egyes gyülekezetekben, ahol a lelkiébredés tüzei
lobognak fel, az "új életv-nek rügyei mutatkoznak,
míndenütt azt látjuk, hogy a lelkipásztornak céltuda-
tos vezetése és irányítása mellett, maguk a hívek dol-
goznak.

A mi egyházunkban is vannak, helyesebben tar-
tatnak lelkészi, presbiteri és ifjúsági konferenciák. El-
érkezett azonban az ideje, hogy ami híveinknek nagy
számát, gyülekezeteinknek tagjait gyüjtsük össze időn-
ként és helyenként egy-egy konferenciára, ahol a hit és
egyházi életnek nagy kérdései kerülnének újból elő-
adásra. Egy-egy ilyen konferencián híveink indíttatást
nyerhetnének a komoly Biblia-olvasásra, a házi Isten-
tiszteletek bevezetésére, a szeretetmunkára, egyszóval
az egyetemes papság elvének gyakorlására.

A belső bajok mellett egyházunknak külső ellen-
feleivel is meg kell küzdenie.

A katolicizmus erőszakos térítési munkáját a há-
zasságkötéseknél, a nevelőintézetekben, kórházakban,
különösen pedig azokon a helyeken, ahol híveink el-
szórtan élnek, nagyon jól ismerjük. Azt is tudjuk, hogy
a térítés munkáját ma már nemcsak a papjaik végzik,
erre kiképezik a "laikusokat" is! (Actio Catholica.)
Mindez csak arra figyelmeztet bennünket, hogy evan-
géliumi fegyverzetben álljunk mi is agátra.

Aszociálista és kommunista mozgalmakról tud-
juk, hogy e mozgalmak agitátoraikat elküldik a legki-
sebb falvakba is. Propaganda-irataikat a nép széles ré-
tegei között terjesztik. Hálójukat tehát a mi evangé-
likus népünkre is kivetik.

Helyénvalónak találom azért, hogy nemcsak a
nagyvárosi, de a vidéki, sőt, ahol ennek szüksége mu-
tatkozik, a falusí gyülekezetekben is vallásos, avagy
lmltúrestélyek alkalmával e kérdésről előadássorozatot
tartsunk. Ugyanekkor összes erőink központosítás ával
kiépítjük az erős karitatív tevékenységet.

A szektárius mozgalmakkal kapcsolatban - me-
lyek habár csak szórványosan, de a mi gyülekezeteink-
ben is felbukkannak - igen nagy bajnak találom, hogy
e mozgalmakban egyáltalán nem látunk olyan veszélyt,
(ezt nyilatkozatok alapján mondom) mint amilyen
veszélyt e mozgalmak a mi egyházunkra nézve a való-
ságban jelenthetnek! Éppen ezért sem vallási, sem
egyházi szempontból nem foglalkozunk elég behatóan
velük! Mivel lekicsinyeljük, jelentékteleneknek tartjuk
őket, a védekezést sem tartjuk szükségesnek velük
szemben abban az értelemben, amint azt egyházunk
létérdeke parancsolja és követeli.

Egyházunkban az Igének tiszta és elegyítetlen
hirdetése, melynek gyümölcseképpen virágzásnak indul
a gyülekezeti élet, felragyog az "új élet"-nek hajnala,
nem csupán gyógyulást és. megújhodást hoz a mí szá-
munkra, de hitem és meggyőződésem szerint egyhá-
zunk annyira megerősödik, hogy kezében a leghatal-
másabb szellemi fegyverrel, az evangéliummal, hódí-
tani is fog! Mert mindenki vágyik oda, ahol csillapít-.
hatja lelkének nyomorúságát, ahol több a világosság,
ahol a samaritánus módjára felkarolják öt.

Váczi János.
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Individualizmus vagy kollektivizmus
protestáns szempontból.

Korunk ütköző pontjában az individualizmus és
kollektívizmus áll. Egy ú; kerszak kialakulása előtt ál-
lunk. Az átalakulást igen sokan bizonyos irányban be-
fejezett ténynek tekintik. Miután azonban a kérdés lé-
nyegével szakszerű en igen kevesen foglalkoznak, kö-
vetkezésképpen még kevesebben vannak, akik az át-
alakulás súlyosságával tisztában lennének, s csupán
hangulatkérdést csinálnak az egészból. Éppen azért kí-
vánatos, hogy ezzel a kérdéssel az Evangélikus Élet ha-
sábjain belül bővebben foglalkozzunk.

Cikkünk címében foglalt három fogalom egymás-
mellé állítása első pillanatra homályosnak. mondhatnók
érthetetlennek tetszik. Sajnos, nem áll módunkban e
rövid cikk keretében, mely tulajdonképpen csak beve-
zetése kíván lenni egy szélesebbkörű vitának, hogy
részleteiben boncolhassuk a felvetett problémákat, mely
problémák ugyan nem képeznek önálló tudományágat,
de a jövő társadalom kialakulása, valamint protestáns
szempontból igen súlyos kérdés, hogy a kollektívizmus
fog-e győzni, vagy pedig az individualizmus és a kol-
lektívizmus közötti irány fogja-e megszabni a jövő tár-
sadalmát.

A középkori kollektívizmus nem volt egyéb, mint
az igazi, tiszta evangélium megcsúfolása. A protestan-
tizmus megszületésével egy új utat mutatö, tiszta evan-·
géliumi szellem teremtödött. A kollektív középkorban

. nemcsak gazdasági téren, hanem lelki téren is az egyén
annyira függési viszonyban állott a hatalmi egyházzal,
hogy támogatása nélkül - amit ki kellett anyagi ter-
mészetű dolgokkal érdemelni - az üdvösséget nem
nyerhette el. Ezzel szemben a protestantizmus egy ma-
gasabb individualitás, felsőbb önértékét megismerő ka-
rakter kialakulását jelenti. A protestántizmus jelen-
tette az egyén és nemzet, egyéniség, felszabadulását.

Ámde a valóban egyoldalú, sok tekintetben kifo-·
gásolható mai individualista-liberális civilizáció, mely-
ben az egyéni szabadság elve túlteng a gazdasági élet te-
rén, melynek következményeként nagy vagyonokat gyüj-
töttek össze egyesek, másokat viszont testi és lelki zül-
lésbe taszított. Ennek a civilizációnak át kell alakulnia,
hogy helyet adjon egy szociálisabb alakú életformának.
Nem férhet kétség ahhoz, hogy ma már túlélt, túldiffe-
renciált, minden nagy erkölcsi értéktől megfosztott
romboló hatású, túlzott individualista kerszak helyett,
egy új alapokra fektetett társadalmi rendnek kell jön-
nie. Csak az a kérdés, milyen legyen ez a társadalmi
elv.

Sokan, amire már a fentiekben utaltunk, nyilván-
valónak tartják az átalakulást. Vagyis a kollektíviz-
mus legyőzte az Indívidualízmust, Társ.adalom-gazdasági
téren, helyesebben a termelés és jövedelem-eloszlás kol-
lektívizálása, koncentrálása tekintetében vajmi kevés
kifogásolni valót találunk. Annál többet kultúrális té-
ren, Mert végső esetben a kultúra kollektívizálása nem
jelent egyebet, mint sablón, skatulya-kultúra megte-
remtését. Ennek a hatását, fájdalom, ma is érezzük.
Csak egy kirívó példat emelek ki a sok közül: a női
karakter ma már teljesen elvész. Az ajak festése, a
szemöldök kitépése, stb., annyira sablónos és egyfor-
mává teszi a mai nőt, hogy alig lehet megkülönböz-
tetni a házias an nevelt leányt az utcai nőtől. Egyálta-
lában a kultúra kollektívizálása, az irodalmat, művé-
szetet belekényszerítené egy diktált irányba és meg-
semmisítené azokat a sajátságos értékeket, melyeket
éppen az individualista modern kultúra teremtett.

. Ámde minket most közelebbről a probléma pro-
testáns szempontból érdekel. Ravasz László a Protes-
táns Szemle "Individualizmus születése és halála" cimű
cikkében a következőket írja: Ma két profil világít
előttünk: Ill. Pál pápáé és Marxé. Elismerem, hogy ezt
il. megállapítást többféleképpen lehet értelmezni és ma-
gyarázni, de mindenkinek megvan az a szuverén joga,
hogy úgy értelmezze, ahogyan látja. E két profil fel-
állításával az individualizmus és a kollektívizmus har-

. f

cát eldöntöttnek kell tekintenünk, természetesen a: kol-
.lektívízmus javára. .

A vázolt tények alapján, ha nem is kézzelfogna-
tóan, következnék: a kollektívízrnus győzelme a kato-
licizmus gyözelmét, az individualizmus bukása pedig a
protestántizmus legyőzését jelentené. Tudom, ilyetén
való beállítása első pillanatban. valószínűtlennek lát-
szik. Ámde, aki Ismert a protestántizmus lényegét, a
lutheri hívatás gondolatát, a predesztináció gondola-
tát, a protestáns hívő személyi kapcsolatait Istennel,
(ezzel szemben a katoltcízmusnál ott van az abszolút
tekintély gondolata), az nagyon jól tudja, hogy ez a
megállapítás nem egészen önkényesen interpretált ál-
láspont. . \

Ezúttal nem kívánok bövebben foglalkozni a. na-
gyon érdekes és sokak előtt homályos, de súlyos kul-
túrproblémával, azonban szeretnénk, ha minél több
szakember szólna a kérdéshez. Nagyon érdekes volna
protestáns szempontból vizsgálni a különbözö kellek-
tív világnézetű mozgalmakat, úgymint: a fasízmust,
nemzeti szociálizmust és a kommunizmust. .

Menyhárt Pál,

FIGYELŐ.
- A "Protestáns Tanügyi Szemle" 1933.

evi 6. száma felpanaszolja, hogy az autonóm
felekezeti iskolák tanárait a hatósági intézke-
dések mindinkább hátrányos helyzetbe hozzák
az állami iskolák tanáraival szemben. Eltekint-
ve attól, hogy az V. és VI. fizetési osztályba
soroz ott tanároktói egy miniszteri rendelet
megtagadja a "méltóságos", illetve "nagyságo's"
címet azért, mert nem államfői kinevezés alap-
ján kerültek az illető fizetési osztályba Ca ,fő-

.rendiházi tagokat, püspököket, alispánokat sem
az államfő nevezi ki!!!), érzékeny anyagi ka-
rosodás is éri őket. Éri elsősorban az arckép es
vasúti igazolványok kiállítása körül, mert ake-
reskedelmi miniszter egy, az autonóm tanáro-
kat igen súlyos an érintő rendeletet adott ki
erre vonatkozóan. - Miért teszi ezt az állam
és milyen érdek fűződik ahhoz, hogy ilyen-rész-
ben anyagi kárt okozó, részben megalázó ren-
delkezéseket ad ki a felekezeti iskolák tanárai
ellen? Ezek a rendelkezések elsősorban pro-
testáns tanárainkat sujtják, akik a magyar
protestáns, sőt katolikus intelligenciának.is jó
nagy Százalékát nevelik. Nagyobb megbecsül-
lést kérünk e tanárok részére ée egyenlő el-
bánást az állami tanárokkal!

•
- Felhívjuk egyháztársadalmi egyesüle-

teink figyelmét arra, hogyegyháztársadalmi,
vagy egyházkultúrális egyesületek CNőegyesü-
let, Leányegyesület, Luther Szövetség stb.) ala-
pításakor ne terjesszék alapszabályaikat jóvá"
hagyás végett - mint ahogy ez a. multban
gyakran megtörtént - a belügyminiszter elé,
mert ez autonómiánk részben való feladását
jelenti. Nekünk autonóm egyházi hatóságaink
vannak és egyedül az ő jóváhagyásukon múlha-
tik, működhetik-e valamelyik egyesület, vagy

. sem. A római katolikus egyház a Legényegyle-
tektől kezdve a kongregációkig egész sereg
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egyháztársadalmi egyesületet tart fenn, de soha
az egyházi hatóságoknak eszükbe nem jutott a
belügyminisztert megkérdezni, szabad-e működ-
niők, avagy sem? .

- Május 29-éIÍ iktatták hivatalába az er-
délyi szászok új püspökét, Glondys Károlyt.
Sok jó hír előzte meg ennek a férfiúnak a jöt-
tét. Azt mondják róla, hogy türelmes, megértő,
szeretetben bővelkedő, igazi evangéliumi lelkű-
letű ember. Örömünkre szolgál tehát, hogy be-
iktatásán a magyarhoni egyetemes egyház is
képviseltette magát D. Geduly Henrik püspök
által. Mégis egy csöndes kérdés tolakszik aj-
kunkra: Mikor képviseltette magát az erdélyi
szász egyetem a magyar egyetemes egyház ün-
nepein, vagy valamelyik magyar püspök beik-
tatásán? Nincs tudomásunk róla, hogy meg- .
jelentek volna kőzöttünk, pedig úgy tudom,
sohasem mulasztottuk el őket meghívni? A mi
testvéri látogatásunknak annál nagyobb a je-
lentősége, mert ez olyan időbe esett, amikor
az erdélyi revízióellenes demonstrációkkal kap-
csolatban a szászok hivatalos képviselői siettek
kijelenteni, hogy a legnagyobb határozottság-
gal ellenzik a revíziót. Tisztában vagyunk mi
az ilyen mondvacsinált megnyilatkozások érté-
kével, de a mi látogatásunk mégis azt bizo-
nyítja Bleyernek és másoknak állításaival
szemben, hogy Európa népei türelmesség tekin-
téteben tanulhatnak tőlünk. Ezt azoknak is
üzenjük, akik minden erővel nemzetiségi kér-
déseket feszegetnek és nemzetiségi sérelme-
ket szaglásznak magyar evangélikus egyhá-
zunkban ..

VERSEK.
TISZA.

Mely gúnyos nevetés ez köztetek köznapi elmék?
"Zsarnok, erőszakc.s ő, buknia kelle tehát."
Igyen a leonera lesők s ő ment is néma lemondón
S 'bársonyszéke fölött hajba kapának ezek.
És a sok elvtelen alkudozó, sok gyönge hatalmas
DU1"Va erőszaknlJlk bélyegzé az erőt.
Jaj neked én magyarom, ha jövendő őt igazolja:
Hunnia romja felett kései .lesz a sirás.

1918. december.

Goethe [ordiiásoh.
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ALÁZA T.
Ha meeterek műmére nézek
Megigéz) amit céqeeének;
És mulasztások ezre bánt>
Ha nézem magam holmiját.

2.
TÖPRENOÉS.

Ha önként szoZgasorba állsz>
Szánó szivekre nem találsz.
Ha tenerőd úrrá teszen>
on, ezt se nézik szívesen.
S ha' végzeted helyben maraszt,
Azt mcnuijálc, nem érsz egy garast.

Szántó Róbert.

,,,A mi statisztikánk".

Szuchovszky Gyula a napokban a következő le-
velet vette;

Gyöngyös, 1933 május 19.

Nagytiszteletü Lelkész Ur!
Az "Evangélikus Élet" folyó évi 13. számában

írt, "A mi statisztikánk" címü cikkben kétkedéssel 01-
vastam a Gyöngyösre vonatkozó adatot, mely szerínt
itt 223 evangélikus él. Után,a jártam s hivatalos helyen
is megerősítették ezen számot.

Én néhány évvel ezelőtt kísérleteztem az evangé-
likusok összegyüjtésével, sajnos, nem sok eredményel,
mert segítséget ehhez sehol sem kaptam.

Akkor 38 családot - főleg tisztviselőt - tudtam
összeszámlálni, kik közül mindkét, vagy csak egyik
fél volt" evangélikus. Miután láttam, hogy az itt lakó
evangélikusok közül a régen itt lakók már' csak névleg
azok, a gyermekek pedig azt sem tudják, milyen az
evangélikus vallás, hogy néz ki az evangélikus templom
belseje, milyen az evangélikus vallás szertartása, ír-
tam egy kérvényt s azt mindnyájan, kikről tudtam,
aláírták. Kértük többi között a gyermekek evangélikus
vallástanra (és ne reforrnátusra) való oktatását s kér-
tük, hogy számarányunkhoz mérten tartassék a refor-
mátus templomban kimondottan (oltárral) evangélikus
istentisztelet, hogy a gyermekek megismerjék vallásu-
kat s egyházuk szertartását. Ezen kérésünkre mereven
elutasító választ kaptunk az egyesült protestáns egy-
háztól, melynek kötelékébe a gyöngyösi evangélikusok
tartoznak, melyben a reformátusok vannak többség-
ben (700 körül).

Én e merev elutasítás után ezen egyesült protes-
táns egyház tagjának magamat nem tekintem s kije-
lentettem, hogy egyházi adót.csak akkor és annyit va-
gyok hajlandó fizetni, ha. erre és amennyire a törvény
kényszerít. Az evangélikus hívek, akiket én ismerek és
akikről az egyesült protestáns egyház tud (mert hitem
szerínt sokkal kevesebbről tud, mint a statisztika ki-
mutat) , 10-60 pengöíg terjedő egyházi adót fizetnek,
ami összesen elég' szép összeget tesz ki, bár az utóbbi
idoben többen követték példárnat s színtén megtagad-
ták a kívetett adó fizetését, mert az mindenkinél ma-
gasabb a kötelezőnél és mert jogot az egyesült protes-
táns egyház az evangélikusoknak az adófizetésen kívül
nem ad.

Én - lévén vasutas - családommal Budapestre
szoktam időközönként felmenni templomba s évente
egyszer Urvacsorához rendszerint a Deák-térre.

Persze, akinek az utazási költséget fizetni kell,
ezt nem igen teheti meg, főleg nagyobb család.

Én 1921-ben kerültem ide Gyöngyösre s. ezen idő-
ben látogatott meg néhai jóbarátom, szegény .Jeszenszky
Károly, volt salgótarjáni lelkész s ö prédikált ily al-
kalommal kétszer-háromszor az itteni református tem-
plomban. Ezelőttről nem igen emlékeznek arra, hogy
itt mikor járt evangélikus lelkész, kivéve Raffay püs-
pök úr őméltóságát, ki a kommun alatt mártírhalált
halt Csipkay Albert volt huszárszázadost eltemette az
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itteni temetőben. Megtisztelt minket egy alkalommal
boldogemlékű vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv s prédi-
kált a református templomban, majd ugyanaznap dél-
után beszédet mondott (vallásos délután) a helybeli
protestáns nőegylet megalakulása alkalmával. Ezen je-
len volt Gregersen L. úrhölgy is. Ezen eset után volt
némi vita Duszik L. és néhai vitéz Kendeh-Kirchknopf
lelkész urak között. Duszik Lajos kifogásolta, hogy
Kendeh-Kirchknopf az ö tudta nélkül jött ide.

Ezen eset után kezdett ide járni Duszik főesperes
s azóta rövidebb-hosszabb időközökben ma is ellátogat
Gyöngyösre prédikálás vagy vallásoktatás céljából.

. Kimondottan evangélikus (oltárral) istentisztelet,
Urvacsora-osztás és konfirmálás emberemlékezet óta
nem volt. Az istentisztelet mindig református GS csak
az a különbség, hogy a prédikáló lelkész nem palást-
ban, hanem Luther-rokkban hirdeti az Igét, vagy osztja
az Urvacsorá.t s így a gyermekek csak a református
szertartást és templom belsejét ismerik meg.

Bizony kívánatos lenne, ha egyházi vezetőink fi-
gyelembe vennék, hogy Heves megye terül etén élnek
evangélikusok, akikről nem igen történik gondoskodás
s előbb-utóbb vagy reformátusokká, vagy római katoli-
kusokká lesznek. Hatvan, Eger és Gyöngyös megérde-
melne egy missziós lelkészt.

Öszinte tiszteletem nyilvánítása mellett, vagyok
nagytiszteletű Urnak

alázatos szolgája:
Szivák Emil
állomásfőnök.

HIR E K.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.
Jémos 3J 1-15.

Érdekes ember 'ez a Nikodémusz. Nyí!-
tan a farizeusokkal jár még) de titokban mar
Jézusé. A nagy Mcster tanitúsa, csodatettei
mély hatást gyakorolnak reá. ~)Mester) tud-
juk) hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki
sem teheti e jeleket) amelyeket te teszel) ha-
nem) ha az lsten van vele:" Megható meg-
nyilatkozás. Izrael tanítója odaül annak lábai-
hoz) akiben megismerte a világ tanítómesterét.
És Jézus az egész világnak szólóan megmondja
neki) hogy az embernek Lélektől kell szúletnie,
hogya mennyek országába mehessen: Hogy az
első születés magában mit sem ér, ha a Lélek
tüzet nem gyújt bennünk) hogy világánáI meg-
ismerjük azokat) amelyek üdvösségünket seol-
gálják. Nikodémusz sok van ma is közöttünk.
111egismerik Jézusban az életnek és üdvösség-
nek eloét, de nem mernek nyíltan mellé állni
a világ hatalmasságaitól való félelmükben.
Hívő emberek) de hívőségük nem képesíti 6ket
vértanúságra. Nikodémusz annyira hívő volt)
hogy Jézus holttestét is segített levenni a ke-
resztről) de h~thűségében nem volt az a len-
dület) amely a korbácsűtések és kőzuhanások
alatt is mosolygó nagy tanítványokat kitün-
tette. Legyünk Nikodémuezek az üdvösségért
való remeqésúmkben; de ne tanuljunk tőle)
amikor a világ hatalmasságai val kerülünk
szembe.

- Az "Evangélilms Élet" szerkesztősége és kiadó-
hivatala leggyorsabban ezen a címen érhető el: "Evan-
gél'ikus Élet", Budapest, 112. Postafiólc 9.

-:- Evangélikus leányínternátus Győrött. A 6·.I'üri
evangélikus egyházközség szeretetházában közepiakolús
leányok részére internátus van. Felhívjuk reá a tanít-
tatö szülök figyelmét. Az internátus díakonísszák ve-
zetese alatt áll. HaYÍellátási díj 60 P. Tájékoztatót szí-
vesen küld az igazgatóság, Győr, Péterffy Sándor-u 5.

- "Anyál< napja" a deáktéri evangélikus iskolá-
ban. Megható ünnepség keretében tartotta meg a
deáktéri elemi iskola május 27-én az anyák napját.
Az ünnepséget az iskola igazg,atója, Grósz János nyi-
totta meg és zárta be. Az iskola felügyelője, dr. Renk
Ernő, aki 48 évvel ezelőtt az iskola tanulója volt, 84
éves édesany jához szóló költeményével tett bizonyságot
az anya és az iskola iránti szeretetéről. A gyermekek
szavalataikkal. énekszámaikkal és a Németh Margit és
Péch Piroska tanítónők összeállításában előadott "Édes-
anyám" cimü darabbal adtak kifejezést édesanyjuk
iránti meleg szeretetüknek és tették felejthetetlenné
kicsik és nagyok számára ezt az ünnepet.

- A soproni evangélikus hittudományi kar új dé-
kánja. Az Erzsébet-egyetem evangélikus hittudományi
kara a jövő tanévre dékánná dr. Kíss Jenő egyetemi
tanárt választotta meg.

- Beiktató közgyűlés. A Pesti Magyar Egyház
újonnan választott tisztikarát június l1-én iktatják
hivatalába. A beiktató közgyűlés déli 12 órakor kez-
dődik a deáktéri templomban.

- A budapesti leánykollégiumban a rendes taní-
tás június 14-én végződik, 16-21-én lesznek az .évvégi
összefoglalások, 22-23-án a magán vizsgák, 24-én d'. e.
9 órakor istentisztelet és ünnepély keretében tanév be-
zárása. Már befejezték az írásbeli érettségi vizsgálato-
kat, 'szóbeli vizsga június 8-án kezdődik, elnököl dr.
Raffay Sándor püspök, a kormányt dr. Sárkány Ló-
ránd állami gimn. igazgató képviseli. Itt említjük meg,
hogyaleánykollégiumban 445 tanuló van, ebből 273
evangélikus, 75 református, tehát a tanulók 80 száza-
léka protestáns.

- Halálozás. Id. Schád János ny. sárszentlőrinci
ev. tanító 90 éves korában Pakson meghalt.

- A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nem-
zeti Szövetsége eztdei országos konferenciáját június
26--":"'29-igtartja Szombathelyen. Evangélikus részről
szerepelnek az előadók között Kutass Kálmán, Szabó
József, Zongor Béla és Túróczy Zoltán lelkészek.

- Dr. Szalay Sándor óbudai egyházfelügyelő ün-
neplése. Június 11-én, vasárnapon lesz 25 éve annak,
hogy Szalay Sándor dr. ny. kerületr előljáró-kormány-
főtanácsos az óbudai egyház felügyelői székét elfog-
lalta. E ritka és szép jubileum alkalmából d. e. 11 óra-
kor a templomban hálaadó istentiszteletet tartanak és
utána díszközgyűlésen ünneplik a jubilánst. Szalay fel-
ügyelőt, aki évtizedek óta változa.tlan lelkesedéssel van
ott mindenütt, ahol egyházunk dolgairól esik szó, mi :;s
meleg szeretettel köszöntjük.

- A budapesti egyházmegye évi kozgyülése., A
budapesti evangélikus egyházmegye június 16-án d. 'U.

5 órai kezdettel tartja a Leánykollégium Sütő-utcai
disztermében évi rendes közgyűlését Kemény Lajos' 'es-
peres és dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő el-
nöklete alatt.

- Felvétel az Ev. Theol. Otthonba. Akik Sopron-
ban, a m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem evangélíkus
hittudományi karán óhajtják tanulmányaikat folytatni
s a Theol. Otthonba kivánják magukat f~lvétetni, a
Theol. Otthon-Bizottsághoz címzett kérvényetket f. é. jún.
20-ig legyenek szívesek az Otthon igazgatóságához be-
küldeni (Sopron, Felkelő-utc,a 42.). A kérvényhez mel-
'léklendő: 1. érettségi bízonvítvány másolata; 2. önélet-
rajz; 3. orvosi bizonyítvány; 4. lelkészének, illetve v,al-
lástanárának bizonyiata; 5. a szülö kötelező nyilatko-
zata a tartásdíj pontos fizetésére és esetleges karok
megtérítésére vonatkozólag. Tartásdíj (lakás, fütés,
világítás, fürdés, háromszorí étkezés) évi 550 P és 5 P
felszerelésre, mely összeg előre, félévi részletben fize-
tendő. Ez összegnek esetleg havi részletben való üzeté-
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sét az Otthon-Bizottságtól kell kérelmezni. A díjak fi-
zetése legkésőbb augusztus 1-vel kezdődik. Szegény-
sorsú, de legaláb "jó" előmenetelű tanulók kedvezmé-
nyért is folyamodhatnak; ebben az esetben csatolniok
kell a szülők vagyoni helyzetét feltüntető ez évi keletű
bizonyítványt. Végül melléklendő válaszboríték ajánlott
v~~asz céljaira megfelelően felbélyegezve.

- A pestmegyei alsó esperesség május 30-án
Soltvadkerten presbiteri 'konferenciát rendezett. Az is-
teni kegyelem hathatósan támogatta az egyházmegye
vezetöségét nemes szándékában, mert most, a legszor-
gosabb' munka idején mintegy 200 presbiter gyülekezett
össze, legnagyobbrészt egyszerű földmíves emberek.
Szebb jövendők bíztató látványa volt, amint ezek a fe-
keteruhás tisztes emberek a szomszédos falvakból sze-
kereken, hosszú sorban vonultak fel a konferencia szín-
helyére. A konferenciát Bakay Péter főesperes-lelkész
igehirdetése kezdte meg, Ap. cs, II. versei alapján szö-
lott az első presbiter-konferenciáról, mely Jeruzsálem-
ben tartatott az első pünkösd alkalmával s ezzel meg-
adta az egész konferencia 'alaphangját. Magócs KáToly
kerületi lel'kész "Az evangélikus presbiter hite", Krieqer
Mihály nyíregyházi lelkész "Az evangélikus presbiter
szolgálata", BT. Kaas AlbeTt "Az evangélikus presbiter
bizonyságtétele", Gáncs Aladár "Az evangélikus presbi-
ter építőmunkája" címen tartottak szívhezszóló, tanító
előadásokat. A kenferencián elnökölt s azt vezette SáT-
kány Béla érd. főesperes. A konferencián jelen volt
presbitereivel Vásárhelyi Pál soltvadkerti református
lelkész, aki beszédjében bizonyságott tett a református
testvéregyháznak hozzánkvaló ragaszkodásáról. Bakay
Zo.ltán espercs-lelkész záró oltári szolgálata után a
konferencía résztvevői kívonul tak Kruttschnitt Antal
főesperes sírjához s azt megkoszorúzták.

- KIE-konferencia Büköu. A soproni alsó ágo
hitv. evangélikus egyházmegye ifjúsági konferenciáját
ez évben f. évi május hó 28. és 29-én tartotta meg Bü-
kön. 28-án este vallásos ünnepély volt, melynek kere-
tében Mikolás Kálmán esperes "Vasárnap" címmel tar-
tott előadást. Fülöp Dezső és Göcze Gyula evangélikus
lelkészek imádkoztak, Gyurácz Róza, Fekete Sándor,
Mészáros Jenő szavaltak, közreműködött több énekkel
a' bükí ev. gyülekezet karéneke Kisfaludy Károly igaz-
gató-tanító és Czuppon Béla tanító vezényletével. -
29-én reggel fél 9 órai kezdettel áhitat- volt, melyet
Gyarmaty Dénes rábaszentandrási evangélikus relkész
végzett. utána a következő előadások voltak. A" íf'jú-
slig önmagában: Fülöp Dezső evangélikus lelkész. Az
~ifjúság' a Sátánnal: Lukács István bobai evangélikus
lelkész. Ezután tartotta meg nagy érdeklődés és f'ígye-"
lern között Túróczy Zoltán győri evangélikus lelkész
"Az ifjúság a Krisztussal" címü előadását. Délután
Erős Sándor országos titkár gyakorlati bemutatót
adott a helybeli ifjúsági egyesület közremüködésével.
Szerepel tek Görbicz Klementina, Fekete Sándor, Bedi
János, Mészáros Jenő és szepen sikerült előadást tar-
tott "Miért szeretem egyesületemet" címmel Szabó
Ernő. Az egyházmegyéből 220 ifjú vett részt.

- Klrándulások. A budapesti Ill. kerületi Luther
Szövet.ség június 15-én, csütörtökön kirándulást rendez
a 'Hármashatárhegyen lévő menedékház mögötti er-
é!ööe:'Találkozás reggel 9 órakor a Ill. ker. kiscelli kas-
tély lépcsőjénél. - A kelenföldi ev,angélikus Nőegye-
sület a többi egyháztársadalmi egyesület bevonásával
ugyancsak június 15-én rendez kirándulást Pomázon
'keresztül Csobánkára. Utiköltség P 2.50. Jelentkezés a
kelenföldi lelkészi hivatalban.

- A szarvasi Öreg Diákok Szövetsége évi nagy
talélkozóját június 10-én tartja Szarvason. A Szövetség
közgyülését is ekkor tartják. Érdeklődők felvilágosí-
tást kaphatnak Stark Béla f'ótrtká rnál (Budapest,
VII., Vasvári Paul-utca 7., II. em.).

, - Winchester püspöke gyalog bejárja az egész
egyházmegyéjét. Az egyházfejedelem teljes püspöki

.díszben, gyalogol .egyik egyházközségböl a másikba és
mtndegyíkben istentiszteletet tart. Naponta 10-,20 ki-
Iornétert tesz meg.

Schweizben hat gyülekezet bevezette az Ur-
vacsorát élvezők számára az alkoholmentes bort. A
bázeli egyháztanáes minden gyülekezetnek megadta, a
lenetöséget, hogy egyöntetüen és állandóan az alkohol-
mentes Urvacsorát vezessék be.

A SZERKESZTŐ ÜZENETEI.
418-as előfizető. Ön azt követeli tőlünk, hogy uta-

sítsuk vissza a legnagyobb -erélyességgel azokat a tá-
madásokat, amelyek tiszteletben álló egyházi férfiak és
intézmények ellen a "Hegyen Épített Város"-ban egy idő
óta megjelennek. ,Legnagyobb sajnálatunkra ezt nem
tehetjük. Nem pedig azért, mert a H. É. V. annyira
egyetlen ember véleményét képviseli és annyira nem
közvélemény, hogy kár volnaválaszunkkal lovat adni
alája. Lehet-e komolyan venni azt a lapot, amelyet
első betüjétől az' utolsóig egyetlen ernber ír és amelyre
ez az egy ember üti szellemének bélyegét és amelyben
ez az egy ember parancsolja rá az olvasókra egyéni
nézeteit? Lehet-e komolyan venni azt a lapot, amelyben
ez az egy ember végzi állandóan az öntömjénezés
munkáját. Ez a név alap minden számában dült sze-
déssel 13-15-ször for?ul elő. Pardon, tévedtünk. A leg-
utolsó számban neve csak tízszer olvasható. E lap szer-
kesztője is valamikor komolyan vette ezt az embert,
mert szertelenségei daeára nemes ideálistának tartotta.
Azóta kénytelen volt álláspontját lényegesen revideálni.
Ne akarja tehát, kedves testvérem, hogyaH. É. V.
dolgaival foglalkozunk. Az evangélikus egyház óriási
többséget ennek az embernek a véleménye egyáltalá-
ban nem érdekli.

PÁL VÁZA TI FELHÍVÁS.
A pestmegyei felső egyházmegyéhez tartozó csö-

möri egyház lelkészi állására ezennel újra pályázatot

hirdetünk. A pályázati kérvények szabályszerűen felsze-

relve alulírott főesperesi hivatal címére (Cinkota) f. é.
június hó 20-ig küldendők be. A tót nyelv ismerete
szükséges. Javadalom: 1. Földjövedelem 96 P 90 fillér.

2. Készpénz az egyház pénztárából 1040 P 56 fillér.

3. Stólák 181 P 25 fillér. 4. Fizetéskiegészítési állam-

segély 947 P 60 fillér. 5. Természetbeni lakás és kert.

Észrevétel: A kongruának és a készpénznek 864 P-re

való csökkentése folytán keletke:z:ett különbözet kár-
pótlásául (E. A. 237 §.) az egyház a felszabadult kán-

tori földek haszc.nélvezetét biztosítja.

Budapest és Cinkota, 1933 június '5.

báró Prónay György s. k.
egyházm, felügyelő.

Blatniczky Pál S. k,
főesperes.
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Kiadja:

AZ ORSZÁOOS LUTHER SZÖVETSÉO.

EGYHÁZTÁRSADALM 1,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

Szélsőségek sodrában.

A világ a szélsőségek felé sodródik. Nem-
zetek életében trónok inognak és koronák hul-
lanak a porba. Soha annyi király nem elmél-
kedett a számkivetésben a földi dicsőség mu-
landósága felett, mint ma. A politikai és tár-
sadalmi alakulatok, vagy a szélső jobb, vagy
a szélső bal felé' tolódnak el. Spanyolország-
ban a királyság bukása a baloldal felé hajtotta
a nemzetet. Németországban Hitler mozgalma
a császárság restaurációjának árnyékát veti
előre. Olaszországban a zseniális Mussolini tíz
esztendeje egyeduralkodó és erős kézzel tartja
népét a jobb oldalon anélkül, hogy a hitleriz-
mus, vagy a kommunizmus szélsőségeinek ~sne
teljesen áldozatul. Talán egyedül Mussolini
lángelméjének sikerült a középutat megtalálni.
- Királyság, vagy köztársaság, úgy látszik,
egyre megy. Mert míg a francia köztársaság
minden demokráciája sem tudja a nacionáliz-
must és legfanatikusabb militárizmust Francia-
országból kiirtani, addig az olasz királyság
egészséges középút kiépítésére ad alkalmat.

Hogy a szélsőségek, vagy a kőzépút viszi-e
előbbre az emberiséget, még egyáltalában nem
eldöntött kérdés. Van nekem egy jó ismerő-
söm. Polgári foglalkozására vegyészmérnök.
Ez az ember, talán mert világ életében idealista
volt, a magyar kommunizmus idején e szélső
világszemlélet felé sodródott. A kommunizmus
bukása után elhelyezkedni éppen ezért nem
tudott. Hosszú anyagi és lelki vergődés ek után
családjával együtt Moszkvába vándorolt. Ezek
az emberek néhány hete tértek vissza a szov-
jetparadicsomból. Éppen akkor folyt Budapes-

ten az a szomorú kommunista pör, amelynek
vádlottai közép- és főiskolai diákok és taná-
rok voltak. Az én ismerősöm szerint ezeket az
embereket nem kellett volna szabadságvesz-
tésre ítélni, hanem egyszerűen áttenni Szov-
jetoroszország határán, hadd élvezzék azokat a
paradicsomi állapotokat. Mert, ahogy ez az
ember mondja, azoknak a borzalmaknak a
tizedrészét sem tudják Európában, amelyek ott
a valóságban megesnek. Az emberek ott egy-
szerűen állati sorba sülyedtek vissza. A nagy
testi és lelki nyomorúság folytán már csak
ösztöneiknek élnek. Vissza, vissza, - mondja
- a konzervatív életfelfogáshoz, soha többé a
haza, az egyház fogalmától, soha többé Krisz-
tustól elszakadni. Mert csak az ő 'életfelfogása
mentheti meg a világot. Szerinte az emberi-
ségnek azok erős kezébe kell kapaszkodnia,
akik a szélsőségek felé nem viszik a világot.
Mert a' jobbszélen való haladás semmivel sem
jobb a balszélen való szédelgésnél. Itt is, amott
is a szovjet módszerei érvényesülnek.

Hitlerre, Leninre, Azanára, Vilmos csá-
szárra gondolva szinte kísértésbe jutunk, hogy
ennek az. embernek adjunk igazat. Igaza van
föltétlenül abban, hogy csak Krisztus élet-
nézete mentheti meg a világot és hogy arány-
lag a legnagyobb nyugalom mindig olyankor
volt· a világon, amikor az önkényuralom ig 91
nem jutott szelid konzervativizmus volt úr a
lelkek és a közösségek fölött. Nem olyan ki-
nevetni való bolondság tehát, ha embertestvé-
reinket a nemes hagyományok ápolására és
fenntartására próbáljuk nevelni.
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Fakultásunk es az egyetemi kérdés.
Evangélikus egyházunk egyetlen lelkész képző fő-

iskolája, mint az Erzsébet tudományegyetem teológiai
fakultása müködík, közel négy évszázadra nyúló lel-
készképző intézmények drága örökségét vévén áto

Isten iránti hálával gondolunk arra, hogya ro-
mokon új élet virágzott ki és bár félszemmel siratjuk
Eperjes, Pozsony elfoglalt és Sopron szüneteitetett teo-
lógiai akadémiáit, félszemünkben az öröm és hálaadás
könnye csillog, hogy egyházunk hosszú ideig sikertelen
küzdelmeínek végre mégis meglett az eredménye és
az állam, elismerve egyházunk jogos követelését, az
egyházunk kal kötött szerzödés értelmében megszer-
vezte, mint az Erzsébet tudományegyetem hittudomá-
nyi karát, teológiai fakultásunkat. Hogy míért éppen
Sopronban, azt azoknak, akik az alapítás nehéz küz-
delmeiben résztvettek és tudják, hogy a választás csak
Sopron és Pécs között volt lehetséges, illetve, hogy
Sopron az utolsó őrhelye a közel négy évszázados jel-
készképzésnek. ahol e célból szükséges külső és belső
feltételek egyaránt meg voltak, részletezni nem kell.
Amikor az elhelyezés kérdése aktuális volt, tíz évvel
ezelőtt, egyházunk hivatalos vezetői aranymérlegre tet-
tek minden érvet és a leglelkiismeretesebb mérlegelés
alapján döntöttek Sopron mellett. Miért kell hát őket,
kiknek állásfoglalását az e tekintetben egyedül illeté-
kes fórum, az egyetemes gyűlés döntése egyhangúan
igazolta, most tíz év mulva, nem is a hivatalos fóru-
mok előtt, interpellálgatni, hogy miért így és miért
nem másként történt a döntés? Az egyetemes gyűlés
jegyzőkönyve, az egyházi lapok, a fakultási dékáni
beszámolók azon időkről mindenre a legvilágosabban
megadják a feleletet annak, aki az igazságot elfogu-
iatlanul keresi.

Apponyi Albert gróf, Vass József, Klebelsberg
Kunó gróf, Bethlen István gróf neveiről a politikai ve-
zetők sorában, Radvánszky Albert báró, Raffay Sándor,
Kapi Béla neveiről egyházi vonatkozásban csak a ieg-
nagyobb hálával emlékezhetünk meg akkor, amikor az
alapítás nehéz idejére és harcaira gondolunk vissza.

Hittudományi karunk ezidei lelkészi konferenciáját
a tárgyalás. középpontjába állított elméleti és gyakor-
lati hitvédelem aktuális kérdése mellett egy. csendes,
Isten iránti hálával telt visszatekintésnek :;.s szánta.
Mindeddig segítségül volt nekünk az Ur. Csak így vált
lehetövé, hogyafakultásnak már közel 2H'O' níkerrel
végzett hallgatója állt egyetemes egyházunk körén be-
lül az Ur Jézus Krisztus szolgálatába, hisszük, hogy
I. Kor. 4, 2-ben jelzett feltétel, a sáfári hűség birtoká-
ban.

Ugyancsak Isten iránti hálával gondolunk arra,
hogy éppen fakultási jellegénél fogva módja 'volt hit-
tudományi karunknak. hogya tiszteletbeli teológiai
doktori cím adományozásával fejezhette ki .- és fe-
jezeheti ki a közeljövőben is - elismerését és köszöne-
tét úgy belföldi, mint külföldi vezető embereink iránt.

Az elmúlt tíz év nemcsak a külsö keretek megadása,
hanem a belső zajtalan, hűséges munkálkodás megte-
remtése szempontjából is alapvető ténye volt, hogy
síkerült, azt mondhatjuk, még kapuzárás előtt, a meg-
felelő, minden tekintetben alkalmas épületekhez jut-
nunk, hiszen az állam hatszázezer pengőt meghaladó
összeggel építette fel fakultásunk épületét, egyházunk
háromszázezer pengőt meghaladó összeggel Theológiai
Otthonunkat. A kettőnek harmónikus munkája az ifjú
teológus-nemzedéknek eredményes kiképzését, csendes,
nyugodt munkálkodását teszi lehetövé. A fakultás dok-
tori szabályzata módot nyújtott és nyújt arra, hogy
komolyan dolgozó teológusaink a teológiai tanulmá-
nyok befejezése után legalább öt esztendővel teológiai
doktori szigorlatot tehessenek. Az, hogy e tekintetben
már néhány jeles eredményről számolhatunk be, tu-
dott dolog. És az sem titok, hogy komoly jelöltek dol-
goznak most is ez irányban. Exempla trahunt, remél-
jük, a sor folytatódni fog.

Sikerült a protestáns 4ülföld vezető tényezőivel
is a. kapcsolatot megteremteni és fenntartani. A világ-
protestántizmus vezető körei részben f'akul tásunk ál-
tal tartják fenn a kapcsolatot hazai evangélikus egy-
házunkkal. E tekintetben a jövőben még xírnélyülö
kapcsolatoknak csak áldásos hatását várhatjuk egy-
házunk ra.

Még normális időben is természetesnek tünhet-
nék fel, hát még e nyugtalan decenniumban, hogy úgy
a fakultás, mint egyházunk részéről egyaránt sok nemes
elgondolás, irodalmi és egyéb tervek még nem válhattak
valóra, de intézmények életét, ha meg is állunk a lO-ik
év határánál, nagyobbra kell méreteznünk az egyes
ember életidejénél és azért nyugodtak lehetünk a te-
kintetben, hogy az Isten iránti felelősséggel hordozott
tervek fokozatosan a megvalósulás stádiumába kerül-
nek.

Csak nyugodtan, csendben dolgozhatna fakultá-
sunk, egyházunk, a, tudomány és a haza javára!

De a múltról a jelenre tekintve, bizony, megint
csak nehéznek látjuk a helyzetet; a válsággal teljes
politikai élet hullámverései itt is érezhetővé váltak.

Az állam, nehéz pénzügyi helyzete folytán, már
több mint egy éve törölte f'akul.tásunk költségvetéséből
két üresedésben lévő tanszéknek járandöságaít, ami
azt jelenti, hogy a gyakorlati teológiai tanszék és az
egyetemes egyháztörténeti tanszék jelenleg csak he-
lyettesítés útján látható el és a fakultás tanári karának,
valamint egyházegyetemünknek vállvetett közös erő-
feszítése sem tudta e kérdést eddig megnyugtató meg-
oldás hoz eljuttatni. Bár azt az igazság kedvéért meg
kell jegyeznünk, hogy a helyzet, fonákságát mértékadó
vezető köreink is elismerték és nem jóindulatukon
múlott, hogy ezt eddig megoldani nem sikerült. Meg-
van minden reményünk arra, hogy a nem is olyan tá-
voli jövő meghozza jogos igényeink valóraválását.

A fakultás költségvetését más tekintetben is sú-
lyosan megszorító pénzügyi nehézségek - a több mínt
30%-kal csökkentett személyi járandóságokról itt
nem is szólva - egyéb, remélhetőleg légből kapott hí-
reknek is tápot adtak.

Napilapok révén ismételten szárnyra. kelt az ol
hír, hogy a főiskolai oktatás terén a tervezett 'Változtatá-
sok, összevonások. áthelyezések, fakultásunkat is kö-
zelről érintenék és esetleg azt eredményezhetnék, hogy
eddigi biztos kereteiből kiemelve, a debreceni egye-
tembe kapcsolnák be.

Ha a múltról li jövő felé irányít juk tekintetün-
ket, ez a kérdés a' legfontosabb, amelyre fell kell fí-
gyelnünk. Az irányadó tényezők részéről e tekintetben
még semmi konkrét kijelentés nem történt ugyan, de
éppen a kérdés nagy hord erejénél fogva szükséges,
hogy fogLalkozzunk vele, amint hogy foglalkozott vele
egyetemes lelkész-egyesületünk legutóbbi györi köz-
gyűlésén és a maga részéről egyhangúlag a leghatáro-
zottabban állást foglalt ezen elgondolás ellen.

Aki a dolgok mélyére lát, az tudja, hogy nnanciá-
lis szempontból egyetemek összevonása, fakultás ok áthe-
lyezése nem sokat lendít az állam nehéz pénzügyi hely-
zetén, söt az átköltözések, természetszerű új építkezé-
sek, stb. révén csak évek hosszú sora után ieh~tne ar-
ról szó, hogy aközben elhalálozás vagy nyugalomba-
lépés révén megüresedett és be nem töltött tanszékek
némi csekély megtakarítást jelenthetnének. Azoknak,
akik e mesterségesen, de az ország erkölcsi nresztí-
zsének végtelen kárára bizonyos körökből táplált egye-
temellenes hangulatnak hajlandók igazat adni, jó volna
erre is gondolni és sokkal magasabbra értékelni azt
a nemes harcot, amelyet városok, közületek, 'Várme-
gyék, föl egész a minisztériumig, az egyetemek meg-
tartásáért folytatnak. A gazdasági élet fojtogatása
ellenére, amelyet pedig nemcsak mi érezünk, - a kör-
nyező ellenséges államokról nem is szólva, amelyek
jórészt az általunk kiépített keretek között folytat-
ják főiskolai politikájukat - sehol sem hallunk arról,
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hogya tudomány fellegvárait idegen erőszak nélkül,
saját elhatározásukból rombolták yolna le. A hason-
lóan nehéz, sőt talán még nehezebb helyzetben lévö
Németország új egyetemek alapításával (Hamburg,
Frankfurt, Köln) tesz eleget a rohanó élet szükségle-
teinek. Még a szomszéd Ausztria is változatlanul fenn-
tartja egyetemeit, az újonnan alapított salzburgi ben-
césegyetemról nem is szólva.

Ha már ennél a kérdésnél tartunk, azt kell mon-
danom, hogy az egyetlen, bár színtén erősen megfon-
tolandó érvegyetemek csonkítása, fakultások össze-
vonása mellett csak az elnéptelenedés lehet. Ahol el-
fogynak a hallgatók, ott lehet arról szö, hogy ideigle-
nesen szüneteltetik az egyetemi elöadó munkát, de
amikor nem hogy fogynának a hallgatók, hanem év-
ről-évre türelmetlenebbül dörömbölnek az egyetemek
kapuin bebocsátásukat kérve, úgy, hogy a megállapí-
tott kereteknek újabb és újabb kitágítására van szük-
ség, ez esetben egyetemek, fakultások beszüntetésének
jogosultságáröl nem lehet szó. Még a legkevesebb hall-
gatólétszámot felmutató vidéki egyetemnek is, amely
nem is az Erzsébet egyetem, 1400-on felül vall hall-
gatólétszáma. Vajjon hasonló feltételek mellett foly-
tathatná-e e hatalmas phalanx a maga munkáját, ha
kírnozdítanák eddigi biztos helyéről. Az, hogy úgysem
.tud elhelyezkedni a diplomat szerzett ifjúság, most más
lapra tartozik. Egyetemeknek csak egyik és nem is
legfőbb célja a díplomanyújtás, a tudomány elől pedig
a tudomány után szomjúhozó ífjúságot nem lehet és
nem szabad elzárni.

Térjünk vissza e kitérés után fakultásunkhoz.
Egyházunkat vádolják azzal, milyen joggal, ezt

most ne vizsgáljuk, hogy Isten adta karizmáit nem
fejti ki teljes mértékben. Engedékeny, lanyha, nehéz-
kes. De, 'hogy komoly pillanatokban a helyes belátás
birtokában volt, azt a múlt története nem egyszer bi-
zonyította és bizonyítja most is, hiszen legfőbb - nem
hivatalos .- testülete, egyetemes lelkész-egyesületünk
egyhangúlag a leghatározottabban tiltakozott az ellen,
hogy fakultásunknak az egyház és állam között kötött
kétoldalú szerződésben biztosított joghelyzete bizo-
nyára felelőtlen tényezők részéről, tervbe vett irányban
megváltoztassék.

A református egyház iránt való legmesszebb-
menő testvéri együttérzésünk alapján kell éppen a deb-
receni relációval szemben a legkomolyabban állást
foglalni. Mind a két fél jól felfogott érdekében, mert
azt, hogy egy ilyen kombináció valóraválása végered-
ményben a történelmi protestáns felekezetek külön
egyházi céljait szolgáló fakultások önállóságának a vé-
gét jelentené, nem kell' közelebbről részletezni.. Bekö-
vetkezhetnék az idő, amikor a most áldásosan működő
fakultások helyébe egy színtelen közös protestáns fa-
kul tás kerülne, amelyben az erősebb jogánál fogva a
gyengébb fél idővel legföljebb egy-két tanszékre tart-
hatna számot - mondjuk dogmatikai és gyakorlati
tanszékre.

Ezért most, amikor e válságos időpontban előre
tekintünk, őrizzük meg továbbra is az e kérdésben ed-
dig megnyilvánult egységes álláspontunkat, hiszen
egyházunk jövője szempontjaból van e kérdésnek döntő
jelentősége. Tegyünk félre minden vélt sérelmet, nehéz-
séget, differenciát. Még ha volnának is, súlyosaknak
aligha tarthat juk őket és a bekövetkező nyugodtabb
idők bizonyára módot nyújtanak arra, hogy azokat a
kölcsönös megértés jegyében tárgyalhassuk. Most na-
gyobb dologról van szó. És ha közegyházunk meg-
tartja továbbra is nyugodt, egyértelmű, határozott ál-
lásfoglalását, úgy csak erősítjük a magas kultuszkor-
mány törekvéseit, amelyekkel teljes erejével igyekszik
a felelőtlen helyről jövő belső kultúrális Trianon ellen
küzdeni. Dr. Kiss Jenő.

KÜLFÖLDI HIREK. I~
- Szibériában a fiatal oroszok Christopol

néven ifjúsági mozgalmat indítottak,melynek
célja a Komosomol (istentelen egyesület) tevé-
kenységet akadályozni.

- A Montblanc tetején az 1933. szentév
emlékére egy hatalmas Krisztus szobrot állít-
tat a francia róm. kath. papok ilyen célú gyűj-
tése. A szobrot Serraz francia szobrász készíti
s a mű alakja 70 méter lesz.

- Lisszabonban még ebben az évben meg-
építik az evangélikus templomot.

- Az ausztriai konkordátum készül, S
ugyanakkor vezető tényezők állandóan kihang-
súlyozzák a katolikus Ausztria tényét. Ennek
ellenakciójaképen a wieni egyesült protestán-
tizmus megszólalt s követeli a kormánytól,
hogy magyarázza meg kijelentéseit.

- A svájci szabadgondolkodók pedagógus
köre azzal kezd propagandát a vallás ellen,
hogy tagjait felszólítja a vallástanítás elleni
mozgalomra s a párttagok közt azzal agitál,
hogya' vallásos nevelés árt az ifjúság szelle-
mének.

- Hollandiában terjed a szabadgondolko-
dók és dissidensek mozgalma. Amsterdamban
a lakosság 21 %-a volt 1920-ban hitetlen, az
1930-as adatok szerint 35%. Ezt a tényt ér-
demes egybevetni Sebestyén Jenő, a Protestáns
Szemle 1933. júniusi számában írott cikkéveI.

- Ausztriában is mequubul; a liturgiai
mozgalom. Minden törekvésük a 16-ik század-
beli liturgia visszaállítása, de ragaszkodnak ah-
hoz is, hogy zenei tekintetben is eltekintenek
az újabb kísérletezések eredményeitől.

- Canadában 19'21-1931. a lutheránusok
gyarapodása 106.346 lélek.

- Dél-Amerikában szaporodik az Izlám.
A legutóbbi számadatok szerint 170.000-en
vallják magukat mohamedánoknak.

- Az AmeriJkába átköltözött olaszok New-
York városában eddig 60 protestáns gyüleke-
zetet állítottak fel. Egy ottani teológiai iskolá-
ban jelenleg 40 volt róm. kath. lelkész és szer-
zetes készül elő az evangéliumi lelkészi szol-
gálatra.

- Rómában készül ma a. világ óriás orgo-
náit túlszárnyaló új hatalmas orgona. Az új
mű 5 manuálos és 112 regiszteres lesz.

- Az amerikai katolicizmust viselte meg
eddig legjobban az ottani gazdasági válság.
Nagyon sok iskolát máris bezártak s az egy-
haz ma már nagyon sok helyen csak az állam
támogatásával végzi nagyon leegyszerűsített
munkáját. Azok az európai kath. egyházi lapok,
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amelyek eddig teleharsogták a világot a kato-
licizmus amerikai térhóditásaival, ha néha az
igazat is megírnák, azok volnának kötelezve
ennek a hírnek közlésére.

- Az oxfordi egyetem kebelében működik
egy Októberklub nevű egyesület, amelynek
taglétszáma már túlhaladta a 300-at. Vala-
.mennyi tag kommunista. Amikor az angol alsó-
házban ezt a tényt szóvátették, valaki azt is
megjegyezte, hogy az angol államegyház lel-
készei között is vannak kommunisták.

- A némei katolicizmus a centrum párt
visszaszoríttatása után új akcióba fogott. Ki-
adta az új jelszót : hatásos és erős ifjúsági
munkába kezdeni. Az ifjúsági egyesületi élet
fellendítése érdekében végzett munka azonban
valószínűleg itt is kiváltja azt a hatást, amit az
olasz balilla kérdésben már ismerünk.

- A lipcsei rádió bevezette a reggeli áhí-
tatokat, amelyeknek kerete: áhitat, orgona és
egyházi ének.

- A müncheni úgynevezett Leo-Iuie, amely
a bajor katolikus irodalmi és egyesületi tevé-
kenységek központja volt, túl merész és vesze-
delmes vállalkozások miatt megbukott.

Közli : G. L.

Glondvs püspök beiktatása.
Mint ismeretes, az erdélyi szász evangélikus egy-

ház az összeomlás után a román ktrályságbelí, vala-
mint az ahhoz csatolt ausztriai evangélíkusság bekap-
csolódásával romániai evangélikus egyházzá alakult,
amelynek élén világi elnöktársával együtt a mínden-
kori nagyszebeni püspök áll. A D. Dr. Teutsch Fri~yes,
püspök elhalálozásával megüresedett nagyszebeni püs-
pöki állás D. Dr. Glondys Viktor brassói, előbb czerno-,
wítzí lelkésszel töltetett be. A rendkívüli képességek-
kel megáldott új püspököt, aki világhírű egyházi szó-
nek, május 29-én iktatták be hivatalába. A beiktatás-
ra egyetemes egyházunk is meghívást kapott. Képvise-
letét D. Geduly Henrik püspök, mint a szomszédos ti-
szai egyházkerület püspöke, látta el. D. Geduly Henrik
püspök útjáról színes jelentésben számolt be, amely
többek között kivonatos an ezeket tartalmazza.

,.Reggel 9 órakor páratlan szépségü és monu-
mentális formájú díszmenet kísérte be a püspöket a
szomszéd egyházközségböl a véges-végig fellobogózott
város útvonalain át a nagy dómharang érces szavának
búgás a mellett a maga palotájába. Több mint ezer :I'ő-
böl álló festői népviseletbe öltözött lovasbandérium ha-
ladt a falvak és városok ének- és zenekaraival meg-
megszakított csoportokban az élen, harsonákkal. mínd
a 230 szász község diszzászlajával. bámulatosan ízléses
és szép ősi szász kosztümökbe öltözött úrhölgyek, leá-
nyok, falusi hajadonok és asszonyok hosszú sorával n
püspök hatfogatú díszhintaja előtt, ~ s mögötte a ta-
nuló ifjúság és a falusi legények szintén beláthatatla-
nul hosszú sorával. Maga a páratlan lelkesedéssel ,'0-
gadott s valóságos virágerdőben és a hegyekről a vá-
rosba települt fenyőrengetegben lezajlott díszmenet egy
és háromnegyed óra alatt vonult el a szemlélök előtt.

Az ünnepély templomi része a hatalmas, roman
műízléssel készült alapépítményen gótikus befejezésű
dómban, amely, míg egyik részét az akusztika bizto-
sítása céljából el nem falazták, csaknem az upsalaí
dómmal volt belső kiterjedésében egyforma nagyságú,

11 órakor vette kezdetét és 14 2-ig tartott. Megragadó
részletei voltak az általam soha nem hallott szépségü,
müvésztleg énekelt "liturgikus részletek, brilliáns finom-
ságú vegyes- és gyermekkarok beiktatásával, .- az új
püspök megkapó, mindenkit magával ragadó hévvel
előadott bizonyságtétele Zsid. XIII. 8. alapján és a tér-
deplő püspökre a két püspökhelyettes áldó szavait a
szentélyben lévő 140, ősi luth. papi köntösbe öltözött lel-
kész kezének áldó magasságra emelve, kísérö mozdu-
lata.: Ezt az ősi papi viseletet, köntöst és föveget ugyan-
abban a formában őrizték meg a szász evangélikus lel-
készek, mínt ahogy maga a reformátor viselte. Együtt
hatalmasan impozáns, szép és komoly viselet, külön-
külön ízléses, anélkül, hogy bármennyire ).S cifra volna,
mert hiszen, kivéve a hosszú ezüst, illetve a püspöknél
és püspökhelyetteseknél arany mellcsattot, végig fe-
kete. A fogadalmat tett és megáldott püspököt az oltár
előtt a szász egyház egyetem nevében a főgondnok éke-
sítette fel a tradícionális püspök-kereszttel. A temp-
lomban a görög-keleti metropolita mellett, tehát a 2.
ülőhelyen jelölték meg a székemet.

A templomból a díszmenet ugy.anolyan sorrendben
kísérte a püspököt lakásáig, mint eredetileg onnan a
templomba, az "Erős várunk" toronyzenéje mellett.

Délben fél 2 órakor kezdődött a díszebéd és tar-
tott este fél lO-ig. Jelen voltak a román kultuszmíntsz-
ter, aki az ebéd alatt az excellenciás címmel járó kí-
tüntetés díszjelvényét nyújtotta át a püspöknek, a
metronoltta, a hadseregparancsnok, a bukaresti német,
svéd, holland követek és attasék, egy amerikai unitá-
rius egyházfő, az Erdélyen inneni evangélikus superin-
tendentia, az erdélyi református egyházkerület, a róm.
kat., gör. kat. és zsidó felekezetek képviselői és 800 :'ő-
nyi vendégsereg. A sorrendben részemre hivatalosan ki-
jelölt felszólalásomra fél 7 órakor került sor. Utánam
még 16 hivatalos szónok jött. Szavaim főgondolata az
volt, hogy mint nemes ojtvány a vad termőfát, úgy
népeket, fajokat, felekezeteket és nyelveket is a politi-
kai határokon túl is összefoghat, megnemesíthet és
·gYŰlölettől, bosszúállástól, erőszakosságoktól megtisz-
t.íthat, a Krisztus országára, a népek üdvére gazdagon
virágzóvá és gyümölcsözővé tehet a Krisztus hamisí-
tatlan tiszta Igéjébe való erős belegyökereződés és a
lelkeknek az isteni kegyelem áldó napsugaraiban való
megfürösztése, - mint egyben a legbiztosabb olta-
lom a népek és nemzetek belső nyugalmát és békéjét
a Keletről fenyegető antikrisztusi fuvalom ellen. Nagy
"heil" és éljen kiáltásokkal fogadták abbeli óhajóm ki-
fejezését is, vajha ma minden hívő keresztyén szív
buzgó imával kísérné a világ bölcseinek megbékélésére
irányuló erőfeszítéseit. Szavaim végén testvéri szívvel
köszöntött em a püspöket és a szász evangélikus egy-
házegyetemet. "

Az egyetemes egyház hivatalos üdvözlete átadá-
sának leírásával kapcsolatban a beszámoló a követke-
zóket tartalmazza:

" ... a leghálásabban vették a testvéri figyelem
eme kötelező megnyilvánulását s külön is megkér-
tek, hatnék oda, hogy a testvéri kapcsolatokat kölcsö-
nösen élénkítsük és mélyítsük ... "

Egy németországi evangélikus lelkész
Hltlerről és a hitlerizmusról.
Lapunk a napipolitika és a világpolitika

kérdéseivel nem foglalkozik. E kérdéseket csak
akkor érinti, ha egyházunkkal vagy a keresz-
tyénséggel általában valamelyes érintkezési
pont juk van. Ilyen szempontból Hitlernek és
politikai mozgalmának, a hitlerizmusnak a leg-
nagyobb figyelmet kell szentelnünk, mert el-
határozó befolyást gyakorol a legnagyobb
evangélikus országos közösség, anémet evan-
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gélikus egyház kialakulására. Csodálatos do-
log, hogy az a Hitler, aki katolikusnak szüle-
tett és külsőleg ma is a katolikus egyház tagja,
anémet evangélikusságot csaknem teljes egé-
szében maga mögé tudta állítani. Vannak, akik
Hitlert kalandornak tartják. Vannak, akik po-
litikai zsenit látnak benne. Ma minden-
esetre még elkorázott dolog róla és mozgalmá-
ról ítéletet mondani. De nekünk az az érzésünk,
hogy Hitler nem azért állt az evangélikus né-
metség oldalára és nem azért távolodott el a
német katolicizmustói és általában Rómától,
mivel a római katolicizmus, amíg nem volt a
hatalom tényleges birtokosa, szembefordult
vele, hanem azért, mert ő a német sorsot az
evangéliumi és ami ezzel azonos, a lutheri ke-
resztyénségtől elválasztani nem tudja. Ő ma a
legellentétesebb megítélések pergőtüzét állja.
Egyénisége annyira nem kristályosodott ki
még előttünk, hogy történetivé válhatott volna
és hogy történeti módszerekkel ítélhetnők meg
őt és cselekedeteit. De talán nem lesz érdek-
telen egy hitlerista német evangélikus lelkész
levelének egyes részeit bemutatni a nélkül,
hogy mi mellette, vagy ellene állást foglal-
nánk. A levél 1933. május 31-én kelt Crimde-
rodéban (bei Nordhausen am Harz) , egy ma-
gyar evangélikus egyházi vezérférfiúnak szól
és írója Werthmann crimderodei lelkész. Töb-
bek között ezeket írja:
. ... Magyarországi utam sok örömöt ho-

zott. Mindenekelőtt becsülni tanult am a ma-
gyar népet. Csak egyet állapítottam meg a leg-
nagyobb szomorúsággal, hogy a magyarság a
mai Németországgal és különösen a Hitler
kormánnyal szemben ellenséges érzületeket
táplál. Ezt a németellenes hangulatot csak
úgy tudom magamnak megmagyarázni, hogy
ezt a leginkább zsidó befolyás alatt álló sajtó
hívta életre. Ha helyesen látok, c bűnös hazug-
ság-hadjárat többé-kevésbbé az egész magyar

'népet befolyásolja. Legyen szabad éppen ezért
egyet-mást az új németországi viszonyokról
mondanom. Teszem ezt egyházi hatóságalm
kívánságára is, amelyek szívesen látják, ha
maguk a lelkészek is megragadn ak minden
alkalmat, hogy felvilágosító munkát végezze-
nek külföldön.

Ha a mai Németországot meg' akarjuk ér-
teni, át kell tekintenünk a legutolsó tizeD-'
négy esztendőt. Ez idő alatt minket különösen
két politikai párt uralt: a szociáldemokrácia
és a katolikus centrum. A szociáldemokrácia
német alapossággal próbálta a zsidó Marx esz-
méit, a materializmust, a nemzetköziséget, az
osztályharc ot és az istentelenséget a gyakor-
latba átvinni. Világos, hogy ezekből az esz-
mékből morális erő, egészséges népélet nem
sarjadhat elő. Ennek következményei ijesztő
módon meg is mutatkoztak az elnemzetietlene-
désben, atekintélyek elvetésében, a kor-
rupcióban, stb. A német ununkást, aki alapjá-

ban egész másként gondolkozik, ezek a szociál-
demokrata vezetők izgatták és vezették, olyan
emberek, akik kevés kivétellel zsidó származá-
súak, akiknek semmi érdekközösségük a mun-
kásokkal, akik a munkásokat csak egyéni ér-
dekeik .szekerébe fogták és piszkos tevékeny-
ségükkel óriási vagyonokat szereztek, amelye-
ket külföldön helyeztek el. Ezzel a bűnös szo-
ciáldemokráciával a "keresztény" Centrum-párt
1918. óta szorosan együtt járt és a nemzeti
jobboldallal való minden együttműködést visz-

•.szautasított. Erről a centrumról és az e szö-
vetkezés nyomán járó korrupcióról mi evan-
gélikusok, akik számbelileg kétszer annyian
vagyunk, mint a katolikusok, sok mindent je-
lenthetünk. A centrum a szociáldemokrácia er-
kölcstelenségei ellen nem fordult, hanem el-
tűrte, hogy istentelenség' és ateizmus főleg
evangélikus vidékeken terjedjen, csakhogy szö-
vetségeseivel el ne rontsa dolgát. E kettő
mellett fenyegető en nagyra nőtt egy harmadik
hatalom, a Moszkva pénzén kövérre hízott
kommunista párt.' Az utolsó években anémet
népnek már egyötödét magához ölelte. Minden
komoly evangélikus keresztyén ember 1918. óta
mélységes fájdalommal és gyötrődéssei nézte
ezeket a német viszonyokat.

Ez év január 30-án végre jött a felszaba-
dító fordulat Hitler Adolf és a nemzeti szo-
eialista mozgalom által. A többi nemzeti egye-
sülések gyöngék voltak a vörös terrorral szem-
ben. Hitler barnainges seregei kezdettől fogva
agresszivek voltak és éppen ezért sikerült ne-
kik a vörös csőcseléket az utcáról eltávolí-
taniok.

Hitler egyénisége mindenkit, aki 'kőzelebb
lép hozzá, csodálattal tölt el. Élete a mai napig
makulátlan. Ezt még a legélesebb ellenfelei is
kénytelenek elismerni. Valóságos aszkéta életet
él, Nőtlen, nem- dohányos, alkoholt nem iszik,
húst nem eszik, semmi különös passziója nincs,
minden energiával csak eszméinek él. A mellert
mélységesen komoly keresztyén és minden fe-
lelősségtudata mellett is alázatos lélek. Állam-
férfiúi képességeit napról-napra jobban el-
ismerik.

A kommunizmus veszedelme a testünkön
lévő ingnél is közelebb volt hozzánk. Hitler
elsősorban ezt hárította el rólunk.

Hitler azután olyan népi közösséget terem-
tett, amilyet nem is mertünk remélni. A biro-
dalom egységét, amelyet a délnémet államok
mindig fenyegettek, biztosította. A pártszaka-
dások a nép életében megszüntek. Mindenütt a
legnagyobb rend uralkodik. Hitler a munkás-
ságot is mindinkább kibékíti az állammal.

A nemzeti szociálizmus föltétlenül meg-
hódol az isteni világrend előtt. A keresztyén
család és az egyház élete ismét 'magas lendü"
letet vesz. A nemzeti szocializmus állást foglal
a németellenes, a zsidóság által megmérgezett
ama szellem ellen, amely ijesztő módon nyil-
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vánul meg az irodalomban, színházban, mozgó-
képotthonokban. Ez az erkölcstelenségnek és
az ateizmusnak a szelleme. Hitler megköveteli
pártembereitől, hogyegyháziasak és templom-
járók legyenek.

A mi nemzeti forradalmunk igen nyugod-
tan és fegyelmezettséggel zajlott le. Zsidókat
nem ütöttünk agyon. Füleiket, orrukat nem
vágtuk le, (ahogy ezt nekem valaki Bécsben
mesélte). Igaz, hogy a zsidó üzleteket átmene-
tileg egyszer bezárták, hogy ezzel méltó választ
adjanak a zsidóknak a külföldön űzött rémhír
propagandája ellen. Sok zsidó hivatalnokot is
eltávolították állásából, ami egyikre-másikra
talán súlyos lehetett, de az egész nemzetre
nézve szükséges volt. A berlini főtörvény-
székeknél pl. a bírák csaknem mind zsidók vol-
tak; és a berlini államügyészek kétharmad-
része a zsidók köréből került ki.

Röviden: Németország fölébredt. Mi most
ott tartunk, ahol Magyarország volt Kun
Béla kommunista uralma után, amikor egy
egyetemes tisztogatás elkerülhetetlen volt . . .

. E levélrészletek is mutatják, hogy Hitler
megmozdulása sokkal mélyebb gyökereket vert
főleg az evangélikus németek körében és ben-
sejében, semhogy azt egy fölényes kézmozdu-
lással, vagy felszínes margójegyzetekkel el le-
hetne intézni, ahogy ezt egynémely magyar la-
pok teszik.

FIGYELÖ.
Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora

CÍmen több, mint 300 oldalas könyvet írt dr.
Málnási Ödön. A XVIII. század első évtizedei-
nek korrajzát adja a maga módja szerint eb-
ben a könyvben. Túri Béla esztergomi kanonok
pedig a "Nemzeti Ujság" pünkösdi számában
öt hasábos ismertetését adja. -

A XVIII. század Széchenyijének, azaz "leg-
nagyobb magyarjának" , nevezi életrajzirója
gróf Csáky Imre bíbornokot. Lássuk csak azo-
kat az érdekes adatokat, amelyek Málnási
"óriási munkájának az eredménye". Annak a
nagy honhelyreálIító munkának, amely Ill.
Károly és Mária Terézia idejében ment végbe,
legkiválóbb reprezentánsa gróf Csáky Imre bí-
bornok. Pályafutása már első állomásaiban is
tüneményes és "még abban a kerban is ritka
volt." Igen, abban a korban, amelyben a leggaz-
dagabb püspökségeket magyar főúri családok
sarjai töltik be. Mert a király kinevezésükkel
egy-egy magyar családot kötelezett le atyafi-
ságával együtt dinasztiájának és politikájának.
Abban' a korban, amikor még az egyházán oly
szeretettel csüngő Mária Terézia is becsmérlően
nyilatkozik Pálffy kancellárral együtt a ma-
gyar főpapság értékéről. Abban a korban a'lO
éves Csáky Imre már kassai apát volt. 21 éves
korában pedig egri kanonok, 29 éves korában
alkancellár. 38 éves korában kalocsai érsek.

Igazán kíváncsiak lennénk, hogy milyen áldá-
sos működést fejtett ki Csáky Imre, mint kas-
sai apát. 45 éves korában bíbornokká lett. Az
esztergomi prímási széket azonban már nem
vele töltötték be, amiért meg is neheztelt. Ime
tehát, inkább a családi politika és a királyi
akarat, nem pedig a belső indíték irányították
gróf Csáky Imrét a papi, helyesebben a főpapi
pályára.

De gróf Csáky Imre nevezetes szerepet
játszott még politikai téren is. Nagy szerepe
volt az 1712-15-iki országgyűlésen a királyi
helytartótanács felállítása és a pragmatica
sanctio keresztülvitelében. Szomorú vissza-
emlékezés ez a magyar protestántizmus szá-
mára. Hiszen a királyi helytartótanács gátolta
meg nem egyszer a vallásszabadságot fejlődé-
sében. Dr. Málnási Ödön 15.000 kilométeres
utat tett, hogy adatait összegyűjtse. E búvár-
kodásnak alapján állapította meg, hogy Acsády
és Zsilinszky magyar protestáns egyháztörté-
netei hamis és költött adatok alapján készül-
tek." Ez nekünk már nem is újdonság, jól lS-
merjük a történelmi átértékelés céltudatos
munkáját. Bizony megérdemli dr. Málnási Ödön,
hogy egyetemi katedrát, vagy legalább is
a Szent Gergely Rend Nagykeresztjét kapja
m~ L

Amikor még Vilmos császár volt az egyed-
uralkodó Németországban, ő is, családja is
buzgó evangélikus egyháztagok hírében álltak.
Mégis éppen az ő uralkodása idején történt,
hogy potsdami kastélyában fegyverbe szólítot-
ták az őrséget, ha katolikus főpásztor érkezé-
sét jelezték. Míg ezzel szemben az evangélikus
püspöknek a soros őr egyszerűen tisztelgett. Ha
ez a különbségtétel az evangélikus Porosz-
országban eshetett meg, csodálkozhatunk-e
azon, ha nálunk hivatalos fogadásoknál, estek-
nél, vagy hatóságok részéről protestáns főpász-
torainkatmindúntalan lealázó sérelmek érik ?
Azt mondják, hogy az ilyen nyilvános fogadá-
soknál és ünnepségeken hangos kürtjelzés adja
tudtul az esztergomi hercegprímás érkezését.
De ugyanúgy megkülönböztetett tiszteletadás-
sal fogadják a többi katolikus egyházi méltó-
ságokat is. A protestáns püspököknek ezzel
szemben semmi más tiszteletadás nem jár, mint
az, amiben a többi meghívott vendégek is ré-
.szesülnek. - Hogy a hercegprímás közjogi
méltóság? A hercegprímás a mi szemünkben
elsősorban egy országos egyház feje és ami
neki dukál, az kijár a mi egyházi vezetőfér-
fiainknak is. Nem mintha az ilyen külsősé-
gekre mi túlsokat adnánk, de mert állami
funkcionáriusok és hatóságok 1848. óta a tör-
vény alapján tartoznak egyenlő mértékkel
mérni.

,', 30.000 új adatot gyüjtött össze, melyeket csak
részben használt fel. Várhatjuk tehát a fel nem hasz-
náltak feldolgozását is.
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~,--_H_I_R_E_K,"

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI ELSŐ
VASÁRNAP.

Luk. 16, 19-31.

A mai nagyarányú szoouilis eltolódások
idején a gazdagról és Lázárról szóló történetet
ércbevésve az utcák tereire tcellene állítani, de
a Jézus szellemében való magyarázattal együtt.
- A gazdag, ha a reábízottakban nem sáfár-
kodik hűséggel, a pokolba jut. Nem a gazdag-
ság az, amely vesztét okozza, hanem a hűtlen-
ség. A, szereteilenséq, mely dús lakomák zsír-
ját.ól eltelt en arra is rest, hogy' egy lusta moz-
dulattal lesöpörje az asztalon maradt morzsá-
kat az éhező, nyomorúságos Lázárnak. - Lá-
zár Ábrahám kebelén nyugszik. Nem azért,
mert szegény volt. A nyomorúság magában
még nem útlevél a mennyországba. De oda-
jutott, mert ott a gazdag küszöbén egy elége-
detlen, egy lázongó, egy átkozódó szava sem
volt. Mert békével tűrte a szegénységet és éh-
séget. - A szociális probléma megoldása egye-
dül a Krisztus tanítása alapján lehetséges. Cso-
dákra, halottakból visszatérő bi,zonyságtevőkre
ne várjunk. Ne [elejisiok el, hogy nekünk nem
csak Mózesünk. van és prófétáink vannak, de
van Krisztusunk: is, aki magát meqűresüé,
szOlgai formát vévén fel, hogy gazdagnak
és Lázárnak egyaránt mennyországot sze-
rezzen. rmg.

- Az "Evangélikus Élet" szerkesztösége és kiadó-
hivatala leggyorsabban ezen a címen érhető el: ,,Evan-
gélíkus Élet", Budapest, 112. Postafíök ; 9.

- Haberern J. Pál dr. kitüntetése. A kormányzó
megengedte, hogy dr. Haberern ,T. Pál udvari tanácsos,
címzetes egyetemi rendkivüli tanár, nzékesfövárosí
közkórházi főorvosnak, a pesti közös egyháztanács
volt elnökének és a budapesti evangélikus közéuískolák
volt felügyelőjének negyvenkét évi egészségügyi szol-
gálat után történt nyugalomba helyezése alkalmából
értékes munkásságáért; elismerését tudtul adják. - A
budapesti evangélikus egyházi körök népszerű "Pali
bácsiját" szeretettel köszöntjük mí ís e magas kítün-
tetés alkalmából.

,- Beiktatták a pesti evangélikusok ú] egyházi
vezetőségét. A pesti (dunabalparti) evangéííkus ma-
gyar egyház új tisztikarát vasárnap a Deák-téri temp-
IOII1baniktatták be ünnepélyesen. Kemény Lajos espe-
res, mint a gyülekezet igazgató-lelkésze, tartotta az
ünnepi istentiszteletet. Dr. Raffay Sándor püspök-
Ielkész .elöbb Keményesperesnek, Magöcs Károly ISs
Majba Vilmos lelkészeknek, majd az új tisztikar összes
jelenlévő tagjainak úrvacsorát osztott. Ugyancsak fl.

templomban folyt le a közgyülés, amelyet Kemény La-
jos esperes nyitott meg. Dr. Tomcsányi Vilmos Pál
mondotta el ezután székfoglalóját. "Az egyházi tiszt-
ségek akár kisebbek, akár nagyobbak, - igy szólt -
végeredményben egyformák: mínd dísz és tisztesség
hordozóik számára. A szolgálat fogja vezetni tevékeny-
ségében, Jézus példája szerint, szolgálat a köznek, ll.

nemzetnek, az emberiségnek, mert a vallásos világné-
zetet ő is eleven életté akarja tenni."

- Eljegyzés. Irányi Margót, Irányi Kamil evang.
lelkész leányát, eljegyezte Erdélyszky Endre légügyí
főellenőr Székesfehérvárott.

,- Házasság. Felsőzsidi Németh 'Tibor tüzérszá-
zados június 1-én vezette oltárhoz Nagygeresden mes-
ter házi Mesterházy Ernő ny. főispán, földbirtokos, egy-
házkerületi felügyelőnek és nejének, örszigeti Szigethy
Sárának leányát, Sárikát.

.- Kapi Béla püspök értekezlete tanítóival Sár-
szentlőrincen. Sár'szentlörincről jelentik, hogy a dunán-

. túli 'püspök, Kapi Béla vezetésével ott kétnapos meg-
beszélésre gyül tek össze a tolnai és 'somogyi tanítók
kőzül mintegy hatvanan. Megjelent Pesthy Pál ny, igaz-
ságügyminiszter, Halmos Andor tanfelügyelő és Kne-
fély Ödön földbirtokos is. Kapi püspök három előadást
tartott a tanítógyűlésen és pedig az evangélikus nép-
iskola hivatásáról és felelősségéről, az evangélikus ta-
nító egyéniségéről és egyháztársadalmi munkájáról.

. - Az Országos Luther Szövetség központi vá-
lasztmánya 1933 június hó 20-án d. u. 5 órakor a Deák-
téri evangéltkus magyar lelkészi hivatalban ülést tart
a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2.
Beszámoló a Szövetség eddigi müködéséröl. 3. Beszá-
moló az "Evangélikus Élet"-ről. 4. A szegedi Egyetemi
Luther Szövetség 'beadványa. 5. Indítványok.

-'- Mi a keresztyén ség ? Erre a kérdésre egy ame-
ríkaí lap így felel:

.4. keresetuénséq nem egyéb, mint
: a családi otthonban gyöngédség,
az üzletben tisztesség,
a gyöngének segélynyújtás,
a gonosszal szemben ellenállás,
a ttirsaeáqban. illemtudás,
a munkában hűség,
a seerencsétlen. i1'ánt réseuét,
C~ bünbánó i1'ánt megbocsátás,

<a vagyonossal szemben i1'igységtől mentenséq,
lsten i1'ánti tisztelet és szeretet.

. - Evangélikus ifjúsági gyűlés. A kemenesaljaí 0V.

egyházmegye vasárnap és hétfőn Boba községben ifjú-
sági gyűlést rendezett; többszáz résztvevővel. Dlőadá-
sokat tartottak: Molitórisz János esperes, Túróczy
Zoltán györi, Belák János gércei, Bácsi Sándor cell-
dömölki, Weisz F. Vilmos kemeneshőgyészi lelkész,
Erős Sándor, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek lelkész-
titkára, Gösy Ferenc kemenesmihályfai igazgató tanító
és mások.

- D. Dr. Ihmels meghalt. D. Dr, Ihmels Lajos,
szászországi evangélikus püspök, az evangélikus egy-
házi világmozgalmak egyik leghivatottabb vezére, aki
ebben az évben készült nyugalomba vonulni, 75 éves
korában elhúnyt. A nagy halottat június 12-én a lipcsei
egyetemi templomból kísérték utolsó útjára. -

- Protestáns-nap Sárváron. A sárvári evangéli-
kusok és reformátusok június 18-án protestáns-napot
rendeznek, amelynek előadói református részről Ólé
Sándor pápai lelkész, dr. Tóth Endre és dr. Pongrácz
József pápai teológiai tanárok, evangélikus részről pe-
dig Kutass Kálmán és Szántó Róbert lelkészek, .

- Diálc-nag yg'yűlés Tahiban. A MEKDSz július
hó 1-8-ig tartja ezidei nyári diák-nagygyűlését a taní-í
diáktáborban egyetemi és főiskolai hallgatók ISs hall-
gatónök, érettségizett középiskolai tanulok, a közép-
iskolák és tanítóképzők két felső osztályának növen-
dékei és a szenior osztály tagjai számára. A konferen-
eia főtárgya: Isten országa.

.- A budai (vári) egyház által fenntartott evan-
gélikus elemi iskolában az ünnepélyes évzáró vizsgála-
tokat június 17-én, szombaton reggel nyolc órai kez-
dettel tartják. Az igazgatóság egyben közli, hogy az
1933-34. iskolai évre a beira tás ok június hó 26-án és
27-én tartatnak mindenkor d. e. 8-12 óra között. Elő-
jegyzéseket azonban már most elfogadnak. Evangéli-
kus szülő evangélikus iskolába járassa gyermekeit,
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.- A tiszai evangélikus egyházkerület mískolcí
jogakadérníáján a beiratkozások az 1933-34. tanév I.
felére a folytatólagos joghallgatók részére szeptember
1-20-ig lesznek. Az újonnan felvettek szeptember 11-
13-ika között iratkozhatnak. A szeptemberi alapvizs-
gálatokat szeptember 11-16-ika között tartják.

.- A szombathelyi evangélikus egyházközség
múlt évró1 .szölö jelentése a következő adatokat tartal-
mazza: az anyaegyház lélekszáma 1761, 34 nzórvány-
községben 281, összesen 2042. Az egyházközség összes
bevétele P 16.792.58, összes kiadása 16.'779.10 'Volt.
Megkereszteltetett 34, megkonfirmáltatott 23 gyermek,
úrvacsorával élt 951 egyén, házasságot kötött 15 oár
(4 reverzálíst adott a r. katolikus egyház javára), 'be-
tért kettő és kitért hét egyén, eltemettetett 36. Igehir-
dető istentisztelet száma 195 volt vallásos előadások
száma 30. Két hitoktató 327 gyer:neknek hitoktatását
végezte: Az ifjúsági egyesület tagjainak száma :~O,
munkája: heti bibliaóra, vitaóra s nemes szórakozás.
A leányegyesület tagjainak száma 76,. bevétele 'volt:
P 1.323.59, amelynek nagyrészét jótékonycélra t'ordí-
totta. Munkája heti bibliaóra, amelyeken egy-egy alka-
lommal negyvenen is résztvesznek és kézimunka. A .iö-

egylet tagjainak száma 265. Bevétele .2.850.57,kiadása
P 2.311.09, amelynek majdnem teljes. egészét szegény-
segélyezésre fordította. Vagyona P 5.742,97, amelyen
P 4.700 értékben egy kisebb házat vásárolt a leendő
diakonissza-nővér számára a lelkészlak közelében. A
protestánskör tagjainak száma 139, ebből 130 ev., 'va-
gyona P 534.20. Egy gyülekezeti könyvtárat tart :'en.n
és kezel, amely könyvtár mintegy 2000 kötetből áll, 30-
rozatos előadásokat tartott és egy nagyobb szabásút,
amelyen Ravasz László, Áprily Lajos, stb. adtak elő.
.- Fontosabb belmissziói munka volt: hetenkénti ísten-
tisztelet a fogházban, a kórházgondozás, amely alka-
lommal a lelkész és a s.-lelkész egy esztendő alatt kb.
2200 betegágynál állottak meg. '- A relkész a helybeli
és a szórványhíveket látogatta.·- Jelentősebb ado-
mány volt Chriastélyi Árpád 500 pengös egyházfenn-
tartási, Simon Jenő összesen 2984 négyszögöl föld ha-
gyatéka iskolaalapítás céljára s oltár körüli kerrtés ,;s
karfa készíttetése egy névtelen részéről 300 pengő
értékben .

.- A bányai egyházkerület aszódi leánynevelő in-
tézetében az 1933-34-iki iskolai tanévre az eltartás
díját 700 pengőről 600 pengőre szállították le. HJgyben
elhatározták, hogy kellő számú tanuló jelentkezése cse-
tén gazdasági, továbbá fehérnemű- és ruhavarró-tanfo-
lyamot is rendeznek. Bővebb felvilágosítást nyújt az
igazgatóság. Aszód, Pest megye.

-' Harmadik lett a budapesti iasori evangélikus
gimnázium az idei középískolat tanulmányi 'verseny-
ben. Holtversenyben egyenlő. pontszám mal végzett n
budapesti kegyesrendi gimnáziummal. Az első helyet
ebben az évben li. budapesti református gimnázium; a
másodikat a budapesti císztercíta gimnázium ,'oglalta
el. Az eddigi összes évek eredményeit véve, még mín-
dig az evangélikus gimnázium vezet a pontversenyben.
Igen érdekes, hogy a négy első helyet ismét felekezeti
iskolák foglalták el az államlakkal szemben.

.- A szegedi Egyetemi Luther Szövetség munka-
jelentése. Tizenegyedik munkajelentését adta ki a sze-
gedi ELSz, amelynek adatai egy fejlődésképes; határo-
zott célú és irányú Szövetség munkájáröl számolnak be.
A 'rendes, pártoló és szenior tagok száma 196. Az egye-
temre beiratkozott és Szegeden lakó evangélikus hall-
gatók száma 84, ebből szövetségi tag 68. A főiskolára
beiratkozott 22 hallgató közül tag 18. A Szövetség 21
bibliaórát tartott, amelyen 67 tag vett részt, átlag
27-en. A bíbliaörákat Egyed Aladár lelkész vezette.
Volt két evangélizáló nap s a Szövetség tagjai kétszer,
a tanév kezdetén és a végén külön csoportban járultak
az' Ur asztalához. A Szövetség vallásos pályatételt {rt
ki, amelynek nyertese Pócza Irén lett. Szépirodalmi és
rajzpályázatra érkeztek még be munkák. A könyvtár
76 kötetről 186 kötetre szaporodott. A Szövetség meg-

ünnepelte 10 éves jubileumát, aktív részt vett az '3gy-
ház összes vallásos ünnepélyein, kül ön rendezett naza-
fias ünnepélyek et és több teaestét. Dr. )J::ngelRudolf
egyetemi magántanár, a Luther Otthon orvosa, a Szö-
vetség leány tagjai részére külön orvosi előadásokat
tartott, amelyet átlag 35 tag hallgatott. Heti két órá-
ban ingyen gyorsírótanfolyamot rendezett a Szövetség,
azonkívül egy szerzői estet s egy vidéki kiszállást. A
Szövetség Egyetemi Luther Otthont állított fel, amely-
ben 26 szegénydiák kapott olcsón teljes ellátást. Az
Otthon segéllyel együtt a Szövetség 2210 P-t :~ordított
szociális célokra, nem számítva a ruhasegélyt és a. tan-

. könyvet. Az összetartás fejlesztésére hetenként xétszer
baráti összejöveteleket tartott az egyház belmissziós ter-
mében, amelyen átlag 30-35 tag jelent meg. :ctt házi
asztali-tennisz- és sakkversenyt tartott 28 résztvevő-
vel. A Szövetség új tagjait a templomban ístentísztelet
keretében avatta fel és eltávozó tagjait az évzáró köz-
gyűlés keretében benső melegséggel búcsúztatta el.
Június 27-től kezdődőleg Fonyódon konferenciával '3gy-
bekötött táborozást, rendez az Országos Központ má-
sodik országos kongresszusának határozata értelmé-
ben. A Szövetség 'jelenlegi elnöke Sztrókay Tibor, aki
nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel és hivatottsággal ve-
zeti a Szövetség ügyeit.

- Spiritizmus és tébolydastatisztika. Egy régebbi
porosz belügyminiszteri írás került kezünkbe, amely
szerint a nyilvános. elmegyógyintézetek lakóinak GO
százaléka egykori spiritisztákból áll. Minthogy az em-
berek nem tudják, hogy Isten Igéje a Ieghelyesebb útja
annak, hogyamásvilágot igazán megismerjék s mint-
hogy nem ismerik az Istennek azt a szent tilalmát,
amelyet a médiumok müködése és a halottak megkér-
dezése ellen már évezredekkel ezelőtt kijelentett, haj-
landók a spiritizmus kijelentéseiben Istennek teljesen
új kegyelmét látni, főleg, ha még "gyógyítási csodák"
is kísérik azokat. Az olyan statisztika, mint a :"enti,
mindenki szemét kinyithatná. Aki egyébként iátni akar,
saját körében is észreveheti, hogy a médiumok beteg,
szétrombolt idegrendszerű és szívü emberek, akik el-
len bűnt követnek el azok, akik továbbra :;.salvási ál-
lapotba hozzák s ezáltal végleg tönkreteszik őket.

PÁLYÁZAT.
A SzegediELSz Otthona ".gazgatósága evangé-

likus egyetemi és főiskolai hallgatók felvételére az
1933-34. tanévre pályázatot hirdet. A bennlakók la-
kást, fűtést, takarítást, világítást, ágynemű- és törül-
közömosást kapnak félévi 75 P tartásdíj lefizetése .;1-'
lenében. Azok számára, akik még ezt sem tudják kifi-
zetni, kellő igazolás és indokolás alapján a Szövetség'
kedvezményeket biztosít. A felvétel:i.ránt be.adott kér-
vényeket 1933 augusztus 11ó 15-ig Egyed. Aladár
evangélikus lelkész címére (Szeged, Tisza Lajos-kerút
16. sz.) a következő mellékletekkel együtt kell bekül-
deni: 1. Szegénységi, vagy vagyontalansági bizonyít-
vány. 2. Az illetékes lelkész által kiállított erkölcsi íJi-
zonyrtvány, 3. A legutolsó tanulmányi eredmény (érett-
ségibizonyítvány, vagy index-másolat). Az Otthon
igazgatóságának határozatáról mínden kérvényező
szeptember 1-ig értesítést kap.

I .A szerkesztés ért felelős: I Akiadásért felelős:
SZ Á N T Ó R Ó BER T Dr. FR 1T Z L Á SZL Ó

SZERKESZTŐSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

(BP. SZÉKESFŐV. KÖZSÉGI TAK~RÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA).

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca tO. 78547



Deák
ar

1. évfolyam. 1933: június 25. 22. szám.

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

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HJ;:TILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

Menjünk fel Wittenbergbe 1
// A pápa Krisztus Urunk zületésének 1900

éves évfordulója alkalmából az idén szent evef
hírdetett. A világ minden tájáról nagy töme-
gekben zarándokoltak az emberek Rómába. Ha-
zánkból is indult zarándokcsapat. Ennek haza-
térte után olvashattam a csapatban részt vett
tagok tollából az ott látottak és hallottak le-
írását, amelynek minden sora és betűje vala-
mi mélységes megilletődést, lelki erőt, átszelle-
mülést, megújulást sugárzott felém. Ezeknek a
leírásoknak az olvasása közben villant át agya-
mon a gondolat, hogy vallásunk reformátorá-
nak : Luthernek születése 450 éves fordulója
alkalmával nekünk evangélikusoknak is szer-
veznünk kell az egész világon zarándoklatot
Wittenbergbe! Nem szabad veszni hagyni
azokat a mérhetetlen erőket, amelyek belesugá-
rozhatnak az emberi lélek legmélyére a törté-
heti mult színtereinek, dicső emlékeknek köz-
vetlen látása és mintegy újra átélése által.
Csak az a nép nem veszhet el, amelynek még-
szentelt mult ja van, megőrizvén ennek szent

. tradíciót apáról fiúra, nemzedékről nemzedék-
re. Lássuk hát szemtől-szembe a Vártemplom
falait és ajtaját, amelyre a világ egyik legna-
gyobb hőse acélos akarattal, tántoríthatatlan
hittel, a megmásíthatatlan és csalhatatlan
Igazság: a szent Evangélium erejétől edzve, ki-
függeszté 95 tételét! Induljunk hát oda; hogy
ránk meredhessenek az évszázados falak és a
történeti multnak nemes értelemben véve le-
nyügöző ereje, az ősi falak patinája, mint va-
lami láthatatlan fluidum, hadd ömöljék át
ereinkbe, s mint a véreszegény beteg a vérát-
ömlesztés után, úgy váljék bennünk is pezsdülő,
biztosan ható, eleven erővé, amely ezer poklon
és kísértésen keresztül is biztosan .védj en a
megalkuvástól, vagy elbukástól! Menjünk hát
oda, s a Vártemplom kriptájának ódon leve-
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gője legyen tespedt, tunyaságban nyüglődő lel-
künknek, alvó s megalkuvó lelkiismeretünknek
felzaklató és kijózanító, felfrissítő, ózondús
illata, hogy az Ő koporsója mellett az ősi erő
meghatványozódottan, megrázó erővel, mint
szent fogadalom robbanjon. ki és lángoljon fel:
Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem
úgy segéljen! Siessünk hát Wittenbergbe meg-
újítani a fogadalmat, amelyet apáink hitére
tettünk, hogy a drága javakkal, amelyeket a
mi hitünk és egyházunk nyújt, soha többé té-
kozló fiú módjára nem élünk, hitünket meg-
őrizzük és el nem hagyjuk sohasem! A. dicső-
séges mult helyén nyelvünkön hírdettessék ne-
künk az Ige és osztassanak ki a Kegyelem Je-
gyeí ! Püspökeink vezetése mellett vonuljunk
hát be a történeti multat sugárzó, szent falak
közé, s az' emlékektől megszentelt mult helyén
magyarul zendüljön fel és törjön Ég felé aj-
kunkról az ének: Erős várunk nekünk az
Isten!

Ne habozzunk és ne késlekedjünk! Hasz-
náljuk ki a filléres vonatok korszakát! Vegyék
az illetékesek ezt az ügyet a kezükbe. Belátha
tatlan és felmérhetetlen az az erkölcsi erő és
tőke, amely belőle származik! Most a 450 éves
évforduló különös jelentőséget is kölcsönöz
neki. De azután is évről-évre megszervezve,
evangélikus belátás és öntudat, valamint hit-
védelmi szempontból is szerepe kimagasló le-
het. A megszervezés munkájának lelki telitett-
ségétőZ függ ez.

Ha az eszmét követné a lelkes tett, men-
jünk el mindnyájan, akik csak menni tudunk,
hogy megittasuljunk a mult erejétől a jelennek
és jövőnek biztos megépítésére.

Menjünk fel Wittenbergbe!

Egyetemi tanársegéd.
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Zsinat es anyagi romlás.
Egyházközségeink túlnyomó része anyagi gondo~-

kal küzd. Vezetőségük minden idejét és tevékenységet
a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközök előterem-
tésének gondja és munkája rogtalja le. Mé~is = lát~
juk, hogy erről a kérdésről a sajtóban alig' ,van szo
-r-r- felsőbb egyházi gyűléseinkben pedig megelégszenek
a költségek és kiadások apasztásának hangoztatasaval
a helyett, hogy megfogván a dolog végét, az alapokot
szüntetnék meg. Pedig hát igazán a tízenkettedik ora-
ban' vagyunk s ha nem cselekszünk h:;-ma,rosan -::-
olyan károkat fogunk szenvedni, mely vegso eredmé-
nyében az egyetemes egyház gyengülése és pusztulása-
hoz' vezet.

Nézzük hát mi okozza a nagy anyagi leromlást?
Bizonyos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet

nagyban elősegítette ezt, de bizonyos az is, hogy ki~
zárólag ennek rovására írni nem lehet. A jelenlegi
gazdasági romlás révén még nem juthattunk e~nyire.
Más, messzebb és mélyebbre nyúló okok vannak Itt!

Amint én a dolgokat látom - az államsegély
fokozatos elvonása és a híveknek elhidegülése az, mely
a jelenlegi helyzetet előidézte.

Midőn az államsegély megvonásáról szólok - ezt
egészen tág értelmezésben .teszem. Nem csupán a
tényleges, szószerint vett megvonást értem ez alatt,
hanem főleg azt, hogy az államsegély nem tart lépést
a felekezetekkel szemben az államhatalom által tá-
masztott felfokozott igények kel. E tételnek legfénye-
sebb bizonyítéka az iskolaügy. Mindenki előtt tudott
dolog, hogy a legtöbb egyházközség háztartási egyen-
súlya az iskolákkal kapcsolatos kiadásokon .- tanítói
fizetés, nyugdíjjárulék, fenntartási költség - borul fel.
Az állam e tekintetben évről-évre fokozza az igénye-
ket semellett az államsegélyt nem hogy aránylago-
san emelné, hanem még minden lehető és lehetetlen
jogcímen elvonja, apasztja. Eredmény: az egyházköz-
ségek közül mind több és több jut abba a kényszer-
helyzetbe, hogy kénytelen felekezeti iskoláját feladni
s azt a község vagy államnak átengedni. Hogy ez egy-
házi szempontból mily veszteséget jelent - úgy vé-
lem, nem kell bövébben magyaráznom. a legfontosabb
egyházépítő eszköz hull ki a 'kezünkből. _

Második oknak a hívek elhidegülését jeleztem. Er-
tem ez alatt azt, hogyahívekből a háború óta szinte
kiveszett az a kötelességérzet, mely őket az egyházi
terhekhez való hozzájárulásra belsőleg, ösztönözte. Há-
ború előtt ritkaság volt az, krt végrehajtás sal kellett
szorítani a fizetésre. Ma? Még a végrehajtással szem-
ben is megkísérel mindent, hogy kibújjék alóla. Es ami
a legszomorúbb, ezt nem a nincstelenek, hanem éppen
a tehetősebbek teszi'k. Nem azért hátralékos a legtöbb,
mert nem képes teljesíteni, hanem, mert nem akar!
Minden előbb való nekik, mint az egyház!

Folyton fokozódó terhek - folyton csökkenő be-
vételek: az eredmény, úgyebár, nem lehet kétséges!

Nem valószínű, hogya kormány a fent vázolt és
szinte már célzatosnak mondható irányzatán egyhamar
változtatni fc,g. Ha figyelemmel kísérjük felsőbb egy-
házi szervezeteink gyűléseit - idevonatkozó megállapí-
tásom teljes igazolást nyer. Evek óta állandó a panasz
az államsegély mostohasága s a komoly rendezés hiánya
miatt - valamint azért, hogy a folytonos sürgetes el-
lenére semmi 'komoly lépés nem történik.

Nem valószínű az sem, hogy máról-holnapra a
hívek mentalitása oly irányú változást szenvedjen,
mely őket a kötelességteljesítésre ösztökélné.

Más eszközök után kell tehát néznünk, hogy
pusztuló egyházközségeinket megmentsük. Keresik is
azt, csak hogy nem jó irányban. Százféle tervet, mó-
dot hallottam már, de mindnek ugyanaz volt a csat-
tanója: a mindenre tekintet nélkül való költség-reduk-
ció és fizetés-elvonás. Ezen elgondolásnak csúcspontja
az egyetemes egyház 1932. évi 'közgyűlésének 6. pont-
jában meghozott határozat, mely a cél elérése érdeké-
ben a világiak napidíj és költség megtérítésének meg-

szüntetését mondja ki és az egyházmegyék összevoná-
sát javasolja. Ehhez szervesen csatlakozik az e~~ház-
megyék nagyrész ének azon ha~ározata, me.ly az osszes
tisztviselők fizetését, vagy teljesen elvonja, vagy pe-
dig igen lényegesen redukálja.

Nem tudom helyeselni ezt az irányzatot. Annak
idején felsőbb gyűléseinken rámutattam arra, h?gy
egyházunk szervezete sokkal magasabb rende;tetesa,
semhogy azt pusztán anyagi szempontok ,:ezerelh~s-
sék. Ezt most megtoldom azzal, hogy pusztan a mm-
denre tekintet nélküli redukcióval nem tudunk köny-
nyíteni egyházunk helyzetén -:- helyese~ben - ,nem
érünk el anyagilag olyan szambaveheto eredmenyt,
mely a velejáró lelki és hitéleti rombolást és vesz~e-
séget ellensúlyozhatná. Az anyagi kérdéseknek znm-
denek felett való előtérbe helyezése és annak meg-
engedése, hogy minden egyes egyházi ténykedés. els,ő-
sorban nem a lelki szükséglet, hanem .az anyagiassag
szempontjából vétessék vizsgál:;-t 1l;lá-: az a~élkül ~s .
megfertőzött és a szovjeteszrnek altal allandoan , ki-
sértésben tartott hívek lelkületében növeli azt a tuda-
tot, melyet különben éppen a fent említettek igyeke~-
nek beléoltani, hogy az egyház is csak olyan valami,
mint az ö gazdasága, vagy kenyérkeresete, mely ki-
zárólag a haszoneredmény szempontjából vizsgálandó
és bírálandó. A vezetőségnek rendelkezésére kell bo-
csátani azt az anyagi erőt, mellyel a vezetés, fenn-
tartás zavartalan folytonosságát biztosítani tudja: -
amint ez elvonatik -' megszüník az építés!

Tehát a redukció egymagában nem megfelelő esz-
köz az egyházak megmentésére - sőt! Ne a költsé-
geket redukáljuk. ne dolgoztassuk ingyen az arra hi-
vatottakat, hanem szervezzük át egyházközigazgatá-
sunkat oly irányban, mely mellett nem merülhet fel
ilyen nagyfokú kiadás. De ez az átszervezés vonat-
kozzék arra is, hogy az ekként - nem redukálás foly-
tán, hanem alapjánál fogva .- lecsökkent egyházi teher
viselése ezután tényleg meg is történjék, vagyis az
egyházhívek ezen leegyszerűsített közigazgatás fedeze-
tére szolgáló járulékokat be is fizessék. Itt nemcsak a
közigazgatási szankciókra célzok, a kikényszerítés
eredményesebbé tételére, hanem főleg és elsősorban
arra, hogy megfelelően megszervezett belmissziói
munka révén a hívek reávezettessenek arra, hogy a
teherviselést tartsák lelkiismereti kötelességüknek.

Az egyetemes gyűlés fenthivatolt határozatának
indokolásából kítünöleg legfelsőbb egyházi szervezetünk
is érzi az átszervezésnek szü'kségességét, azonban meg-
állapítja, hogy zsinat nélkül ezen átszervezés nem esz-
közölhető, viszont zsinat a mai viszonyok között nem
tartható, így nincsen más eszköz rendelkezésére, csak
a redukció.

Azt, hogy mindez zsinaton kívül nem vihető ke-
resztül, magam is aláírom. Olyan mélyrehátó változá-
sok szükségesek, melyek szabályrendeletekkel nem igen
rendezhetők. De azt, hogy anyagi fedezet hiányában
zsinat nem tartható, nem fogadhatom el. Megint csak
azt mondom, hogy az egyház léte, fentmaradása nem
fordulhat meg pusztán anyagi 'kérdésen. Elódázni a
zsinatot nem tanácsos, de nem is lehet, mert egyhá-
zunk léte ezt nem engedi. Inkább azon eszközökről kell
gondoskodnunk, melyek a lehető legkisebb összegre
szállítják le a zsinattartás költségeit. Azt mondja a
hivatolt egyetemes közgyűlési határozat 7. pontja, hogy
a zsinati előkészítő bizottság fedezet hiányában mü-
ködni nem tudott. Bátor vagyok rámutatni az Evan-
gélikus Elet azon célkiWzésére, hogy: ". .. az égetően
sürgős zsinat összehívásának előrrrunk álat.afhan segéd-
'kezik." Úgy vélem, ezen a ponton megfoghatnók a
dolgot. Tessék az előkészítő bizottság tagjainak és
szakelőadóinak tervezet eiket rövid, világos összefogla-
lásban esetről-esetre e lap hasábjain nyilvánosságra
hozni: - tartsa minden egyházunk érdekét szivén vi-
selő munkás kötelességének arra vonatkozó aggályát
vagy javaslatát ugyancsak e lap hasábjain megismer-
tetni: - ezzel a fedezet hiányában felakadt előkészítő
munka olyannyira fokozhato, hogy a bizottságnak csu-
pán az ekként kialakult közvéleménynek rendszerbe-
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foglalása lesz a feladata, ami természetszerűleg lénye-
gesen .kevesebb időbe és így kevesebb pénzbe is kerül,
mintha mindezen munkát bizottsági' üléseken végez-
nék el.

Egyházunk létérdeke reákényszerít arra, hogy
akár ilyen formában, akár más alakban, de meg kell
találnunk a zsinat előkészítésének és megtartásának
lehetöségét. Kérve-kérem az olvasókat, foglalkozzanak
e gondolattal, felfogásukat, javaslataikat közöljék e
lap hasábjain s ezzel tegyék lehetövé egy olyan terve-
zet kialakulását, melynek alapján a zsinat meg-
tartható. drbv.

Falazó gondolatok.
Város, hogyha nem is volna
Bús inségek rakodója
Minden utca, minden. ház ...
Gyönge, ványadt idegekre
Csak lesújtna ... és leverne
Ez a hajsza, ez a láz.

Város, amit eddig adtál
Bőellésű .sikert, annál
P,arányi csönd többet ér.
Amit ünneplésnek mondnak,
Tűznek, lángnak, ... én a gondnak
Odaadnám [eliér'!

Város, álmok netovábbja,
Hova szívem szomjú vágya
Hajtott, űzött hajdanán:
De szereinék fuJni tőled . .
Minden) minden mássá vedlett)
Mint ahogy elgondolám.

V áros, bár a dicsőséget
Teli marokkal kiméred,
S reám szórod a babért:
Mindezt játszva osztogatnám
Eszelősen, gyáva - balgán
Egy 'kis szénaillatért.

Egy kis édes, meieq tej ha
Csurgana az ajakamra
Béke ömlenék reám ...
Amikor felpirkad az ég:
Kakasszóra ha neszelméle
Boldog lehetnék talán.

\. .

Bort, búzát és békességet,
Kevés harcot, emberséget
Nem kérek én soha mást. •
Derűs szántást, hanqos kedvet,
Tetejezett ezűreteket,
Munka után nyugovást.

Falu) honnan nekivágtam
J

Amikor még úgy találtam:
Ez a világ az enyém • . .
Meggyötörve és leverve
Visszahullok majd öledbe
Én szegény.

Szántó Róbert.

Könyvszemle.
Válogatás nélkül, témák csoportosítása nélkül ki-

ragadunk a legutolsó hónapok könyvtermeléséből né-
'hányat, hogy bemutassuk. Megmérjük a következő
könyveket az' egészen szokatlan föelv az lesz, hogy
minket, mint evangélikus és keresztyén embereket
mennyire érdekelhet a könyvnek a lelke.

Axel Mumthe: San .'JlIicheZe regénye. Keresett
és olvasott regény. Irója valószínűleg orvos. Valóban
önéletrajz nak is lehetne tekinteni. Egy orvos küzdelmes
és hihetetlenül változat os életében rengeteg .mozaík-
képet találunk, amelyek komolyan érdekelnek. Az or-
vos részben szerenesés. részben kuruzsló, részben mü-
vészettörténész, de norvég s bár megállapíthatóan nem
katolizált Capri szigetén sem, mondatai, véleményei
arról győzik meg az olvasót, hogy a lutheránizmus ta-
laja átforgattatott az ci életében az idegen milíöben.
Maró gúnnyal ír a katolicizmus Olaszországban dívó
babonáiról, de azután, ahogya könyve végében a halál
nagy problémáját az orvos látomásában érzékeltetui
akarja, ebben a képben olyan felekezetközi zagyvasa-
got találunk, amely arról győz meg, hogy egyházunk
eschatc.logiai tanítása főképen a müvelt emberek kö-
rében a minimálisnál is kevesebb. Izgalmas ez az ön-
életrajz, mint könyv is jobb, mint Sigtid Undset hon-
fitársa akármelyi'k regénye. Utóbbi volt annyira értel-
mes, hogy nagy port felvert katolicizmus ával egy nagy
tömeg mögé menekült, de Axel Munthe nem akart
maga mögé vallási közösséget sorakoztatni s ezért ez
a könyv nem lesz örökéletű.

Lewis SincZair: Egy modern asszony szíve. A
reklám ezer eszközével beharangozott könyv. Óvakod-
janak az evangélikus szülök, ha még annyira Nobel-
díjas szerzöröl is van szö, gyermekeik kezébe adni a
könyvet. Egy szóban úgy lehetne jellemezni a 'köny-
vet: defetizmus. Mindennek, ami jó ésevangéliumi
és még ma is élő emberek által csak tisztelt, előtte és
neki csak kigúnyolás ra alkalmas. A föszemély, aki a
gyermekelvetélés bünét is elköveti, természetesen csak
vasárnapi iskolai csoportból kerülhetett ki. Az egész
amerikai protestáns keresztyénség neki csak arra jó,
hogy tintafröccsöt szórjon rá. Ahogy megírja a híres
amerikai' egyházi szönokok gyűjteményes beszédköte-
tét s annak "Az eget csókolo szívek" címet adja, az az
európai fülnek megszokott sark azmust is felülmúlja.

Valami hihetetlen cinizmus vonul az egész könyvön
végig, amelyben a végén is arra döbbenünk rá, hogy
az amerikai intellektuellek sokkal inkább megbarát-
koztak az orosz méreggel, mint azt a közvélemény
hiszi.

Szomorú kerkép az amerikai regényról s az ame-
rikai vallásosságról és vallástalanságr61 is.

Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Az utolsó évtized
legérdekesebb magyar könyve. Izgatott események és
levegő hajszolja az olvasót. A regényalak zsidóvér.
Róm. kat. káplán lesz. Fellázítja faluját a zsidóból lett
katolikus földbirtok os ellen. A két hitehagyó egy 18,-
nyon vész össze. A falu felgyújtja a földbirtokos há-
zát s a megtévesztett magyar úrilány gyermeket szül
a káplántóI. Mindkettő menekül. A zsidó 'kat. pap re-
formátus lelkész lesz. Mint ilyen, a háború végén
a forradalomba hajtja híveit és vidékét. Menekülnie
kell. A megszálló oláhok szolgálatába áll s bo-
Iyongások után szerb kalugyer lesz. Mint ilyen meg-
kezdi a görögkeleti és római keresztyénség egységesí-
tését 's ,mikor sikere tetöpontján van, börtönbe kerül.
A börtönből a sefard zsidók szabadítjak ki s viszi'k
Szalonikibe, hogy általa s vele megalakítsák az ös-
zsidó-keresztyén közösséget. Itt sem maradhat soká s
az út csak a lengyel-zsidók közé vezethet. A vallási
programrnot elszínteleníti a szereplő s a világot for-
radalmasítani akaró zsidó tevékenység lehetetlen ötle-
teit látjuk leírni. Az egész világgal szembeszáll s az
egész világon akadnak segítőtársai s amikor eszméi-
nek reáhzálására 'kerülne sor, egy víziós kép zárja a
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könyvet: rádöbbenteti a főalakot a szerző, hogy pa-
ralitikus.

Egyszer szerepel a lutheránus szó az egész re-
gényben s rendben is van ez így. Amit ebben a könyv-
ben olvashatunk, elejétől kezdve érdekel minket, de az
a jó, hogy csak érdekel és nem érint.

Szeberényi L. Zsigmond: Marxtólr-Leninig. Hal-
latlanul nagy teljesítmény. Az elmúlóban lévő világ egy
lelkes katonája, aki az írást kötelességnek fogja fel,
ír a nagy kérdésről. A könyv a filozófia történet, szo-
ciológia olyan friss keresztmetszete, hogy ez az erény
a legnagyobb elísmerésreméltö -Ó, Rengeteg adat, min-
den vonatkozásra kiterjedő figyelem jellemzi a mun-
kát. A modern pap önvallomása ez, amikor könyvé-
ben megtagadja mindazokat a kútföket és mestereket,
akik valaha még az ö teológiáját formálták. Ehhez
nagy bátorság kellett.

A legaktuálisabb és legérdekesebb tömegmozgalom
jelenségeit azonban annyi másod- és harmadrendű for-
rásanyagból választgatta össze az illusztris szerzö, amit
már nem fogadhatunk el. Lehetetlen az, hogy az Orosz-
országban elpusztított papok statisztikai adatait egy
teológiai író Károlyi Imre könyvéböl vegye slehetetlen
dolognak látszik az is, hogy letkész jellegű ember, sa-
ját, egyéni, evangéliumi hitét annyira véka alá rejtse
egy olyan fontos kérdésben, amiről a könyv címe
beszél.

Nemesek József: Világválság és technokrácia. A
divatos elmélet egyik ismeretlen hősének valószínűen
első könyve a technikai túlkultúráltság olyan mezőire
vezet, amelyre érdemes követni a szerzöt. Ebben a
könyvben három érdekes gépet ismerünk meg. Az
egyik eg.y szedőgép. A londoni szedő kezenyomán egy-
szerre nyomtatják a Londonban és Párisban megjelenő
világlapot. Keleten egy olyan vasútvonalat javító
gép van forgalomban, amely mint lokomotív 4 km. se-
bességgel halad, közben talpfákat cserél, újra kövezí a
talajt s beágyazza s beszögezi a cserélt cölöpőket. Em-
beri erő nélkül páratlanul dolgozik. A harmadik egy
szövőgép. Önmagában és egyedül vagónszámra végzi
a szövés 'nagy munkáját s csak gombnyomás kell ah-
hoz, hogy a színezés és a szövet finomítás a tökélete-
sebb legyen.

A munkanélküliség fejlődő arányairól olyan ada-
tokat nyújt, amelyekben nem lehet kételkedni, de meg-
mutatja a mai materiálista világfelfog-ás őszinte arcu-
latát is, amely bevallja azt, hogy a jövő világának szá-
molni kell a 100 millió munkanélküli vel.

Ennek a válságnak leküzdésére alkalmasnak látja
a technokráciát s ha nem is ír róla, ki lehet olvasni
szavaiból, hogy ebben az utópisztikus alakulatban helye
lesz az egyháznak és a hitéletnek is.

Franz Werfel: Können wir ohne Gottesolauben
leben? A magyar nyelven is ismert Nápolyi testvé-
rek és a Paulus unter den .Iuden c. darab szerzőjének
előadássorozatát tartalmazza e könyv. Egy csöppet
sem teológizáló. Iró és zsidó voltát sem tagadja meg.
Nagyon jól ismeri a valláspótlékokat. Mindegyi'kről
mer bátran és határozottan írni s arra a kc.nklúzióra
jut el, hogy nem lehet a világnak Isten nélkül élni.

A modern életből semmiféle hitetlen és hívő je-
lenség nem kerüli el figyelmét. Haeckeltől a mai te ch-
nikáig minden előtte áll s a végén megállapítja: nincs
más út a ma emberének: mennie kell a vallásosság
felé. El nem felejthető megállapítása ez: kővetkezik az
emberiség életében: a vallásosság százada.

A rekordhajhászás világában s a kíméletlen tem-
pójú életben ezek a könyvek mind azzal a céllal íród-
ta'k, hogy irányt, vagy megnyugtatást adjanak. A mo-
dern ember rá is van kényszerítve arra, hogy a leg-
szélesebb. terepen elszórt könyveket egyaránt vizsgá-
lat alá vegye, de az a joga megvan a modern ember-
nek mégis csak, hogy bizonyos előítélettel: evangé-
liumi hitének igazsága alá és mérlegére tegye az
írásokat.

Valóban igaza van Luthernek, amikor azt mondja:
Életünk azzal telik, hogy válc.gatunk a jó és rossz
könyvek között.

G. L.

Missziói lelkészt Hatvannak !
Vasúti kalauz Hatvanból. Feltűnően értel-

mes ember. Szabatosan beszél. Szavait a meg-
győződés heve fűti. Lángol az evangélikus ön-
tudattól és hűségtől. Szinte kedvem volna meg-
állapítani) hogy ilyen hűséget és lelkességet
csak a szórványhívek között tapasztalhatunk.
Eljött a szerkesztőséobe részben Szuchovszky
Gyula ))A mi statisetikánlc" című cikkének ha-
tása alatt) részben saját lelke indítására. Meg
van győződve róla) hogy lapunk felkarolja
ügyüket és szívük hő vágya) a missziói Zetkés~i
állás Hatvan központtal meg fog valósulni.

Egyházunk ügyét nem félti) mert igazságai
az evangéliumban gyökereznek. De félti az
egyes híveket) akik pasztorizációs munka nél-
kül a közönynek) vagy más világnézeteknek
lesznek áldozataivá. Aminthogy vannak is már
elszomorító esetek. Újabban a ferenc es bará-
tok fejtenek ki Hatvanban erős lélekhalászási
munkát. Egyenesen a vegyes házasokra vetet-
ték magukat. Nap-nap után látogatják lLZ

ilyen családokat és ahol az evangélikus felet
nem tudják áttérésre bír-ni) ott a katolikus fe-
let igyekeznek rávenni arra) hogy váljanak el)
hiszen a katolikus egyház viszonyukat házas-
ságnak úgysem ismeri el. Van úgy) hogy sza-
vaik nyomán felháborodás támad és ők az et-
lenkező hatást érik el) de gyakrabúan esik meg
az) hogya csatateret győztesekként hagy-
ják el.

A református egyházzal valÓ viszony ed-
dig az volt) hogy az evangélikusok rendes adó-
zói voltak a református egyháznak) de saját
külön lelki igényeiket nem igen elégítették ki.
A hatvani református' lelkész a közelmultban
meghalt. Az evangélikus hívek most akar.iák az

.alkalmat meqraqadni, hogy a református test-
vérektől különváljanak) mert sajátosan evangé-
likus lelki igényeiket így iobbom hiszik ki-
elégíthetni.

Ezt a megmozdulásukat csak helyeselnem
lehetett. Ama aggodalmamra azonban) hoyy
anyagilag· esetleg nem fognak tudni megállni)
szinte lángolva felelt) hogy nekik egy-két évi
külső támogatásra lesz csupán szükségük és
hiszi) hogy ez idő elteltével) maguk is fenn tud-
.fák tartani egyházukat és el tud}ák látni lel-
készük anyagi szükségleteit.

A hatvani missziói körnek ezerinte három
igen számottévő központja lehet: Hatvan)
Gyönqyös és Túra. Megfelelően megszerv'ezve
ez a három politikai község éppen elegendő

. munkát, de anyagi ellenszolgáltatást is tud-
hatna nyújtani egy lelkésznek. Azonkívül haj-
landóság volna a kisterenyei (nógrádi esperes-
ség) lelkészben is) aki 23 szórvány község leZki·
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gondozását látja el, a szórvány helyeket Ptisz-
tóig a hatvani missziónak átengedni.

A hatvani evangélikusok felbuzdulása min-
den figyelmet megérdemel. Magyarhoni evan-
gélikus egyházunk jövŐje függ attoi, mennyire
tudjuk a missziói lelkészi állásokat megszer-
vezni és a missziói lelkészeken keresztül a szór-
ványokban a Lelkeket meg tartani.

Hozzászólás egy nem hallott
konferenciai beszédhez.

Idegen hatásra a hazai protestántizmus is
a konferenciázó programmnak kezdi szentelni
életét. Újabban évenként öt-hat olyan konfe-
rencián kellene megjelenni, ahol kiválasztottak
mondják el élményeiket és tudásukat s a hozzá-
szólók egy része sokszor kénytelen elnyomni
beszélni akarását.

Olyan ember, aki nem hallotta a győri kon-
ferencián Endreffy "Korszerűség és a lelkész
élete" című előadását s csak hűséges beszámo-
lókra van utalva, annak a gondolatterméke-
nyítő hatása alatt sem állhat, de amit ő nem
mondott el, azt talán aktuális lesi papirosra
vetni annak az elvnek a hangoztatásával, hogy
a megadandó szempontok ról bizonyosan az
egész közönség elhallgatja a véleményét, de ön-
magában mindenki arra gondol, hogy az itt
közlendő kérdések nem várathatnak már a ké-
sedelmező megoldással. '

Úgy fogalmazom meg, hogy abban az elő-
adásban az öreg és fiatal lelkészek kérdését
kellett volna bátran, de amellett evangéliumi lé-
lekkel napvilágra hozni. S ha ez a főtétel ki
van tűzve, két megállapítást kell azonnal hozzá-
kapcsolnom : az egyik' az, hogy a lelkészi
munka olyan erős fizikumot kíván, mint a leg-
nagyobb fizikai munka s azt a másik szintén
tapasztalati tényt, hogy a fiatalság kirobbani
kész tűze sehol sem árthat annyit, mint az egy-
házi szolgálatban. '

A kérdés ilyen leegyszerűsítésében egy tá-
borban áll előttem egyházunk mindenkorú

, munkása.
A kísérleti lélektan az emberek életét s a

korral járó munkatevékenységét és törvényeit
meganalizálva a következő elfogadható meg-
állapításokat teszi :

Az ember életében az élmény fázis évei a
16, 30, 50. és 62. év.

Az esemény fázis évei 19, 35, 54, 65; év.
A biológiai fázis évei 15, 25, 45, 55. és a

, 70. év.
Nem kabbalisztikus számok ezek.
Azok, akik fáradságot vesznek maguknak

arra, hogy a megadott adatok nyomán egyéni- és
tömegvizsgálatot is folytassanak s ezt kiegészít-
hessék tudományos tanulmányokkal is, olyan
sok érdekes következtetést vonhatnak le a lel-

készi munka aktivítása és hatáskörzete 'tekin-
tetében, ami az egyház szempontjából is szinte
kívánatos a megvizsgálásra. ' '

Ha a megadott számokat rendszerbe lehet-
ne szedni s azt összevetnők az egyházi tapasz-
talattal, a következőket lehetne megállapítani:
Önálló s egyházi szempontból jelentős munkára
senkit nem szabadna kiengedni a 30. év betöl-
tése előtt. Amíg ezt a korhatárt el nem éri az
evangélium szolgája, olyan hatásoknak kellene
nyomatékosan alávetni, amelyekben sokoldalú,
de mégis pedagógiai s harmónikus hatások alá
kerülhet az ifjú s valószínűleg így érheti el
egyházunk azt, hogy a jövő szolgálatában ered-
ményesebben dolgozó fiatal gárdával veheti' fel
a küzdelmet. E célt azonban nem támogatja a
teológus éveknek felemelése. A megtanitandó I
teológiai tárgyak öt évre való felosztás ával l'

r~ss~~bb~l járna a~_.e~y?áz, mint a ~a~ító- I '
képzőintézetek tanul aSI evenek felemelesevel.
Azonban ez a megállapítás szinte kéri az egy-
ház intéző köreit 'arra, hogyalapozza meg' a
teológiai szeminárium intézményét) amelynek I
egy, esetleg két évi tanfolyamában mód adódik
arra, hogy az ifjúság felkészíttessék a lelkészi
szolgálatra.

A másik határpont, ami a megadott szá-
mokból kikívánkozik az," hogy a lelkészi szel-
gálat teljesítőképességének határa a 6Q-as
évekre hívja fel a figyelmet. Vigyáznunk kell
azonban 'nagyon az itt következhető meg--
állapításokkal. A nem egyházi területen
végzett adatösszeálIítások azt mutatják, hogy
az alkotó tehetségek tehetségeik legjavát
a 60-as évek után ajándékoztálc a világ-
nak. Örömmel mutathatunk' mi is arra,
hogy a bányakerület püspöke a 60-as 'évek
bölcs tudományával ajándékozta meg, egy-
házunkat: az Újszövetség fordításával és az
Ágendával. Két olyan vállalkozás ez gyors egy-
másutánban, amely minden elismerést meg-
érdemel, különösen annak a ténynek hozzá-
adásával, hogy ugyanő akkor, mint lelkész ls,
mondjuk, pl. a bőjti időben, több előadást és
prédikációt végez, mint akármelvik fiatalabb
korosztálybeli lelkész. ,; .;, "

;,

De vajjon Istennek hány ilyen kegyeltje Á~
kiválasztottja építi és érősiti egyházunkat _,S

vajjon az exisztencia után vágyódó fiatalság
hány a tudna arról beszélni, hogy a reverzális
veszteségek s az áttérések óriási számai nem
azért ölnek-e minket, mert a megfáradt és küz-
deni nem tudó öregjeink nem látják már elég
tisztán a veszélyeztetett pontokat? S hány új
lelkészi állás vár betöltés re olyan formában is,
hogy többévtizedes munka s dicsőséges munka
után öregebb lelkészek ma még kezükben tar-
tanak olyan leányegyházakat is, amelyeket 'egy
új választás után anyásítani lehetne? Az egye-
temes egyház foglalkozott a túltermelés. leépít-
hetésének gondolatával, de ez a tény elkerülte
figyelmét.
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Egy cikkben a nagy kérdés részleteit nem
lehet- mind letárgyalni, de a folytatásban meg
lehet adni azt is, hogy milyen két különböző
teológiai és egyházi világ él az egymástól el-
távolodott két generáció lelkében.

Koeépkorú:

FIGYELO.

/

A "Magyar Kultúrá"-nak, a jezsuiták lap-
jának legutolsó számában a jezsuita szellem-
nek egy remekbe készült, dokumentuma olvas-
ható: Ha' nem a jezsuitáklapjában olvasnók,
azt mondhatnók a cikkre: ostoba! Nem, a je-
-zsuiták nem ostobák! Ez a cikk sokkal több
'ennél: gonosz, hazug és szemérmetlen! Szól
pedig ilyen módon: "Érdekes dolog, hogy a
katolikus-protestáns házasságokban (akár ka-
tolikus-kálvi.nista, akár katolikus-Iuteránus há-
zasságok ezek) mindig sokkal gyakoribb eset
az,'hogya nő katolikus, mint az, hogy a férfi ...
Ezt mással magyarázni bajosan lehet, mint az-
zal, hogya katolikus lányok közt több az ár-
tatlan, több a szűzi bájával a férfi szívét meg-
nyerő, mint a protestánsok között . . . A pro-
testáns férfiak gyakrabban találják alkalmas
feleségnek a katolikus leányokat, mint a hit-
belieket. A katolikusoknak nyugodtabban mer-
nek örök hűséget esküdni ... " Remélem, ez a
förmedvény nektek álmatlan éjszakákat nem
okoz, evangélinmi leányok, akik a tiszta er-
kölcsben olyan közismerten magasan állotok.
De okozzon álmatlan éjszakákat nektek evan-
géliumí vifjak, hogy családi fészek alapítására
gondolva ne idegen portákon kereskedjetek, ha-
nem elsősorban az evangélikus leányokra gon-
doljatok. Ha ez a megnyilatkozás nem volna
olyan gonosz és rosszindulatú, azt mondanám,
hogy ti megérdemeltétek. - A "Magyar Kul-
túrá" -nak ez a tónusa ügyész után kiált. A bu-
dapesti esperesség június 16-án tartott évi
közgyűlésén azt a határozatot hozta, hogy meg-
keresi az egyetemes felügyelőt, szerezne a tisz-
tességükben és becsületük ben megbántott ma-
gyar evangéliumi leányoknak megfelelő formá-
ban elégtételt. - Mi, akik ezt a minden ízlést
és szemérmet legázoló jezsuita szellemet régen
ismerjük, nem is csodálkozunk már az ilyen
írásokon. De ha már erről beszélünk, üzenjük
a "Magyar Kultúrá"-nak, nézzen kissé bele a
statisztikai adatokba és meg fogja állapíthatni,

/
hogy a rendőrségi felügyelet alatt álló (prosti-
tuált!) nők legkisebb százalékát Magyarorszá- .
gon mindig az evangéliumi e házak mutat-
ták. - Lapunkat megindulása óta több helyről
az a vád érte, hogy cikkei túl harciasak, türel-
metlenek és nyugtalanítók és csak fokozzák azt
a felekezeti viszályt, amely amúgy is mérhe-
tetlen károkat okoz a magyarságnak. Reméljük,
a "Magyar Kultúra" fenti megnyilatkozásának

t

J.
I

I

ismeretében ezek a minden erős hangtói irtózó
langymeleg olvasók be fogják látni, milyen
szelíd és ártatlan bárányok vagyunk Loyola ta-
nítványaihoz mérten.

A budai (várbeli) egyházközség egyes hí-
veinek nem kevesebb, mint öt felebbezését tár-
gyalta a budapesti egyházmegyei közgyűlés,
amelyeket az egyházközségi közgyűlés fiatáro-
zatai ellen adtak be. A közgyűlés valamennyit
elutasította azzal, hogy a határozatokat sza-
bályszerűen ÖSSzehívottés lefolytatott közgyű-
lésen hozták. Az egyik felebbezés például szólt
28 pengőről, amelyet az egyház gondnoka egy
pörös ügyből kifolyólag sürgősen kifizetett,
noha erre a fölebbező szerint nem volt közgyű-
lési meghatalmazása. E 28 pengő miatt kéri az
egyházközségi közgyűlés ama határozatának
megsemmisítését, amely a gondnoknak a föl-
mentvényt megadta. A léleknek milyen mély-
ségeibe szálljunk alá, hogy ennek és az ehhez
hasonló cselekedeteknek rúgóit megtaláljuk ?
És ezek a kákán is csomót keresők még komo-
lyan hiszik, hogy az igazság az ő oldalukon
van és hogy az egyház érdekeit tartják szem
előtt !

* *F-;::r'~._'-'-.-.~.~---~--.. '

Mai vezércikklinket egy orvos, egyetemi
tanársegéd írta. Annyi evangéliumi öntudat,
.annyi lelkes egyházszeretet és tenni akarás nyi-
latkozik meg e sorokban, hogya cikk mellett
szó nélkül nem mehetünk el. Mi el tudunk
ugyan képzelni egy lutheri lelkesedést zarán-
doklás nélkül is, de föltétlenül ·aláírjuk azt a
tételét, hogya történeti helyekre való zarán-
doklásnak nagy hatást kell kiváltani a a lélek-
ből. Egy lelkésztársam beszéli, hogy egy pro-
testánsokból álló kirándulócsoporttal Ausztriá-
ban járt és velük együtt meglátogatta azt a
templomot, amelyben II. Ferdinánd hamvai pi-
hennek. II. Ferdinánd volt tudvalévőleg a pro-
testáns "eretnekség" legnagyobb' üldözője a
monarchiában. A társaság egyik tagja - egy
.magyar ref. teológiai tanár - odalépett a ko-
porsóhoz, megzörgette és így szólt: "Hallod·e,
Ferdinánd, mégis itt vagyunk és élünk?!" E
néhány szó az emlékeknek olyan zuhatagát vál-
totta ki a jelenlévők lelkéből, hogy ezt a pil-
lanatot sohasem fogják feledni. - Milyen ha-
tásokat váltana ki már most a lélekből az, ha
egy magyar evangélikus zarándokcsapat a
Luther tevékenysége megszentelte történeti
helyeken állhatna meg? Az "Evangélikus Élet"
szerkesztősége, hajlandó egy "Menjünk fel Wit-
tenbergbe" mozgalom élére állni. Mielőtt azon-
ban a szükséges lépéseket megtenné, felkéri az
érdeklődőket, szóljanak a kérdéshez. A nyár
éppen alkalmas volna a szervezési munka el-
végzésére és ősszel elinduihatnánk !
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HIR.EK.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI MÁSODIK
VASÁRNAP.

Dukács u, 16-21;.

- A világ csak a maga fiait támogatja és
erősíti. Isten 'olyan gazdag) hogy önmagában is
élhetne. De szeretete folyton arra únszolja) hogy
az embereket meg keresse és 'Üdvösseg'Üket
munkálja. A mai evangelium az Istennek erről
a szeretetéről beszél. Az lsten országát és an-
nak kegyelmi ajándékait kínálja, fel benne az
embereknek. Mózes, a prájétok, Jézus Krisz-
tus) az apostolok és Istennek mai nagyszerű
emberei a vendéghívogatók. Törvény és evan-
gélium által szól mindnyájunkhoz. Szól ez a
hívás nemcsak Izraelnek, hanem a pogányok-
nak is, nemcsak a magasan állóknak, hanem)
sőt talán elsősorban az alacsonyan járóknak) a
betegeknek) szegényeknek) tehetetleneknek.
Akik a világra hallgatnak, azoknak ez a hívás
mit sem mond. ,Akik a világ bölcsességeivel,
telítik lelkiikei, mit sem adnak az lsten sza-
vára. Mi lehet ennek az eredménye? Hogy az
lsten szolgái elfordulnak tőlük) más fiakat ke-
resnek 1stennek és hogy az lsten kizárja őket
kegyelmi ajándékainak élvezetéből.. '

- Az egyetemes felügyelő gyásza. Báró Rad-
vánszky Antal, báró Radvánszky Albertnek, az evan-
gélikus egyetemes egyház felügyelőjének testvéröccse
június 19-én egy budapesti szanatóriumban rövid szen-
vedés után elhúnyt. l1:lénk tevékenységet fejtett' ki ré-
gebben egyházi és politikai téren. A zólyomi egyház-
megyében több tisztséget is viselt. Az utóbbi Időben
visszavonultan élt radványi birtokán. Az egész magyar-
honi evangélikus egyházegyetem osztozik közszeretet-
ben álló felügyelőjének gyászában. '

- Nemes adomány. 18-án iktatták be a Deák-téri
testvére gyházak új tisztviselőiket. Az egyházi elnöksé-
get újra átvette D. Raffay Sándor püspök, ki megnyitó
beszédében rámutatott arra, hogy az új ciklus legfonto-
sabb teendője a leányközépiskola épületkérdésének
megoldása. Majd dr. Németh Ödön, közös felügyelő,
adta elő székfoglaló beszédét, melyben hatalmas
körvonalakban vázolta célját. Ó is 'kiemelte, hogy az
egyház iskoláit fenn kell tartani és értük áldozatot :s
kell hozni. Történelmi visszapillantást adott, áldozat-
kész ősök példáját idézte, végül a leányközépiskola,
most már leánygimnázium új épületére 2000 pengót
ajánlott fel és adott áto Nemes, egyházunk újabb tör-
ténetében úgyszólván egyedülálló cselekedetével .- re-
mélhetőleg - felrázta a közönyt és elérte azt, hogy az
adakozók sora fogja a lapunkban is sokszor követelt
új leánygimnáziumi épületet megteremteni. Adja a
Mindenható, hogy így legyen! Németh Ödön egyház-
szeretetének és önzetlen áldozatkészségének világító
példája vezesse egyházunk tagjait. A közös egyház új
vezetöi a következők: FelügyelO: dr. Németh Ödön or-
vostanár, közgondnok: Becht Albert, a Községi 'raka-
rék igazgatója, első iskolai felügyelő: dr. Hittrich Ödön
ny. középiskolai föígazgatö, iskolai másodfelügyelő :
dr. Renk Ernő orvos, főjegyző: vitéz dr. Pétery Aladár
kormányfőtanácsos, ügyvéd, ' iskolagondnok: Schodits
Lajos udv. tanácsos, az állami felső építöíparískola
igazgatója és dr. Kolta Ervin tanársegéd, templom-
gondnok: Gerey Ernő építész, jegyző: dr. Bendl Alajos.

- A budapesti evangélikus' esperesség jumus hó
16-án tartotta évi rendes közgyűlését Kemény, Lajos
esperes és dr. Mikler KáToly egyházmegyei felügyelő
elnöklete alatt. Mikler felügyelő tartalmas megnyitó-
jában Luther 450. születése napjáról emlékezett meg és
markáns vonásokban állította a közgyűlés elé Luther
alakját. Keményesperes évi jelentésében a gazdasági és
erkölcsi depresszió okaira mutatott rá, majd előterjesz-
tette minden nevezetesebb eseményre kiterjedő évi je-
lentését. Mohr Henrik egyházmegyei tanfelügyelő ter-
jesztette be ezután jelentését. Majba, Vilmos a jelen-
téssei nincs megelégedve. Szerinte a legnagyobb, baj,
hogy az egyházmegyei tanfelügyelő a maga hivatás-
körében, mínt lelkész és vallástanár annyira igénybe-
vett ember, hogy fizikailag nem marad ideje figyelmét
még a tankönyvek .hiányaira és a hitoktatás órabeosz-
tásainál mínket ért sérelrnekre is kiterjeszteni A köz-
gyűlés a tanfelügyelő jelentését tudomásul vette.-
Mátyásfalvi Glatz Erich dr., a missziói egyházak sza-
vazati jogáról terjeszti be javaslatát. Szántó Robert
a belmissziói bizottság évi jelentését ismerteti, amely-
ne'k kapcsán a közgyülés több javaslatot tesz magáévá.
Igy elhatározza, hogy ősszel nagy egyházmegyei pres-
biteri konferenciát tart és azon a belmisszió kérdései
kerülnek megbeszélésre. - Artner Osekúr a számvevő-
szék jelentését, az egyházmegyei zárszámadást és költ-
ségvetést terjeszti be. - A jogügyi bizottság jelenté-
sének, a felebbezéseknek és segélykérvényeknek tár-
gyalása után, a kerületi közgyűlésre kiküldendő kép-
viselőket választottá:k meg, majd a közgyűlés az espe-
res imájával véget ért.

,- A budapesti evangélikus Leánykollégium bang-
versenye. A budapesti evangélikus Leánykollég ium jú-
nius 13,-án rendezte Sütő-utcai dísztermében évente
szokásos hangversenyét. Az énekkar szép teljesítmé-
nye mellett külön ki kell emelnünk az iskola kis ka-
marazenekarát. amelyről jövő évben talán többször ;'0-
gunk hallani. Az egyéni számokban főleg Klein Agnes
II. osztályú' tanuló gyönyörködtette cselló-játékával a
szép számban megjelent hallgatóságot. A többi számok
szereplöí is kítüntek precizitásukkal. Králik Jenő ta-
nár maga szerzette Szigethy Lajos versére a müsor ki-
emelkedő legszebb számát: a kollégiumi indulót. Králik
Jenőt nehéz munkájában, amellyel a kollégiumi ének-
és zeneélet fellendítésén fáradozik, megértően támo-
gatja az iskola zeneértő igazgatója: dr. Böhm Dezső.

- A soproni teológiai lwnferenciáról részletes tu-
dósítást hozunk lapunk következö számában.

- Halálozás. Hajts Árpád, a budapest-kelenföldi
egyház tanácsosa, kir. tanácsos, a Ferenc József-rend
tisztje, a resicai vasművék és uradalrnak ny. igazga-
tója, június 14-én munkás életének 64. évében Buda-:
pesten elhúnyt. A kelenföldi egyházközség nagy jó-
tevőjét vesztette el benne. Az elhúnyt néhai' Szücs Gá-
bor kelenföldi lelkész apósa volt. A farkas réti teme-
tőben helyezték örök nyugalomra.

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség
Veszprémben. Az Országos Bethlen Gábor Szövetség
június 24-én és 25-én nagy demonstratív protestáns
ünnepet -rendez Veszprémben, amelynek előadói:
Balthazár Dezső püspök, Harsányi Zsolt és Gyökössy
.Endre Irók, Csécsi Nagy Imre altábornagy és Szántó
Róbert lelkész.

- Amerikában az istentisztelet élénkítésére a
templomot egyes felekezeteknél különbözö színekben
világítják meg, hogy ezáltal a zene és prédikáció ha-
tását fokozzák. A fény változik az istentiszteleti cse-
lekmény szerint. A kék és zöld szín kombinációjából
szelíd, alkonyat szerü hangulat támad, ami a lelki 'béke
nyugodt atmoszféráját teremti meg. Használnak' to- •
vábbá különbözö effektusok elérésére borostyán- '6s
rózsaszínt is. A templom elsötétítése a misztikus elmé-
lyedést segíti elő. Egy német lap e hír nyomán, így iJÓ-
hajt fel: Remélhetőleg a drágaság mínket meg fog óvni
ilyen dőreségeknek a követésétöl.

--: Eljegyzés. Bátori Ilonát eljegyezte dr. Schmeisz
Béla orvos.
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~ A salgötarjánt Evangélikus Nőegylet jumus
ll-én' a városi kioszkban szépen sikerült juniálist :cen-
dezett, amelyen az összes evangélikus gyermekeket a
hittanvizsga után megvendégelte és a nagyközönség
számára is érdekes szórakoztatásokról gondoskodott.
Párrtyík Árpádné vezetésével a közremüködö asszonyok

. gárdája ezúttal is jó munkát végzett, amennyiben 340
pengő. bevételt könyveltek el. .- Külön meglepetése
volt a juniálisnak, hogy az éppen a városban idözö dr.
Sztranyavszky Sándor és dr. Soldos Béla főispán oósé-

.ges napi elfoglaltságuk ellenére is megtekintették az
ünnepséget a város notabilitás ainak kíséretében és
feszt.elen és közvetlen modorban elvegyülve a sokaság
között, nézték végig a soron lévő tréfás számokat.
Nagy éljenzéssei köszönte meg a közönség megjelené-
süket.

. ...,....Evangélikus fiúinternátus Sopronban. Az ev.
árvaházzal kapcsolatos fiúinternátusban, amely közép-
iskolai tanulóknak nyújt otthont, a jövö tanévoen meg
néhány hely kerül betortésre. Havi ellátási díj mosás-

. sal együtt 50, a nélkül 45 pengö. A felvétel, tekintettel
a koriátolt számú helyre, a jelentkezés sorrendjében
történik. Felvételi kérvények Július hó 15-ig Bucaker
Oszkár soproni lelkészhez íntezendök.

--'- Mezőtúr. Az evangélikus Nöegylet által a pün-
kösdi ünnepekre újonnan kifestetett templom részére
Temesy Bertalanné egy értékes bordó bársony oltár- és
szószékterítőt, Kicska Pál gazdasági cseléd pedig egy
két.karú villany-gyenyatartot adományozott.

.- A tokaji evangélikus egyházközség június Ll-én
ünnepelte megalakulasának 15u. évrordurojat, Erre az
alkalomra Gyoroki Pál evangeríkus restomüvész, az
egyházközség tagja, az imaház részére egy szép új 01-
tarképet festett ajándékba (a töviskoronás Krisztus
képét), Gyurkó Tamás gondnok, Gyurkó Pál és Gyurkó
Sándor pedig, a restö éaesatyja, nagybátyja és testvére
egy új Oltárt készítettek. A gyülekezet egyik buzgó nö-
tagja az új oltárra egy szép oltárszönyeget adományo-
zott. A hálaadó ünnepi istentiszteleten az oltáravatást
dr. Domján Elek főesperes végezte, az ünnepi beszédet
Marcsek János ózdi lelkész tartotta s közreműködött
még Krecsák László, a nyíregyházi ev.angélikus egy-
házközség karnagya. Az istentiszteletet icövetö disz-
közgyűlésen a jumtáló egyházközséget dr. Zelenka La-
jos egyházkerületi felügyelő, dr. Domján Elek föespe-
res és Kovács Lajos helybeli református lelkész üdvö-
zölték D. Geduly Henrik püspök, továbbá Mikler Sán-
dor. ny. tanfelügyelő és Szelényi Endre kölcsei evang.
lelkész, az egyházközség egykori lelkipásztorai, mível
részben hivatalos elfoglaltság, részben betegség miatt
nem. vehettek részt az ünnepségen, ievélben küldték
üdvözletüket.

.- Gyámintézeti munka a Jamboreen. Országos
számarányunknak megf'elelöen valószínűleg a gödöllői
világtáborban is hat százalékot fog kitenni az evangé-
likusok száma a magyar cserkészek között. A velük
táborozó és a Jamboreet meglátogató lelkészek tehát
valóságos szórványgondozást fognak végezni. Ezt a
helyzetet ismerte fel Gyámintézetünk, amikor anyagi
és .erkölcsí javaival ott is kész sáfárkodni. A ielkigon- .
dozás- egyéb költségei az egyetemes felügyelö úr lelkes
támogatás ával fedezetet nyertek. Igy Gyámintézetünk-.
nek az a feladat jut, hogy a külföldi és a magyar ev.
cserkészek részére kiadandó füzetek előállítását iehe-
tövé .tegye. Elsősorban az ifjúság kötelessége, hogy biz-
testtsa a hazai (többnyire szórványban élő l. és külföldi
hittestvéreink közt az együvétartozás építését. Az
Egyetemes Gyámintézet e. elnökének, ~?;iermann
Lajosnak' meleghangú felhívására eddig a következő
adományok érkeztek e célra: a szombathelyi leány-
diákszövetségtől 10.42, Kaposvárról 5, a budapesti ev.
leánykollégiumtól 75.10 és a budapesti ev. gimnázium-
~1~W~ .
.' , ~ Hírek a Felvidékró1. A gömöri evangélikus

egyházmegye gyülekezetei dr. Pósch Józsefet, a rozsnyói
egyház. felügyelőjét az egyházmegye másodfelügyelö-
jévé választották meg. ~ Jún. 18-án nagy ünnepség

keretében avatták fel a losonci evangélikus egyház új
harangját. A magyar ünnepi beszédet Fábry Viktor
eperjesi lelkész tartotta. ---;-.Június ll-én áldotta meg
Hollát János gömöri esperes a tornaaljai evangélikus
misszió templomának alapkövét.

.- A német evangélikusok legfőbb tisztviselője
nyugalomba vonult. Berlinből jelentik, hogya negyven-
két millió lelket összefoglaló Német Evangélikus :~y-
házszövetségnek és az egyházak központi végrehajtó-
bizottságának elnöke, D. Dr. H. Kapler, megrongált
egészségi állapotára hivatkozva, negyven évi kormány-

. zati működése után, megvált állásától. A most hatvan-
öt éves Kapler a magyarságnak különben is régi, ked-
ves barátja, 1930-ban nálunk járt s akkor Horthy Mik-
lós kormányzó külön kihallgatáson adományozta nekí
dedikált fényképét. Kapter elnök nyugalombavonulása
alkalmából báró Radvánszky Albert egyetemes ;'el-
ügyelöa magyar evangélikus egyház jókívánságait
meleghangú iratban juttatta kifejezésre.

- Bajorország. Az elmúlt évben 50.DOO-relemel-
kedett az ottani evangélikusok száma. Egyházi - célra
több mínt 5 millió márkát adományoztak.

- Amerika Luther-bélyegeket bocsát ki. Mint
Washingtonból jelentik, Luther Márton születésének
450. évfordulója alkalmával az amerikai posta emlék-
bélyegeket bocsát ki.

Nagytíszteletü Szerkesztö Úr,
b. lapja f. évi 20. számában a 8. oldalon olvasható köz-
leményére, melynek "A szerkesztő üzenetei" a címe, a
sajtótörvény .20. §-a alapján a következő helyreigazítás
közzétételét kérem:

1. Valótlan az, hogy a "Hegyen :Épített Város"
tiszteletben álló egyházi férfiak és intézmények ellen
támadásokat intéz. Ezzel szemben az a valóság, hogy
a "Hegyen Épített Város" a törvény és az evangélium
alapján a köz érdekében foglalkozik egyházi férfiak
és intézmények működésével.

2. Valótlan az, hogy a "Hegyen Épített 'város"
egyetlen ember véleményét képviseli. A való az, hogy
a lap minden számában több embertől származó :KÖZ-
lemény van és hogy az egy névvel jelzett közlemények
is ,rendszerint megbeszélés alapján készült cikkek, ame-
lyek egy névvel való jelzettségük dacára ·.;öbbek vé-
leményét fejezik ki, visszhangjuk pedig azt mutatja,
hogy megjelenésük után is sokan azonosítják magu-
kat cikkei íróivat:

3. Valótlan az, heogy a "Hegyen Épített Város"-
ban egy 'ember végzi állandóan az öntömjénezés mun-
káját, A való az, hogy egy cikkünk írója sem ir ma-
gáról, hanem közérdekű tárgyakról nyilvánít véle-
ményt. Olyan cik'k pedig, amelyben öntömjénezés lett
volna vagy volna, sem a múltban nem jelent meg, sem
a. jövőben nem fog megjelenni.

Kiváló tisztelettel
Budapest, 1., Verbőczy-utca 28.

Hüttl Ármin,
a "Hegyen Épített Város"

felelős szerkesztője és kiadója.

A sajtótörvény rendelkezéseit respektálva, közzé-
tesszük ezt a nyilatkozatot, de összes állításainkat fenn-
tartjuk!
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